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..MATURITATEA
EX A MEN

Curind, elevii ultimelor clase liceale se vor 
prezenta în fața comisiilor pentru ultimul act 
al vieții de elev — examenul de maturitate.

Despre desfășurarea acestui important eveni
ment din viața școlară, despre perfectările orga
nizatorice și de conținut care pot fi aduse, ne-au 
vorbit mai mulțî tovarăși profesori din învăță- 
mîntul mediu și universitar.

Unele observații, păreri, propuneri pot fi utile 
și pentru actuala sesiune, altele, credem noi, pot 
fi luate în studiu pentru viitoarele sesiuni de 
examen. Publicăm aceste puncte de vedere cu 
intenția de a Ie recomanda spre studiu foruri
lor în drept.

„Maturitatea“ con
stituie o definitivare, 
o apropiere de un fi
nal, dacă nu chiar în
cheierea unei etape de 
viață. Examenul pe 
care îl dau tinerii 
elevi după terminarea 
liceului trebuie să în
semne poarta ce se 
deschide și prin care 
se poate păși pe dru
mul fructuos al profe
siei.

Examenul ultim le 
deschide tinerilor o- 
rizonturi, îi orientea
ză spre viitorul pe 
care vor trebui să și-l 
clădească. Examenul
— așa cum i se spu
ne — de maturitate — 
implică și ridică o se
rie de probleme de. 
formă și de conținut.

Din punct de vede
re al formei, nu voi 
examina prea multe 
aspecte, deoarece so
cotesc că numai unele 
sînt suficient de con
cludente. Iată cîteva 
exemple. La fiecare 
comisie sînt, de obicei, 
80—100 de candidați
— deși regulamentul
prevede să nu se de
pășească 80 de candi
dați. Acest număr de 
candidați trebuie exa
minat la oral într-un 
timp record : 7—8 zile 
(a se citi Gazeta învă- 
țămîntului din 17.04. 
1966), care pot fi re
partizate astfel : 4—5
zile pentru grupa A 
(matematică, fizică, 
chimie) și 3—4 zile 
pentru grupa B (lim
ba și literatura româ
nă, istorie, noțiuni de 
marxism). Dacă soco
tim, conform regula
mentului Ministerului 
învățământului, cîte 
15 — 20 minute de o- 
biect pentru fiecare 
candidat și faptul că 
trebuie examinați 20— 
25 candidați pe zi a- 
vem : 20 x 3 x 15 f
900 minute. Adăugind 
la acestea cîte 
nute la fiecare 
de 5 candidați 
pregătirea la 
obiect și 15 
pentru discutarea 
tuației ajungem 
4 x 15 x 2 
nute ; deci, un total de 
1 020 minute sau circa 
17 ore de examen; 
deci, de la 7 dimineața

pînă la orele 24, 'fără 
nici o întrerupere. To
tuși, dacă se face un 
sondaj, se constată că 
la o mare parte din 
comisii, examenele 
încep la ora 7 dimi
neața și se termină la 
orele 14 ; ceea ce ara
tă că nu se acordă de- 
cît 3 —-5 minute de 
candidat. Cum se ex
plică ? Foarte simplu: 
se examinează pe ban
dă — sau mai bine pe 
benzi — noțiunea de 
serie rămînînd numai 
pe afiș. Se examinea
ză de către mai mulți 
profesori, odată, în a- 
ceeași sală, dar 
locuri deosebite 
sălii de examen ;

15 mi- 
grupă 

pentru 
primul 
minute 

si
la 

120 mi-

în 
tră și altul iese. O a- 
semenea practică face 
ca discutarea situației 
să se desfășoare 
mal, pentru cei 
candidați deodată 
chiar după ce s-a 
minat și a doua gru
pă de obiecte, la fi
nele zilei; de mai 
multe ori examinato
rul ajunge să nu mai 
fie sigur de obiectivi
tatea notei. Trebuie 
neapărat revizuit acest 
sistem pentru o mai 
bună cîntărire a valo
rii pregătirii absolven
ților.

în ceea ce privește 
conținutul examenului 
și al examinării, con
sider că sînt aspecte 
suficiente care pot fi 
analizate. Voi lua în 
considerație numai 
cîteva ; voi începe cu 
programa analitică.

Examenul urmărește 
să constate dacă fie
care candidat a asimi
lat un bagaj de cunoș
tințe care să-i dea o 
putere de sintetizare, 
de corelare, de discer
nere, de analizare și 
de interpretare a fap
telor, a fenomenelor 
și problemelor, a unor 
lucrări literare sau de 
artă. Prin examen, ab
solventul nu-și dove
dește numai bagajul 
de cunoștințe, ci și cu
rajul de a-și pune pro
bleme și de a încerca 
să caute și răspunsuri.

Dar dacă privim 
faptele astfel, atunci 
putem conchide că 
programa analitică 
este mult prea încăr
cată. Oare nu ar fi mai 
bine ca la limba ro
mână la examenul 6- 
ral să i se dea candi
datului să citească o 
poezie, o lucrare sau 
un pasaj caracteristic 
dintr-un roman 
prin aceasta, să 
aprecieri pe text 
asupra autorului ? Oa
re la chimie nu ar fi 
mai util dacă i s-ar da 
și formule brute și u- 
nele ecuații pentru 
reacții ca să putem 
vedea cum gîndește și 
se descurcă , cum in
terpretează și cum 
poate recunoaște și 
deduce proprietăți ? 
Poate că la fizică, în 
loc să reducem totul 
numai la memorarea 
formulelor în care 
candidatul trebuie să 
introducă datele, ar fi 
mai concludent să i se 
dea formulele, dar 
problema să fie mai 
consistentă, să necesi
te trecerea de 
formulă la alta chiar 
de 2—3 ori; să se in
siste mai mult 
terpretarea fenomenu
lui și la explicarea 
schemelor și diagra
melor ; să existe mai 
multă logică în tra
tarea subiectelor. La 
matematică candidatul 
să fie îndrumat, prin 
indicații scurte și cla
re, nu prin întrebări 
ocolite sau dus de 
mînă ca să facă calcu
lele, așa încît să nu 
mai știi cine a vorbit 
mai mult — examina
torul sau examinatul. 
La istorie și Ia limba 
română, la socialism 
științific, biletul ar 
trebui să conțină și 
unele indicații așa în
cît candidatul să vadă 
ce puncte are de ur
mărit și să capete o 
orientare asupra mo
dului cum trebuie să 
gîndească și să-și or
ganizeze răspunsul.
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Marți dimineața au continu
at lucrările Congresului Sindi
catelor din Republica Socia
listă România.

La începutul ședinței, Ion 
Cotoț, secretar al C.C.S., a pre
zentat Raportul cu privire la 
proiectul Statutului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România.

Au continuat apoi discuțiile 
la rapoartele prezentate. Dele
gații care au luat cuvîntul în 
ședințele de luni și marți au 
înfățișat un vast tablou al 
activității sindicatelor.

Cu un sentiment de îndrep
tățită mîndrie, vorbitorii au re
levat cu toții succesele obți
nute de colectivele în care lu
crează, de întreprinderile din 
ramura lor de activitate de 
pe întreg cuprinsul țării în 
înfăptuirea mărețelor obiec
tive trasate de Congresul al 
IX-lea al partidului. Ei
arătat că masele de muncitori, 
ingineri, tehnicieni, antrenați 
în întrecerea socialistă, orga
nizată de sindicate, au do- 
bîndit în primele luni ale anu
lui 1966 — primul an al nou
lui cincinal — importante re
alizări pe care le-au închinat

sărbătoririi celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comu
nist Român, în semn de pro
fundă dragoste și nețărmurit 
atașament față de conducăto
rul iubit al întregului nostru 
popor.

Participanții la discuții au 
subliniat însemnătatea cu-

Referindu-se la raportul de 
activitate al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, la pro
blemele importante pe care 
acesta le ridică, vorbitorii au 
împărtășit de la tribuna Con
gresului experiența bogată 
acumulată de sindicate

Ziua a doua
vîntării rostite la Congres de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., arătînd că ea consti
tuie un prețios izvor de îndru
mări călăuzitoare, un însufle- 
țitor îndemn la obținerea de 
noi succese în creșterea pu
terii economice a patriei, în 
îmbunătățirea continuă a con
dițiilor materiale și culturale 
de trai ale poporului.

în

aumultilaterala lor activitate, 
relevat, totodată, unele lipsuri 
existente încă în munca sindi
cală și au făcut numeroase 
propuneri pentru ridicarea ei 
la nivelul sarcinilor actualei 
etape a desăvîrșirii construc
ției socialiste din țara noastră.

Mulți vorbitori au dezbătut 
problemele activității sindica- 
tatelor în vederea atragerii 
tot mai largi și mai compe-

tente a oamenilor muncii la 
planificarea, organizarea și 
conducerea producției. Ma
rin Drăcea, președintele Co
mitetului sindicatului da 
la Uzina de aluminiu din 
Slatina, Mihai Liculescu, in
giner șef la Uzinele „Elec- 
troputere“ — Craiova, și alții, 
au arătat că una dintre căile 
prin care muncitorii, inginerii 
și tehnicienii își aduc contri- 
buția la organizarea mai bună 
a procesului de producție, la 
valorificarea rezervelor in
terne existente la locurile de 
muncă o constituie participa
rea tot mai largă la dezbate
rea proiectelor de plan anuale, 
la consfătuirile de producție 
trimestriale și la adunările lu
nare, în cadrul cărora se fac 
propuneri valoroase.

Colectivul Uzinei „Electro- 
putere“, de pildă, pe baza unei 
fundamentări tehnico-econo- 
mice, a propus, cu ocazia dez
baterii proiectului de Direc
tive ale Congresului al IX-lea 
al P.C.R., să se treacă la fabri-

(Continuare In pag. a III-a)

Intervenție curajoasă
Secția de amoniac a 

Combinatului 
Făgăraș. Acele 
sornicului 
propierea 
Aici, ca și 
sectoare, 
este in toi. Instalațiile 
de cracare funcțio
nează normal. Pe neaș
teptate Insă la una 
din conductele princi
pale, garnitura s-a de
fectat. Gazele s-au in
filtrat prin spărtură și 
Încep să (ișnească cu 
putere din conductă. 
Pericol 1 Cu toate mă
surile luate, gazele 
iau foc, amenintlnd 
incendierea Întregii 
instalații. Văzlnd că 
nu este timp de pier
dut, ttnărul Ioan Tă-

chimic 
cect- 

indică a- 
prînzului. 

în celelalte 
activitatea

al 
se 

a

năsescu, secretarul co
mitetului U.T.C. 
combinatului, care 
afla în apropiere, 
acționat rapid și hotă-
rit. Împreună cu su
dorii Alexandru Doca, 
Aurel Lup și Leonte 
Jiga au Început suda
rea unui manșon pen
tru a izola flăcările. 
După două ore de 
muncă grea, încor
dată, echipa de inter
venție, condusă de
Ioan Tănăsescu a reu
șit să 
nea.

Din 
bruște 
apărut
sură pe conducta prin
cipală, pe unde gazele 
au Început să-și facă 
loc, dlnd

repare defecfiu-

cauza izolării 
a spărturii a 

insă o nouă fi-

și mai puternic incen
diu. Dind dovadă de 
mult curaj, 
cații sudori au 
venit din 
dogoarea 
scliimbîndu-se la inter
vale foarte scurte, Tă- 
năsescu și tovarășii 
săi au lucrat timp de 
trei ore, 
fiind ținută 
sub jeturi 
aer pentru 
pe curajoșii muncitori.

Curind limbile flăcă
rilor au dispărut com
plet. Instalația a fost 
salvată, și o dală cu 
ea 250 tone de amo

niac.

neîntri- 
inter- 

nou. In 
flăcărilor,

tnslalatia 
tot timpul 

de apă și 
a proteja

TRAIAN 
CATINCESCU

Evidentiat In Întrecerea so
cialistă de la Începutul a- 
nului — iată cfteva cuvinte 
care prin semnificația lor, 
atestă hărnicia, priceperea 
și conștiinciozitatea tinăru- 
lui strungar Constantin Lu- 
țescu de la Uzina de pompe 

București

Foto : N. STELORIAN

INDULGENȚEI
m fost, împreună cu mi
nutarele ceasului, mar
tori începerii unei zile 
de muncă la Uzina nr. 
2 Ploiești. într-un șuvoi 
continuu oamenii in
trau pe poarta uzinei. 
Privirile, dominate de 
chipuri vesele, gata să

înceapă o nouă zi de muncă, se o- 
preau parcă o clipă și asupra minu
tarelor de la ceas. Ora 7, ora în care 
se pun în mișcare mașinile, i-a găsit 
pe toți la locul de muncă. Pe 'toți ? 
Să nu absolutizăm.

Iată, în secția prelucrări-rulmenți, 
o mașină își așteaptă stăpînul.

— Ce facem, tovarășe maistru — 
se adresează cineva maistrului — iar 
lipsește Valentin Spiridon.

Aflăm de fapt că Spiridon nu este 
singurul care lipsește. Azi i-au ți
nut „compania“ (pentru că Spiridon 
a lipsit 3 zile și în luna aprilie) alți 
doi strungari: Constantin Șopu și 
Vasile Preda.

încercăm a doua zi să aflăm ce

motive i-au reținut pe cei trei tineri 
strungari să nu vină la lucru.

— De ce ați lipsit ieri de la uzină ?
Reproducem în ordine răspunsuri

le primite :
— N-am putut să mă scol fiindcă 

m-am culcat tîrziu (Valentin Spiri- 
don).

— Nu mi-a sunat ceasul (Constan
tin Sapă).

— Ce dacă am lipsit, mi s-a oprit 
ziua.

Acestea sînt răspunsurile. Să a- 
mintim, pentru întărirea lor, și vîrs- 
ta celor trei: între 19 și 24 de ani. 
Deci, oameni în deplină maturitate.

Am rămas totuși surprinși de cal
mul implacabil cu care au răspuns, 
de ușurința cu care au găsit „argu
mente“ pentru motivarea absenței: 
Vinovați sînt: ceasul, indiferența și 
seara care l-a îmbiat pe Valentin

naștere unui

G. GHERGHEI 
C. PRIESCU

(Continuare in pag. a III-a)

Ca in fiecare zi, un control tn 
lanul de griu, unde poți citi, 
ca intr-o carte, cu ce trebuie 
să intervii pentru a ajuta cul
tura să se dezvolte bine. (Ima
gine de la G.A.S. Mogoșoaia)

Foto : AGERPRES

In oglinda lacului de la 
Argeș

Foto : AGERPRES

Sistemul hidrotehnic Dragomirna
La Dragomirna, la numai 

cîțiva kilometri de orașit 
Suceava, constructorii dau 
viață unui proiect ingenios : 
un complex de lucrări care să 
permită pomparea apei din 
rîul Suceava în lacul de acu
mulare Dragomirna și întoar
cerea acestuia în rîu în vede
rea regularizării debitului său.

în acest scop se construiește 
un mare baraj, care va per
mite formarea unui lac de 
acumulare de 6 milioane me
tri cubi de apă. în prezent, se 
lucrează la conducta de aduc- 
țiune Mihoveni-Dragomirna pe 
o distanță de 3 km.

Sistemul hidrotehnic Dra
gomirna va asigura cu apă

industrială Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Lunca Su
cevei care își dublează capa
citatea de producție.

Așezat într-un pitoresc ca
dru natural, lacul de acumu
lare de la Dragomirna va 
constitui și un frumos loc de 
recreare pentru suceveni.

(Agerpres)

p trenurile 
depărtă- 

trenuri 
și de 
mereu, 
inversă

leacă 
lovind 
rile : 
de zi 
noapte, 
O fugă
de stîlpi tele
grafici, timpuri 
în preajmă, 

traverse de ore și, ritmic, 
un zgomot al roților grele, 
vibrate secunde pe șine 
și gările —■ ah, gările 1 — ce 
sentiment al cosmosului
sînt. Neodihnite-n continuu 
și în rezonanță cu trenu
rile. Mari insule de fier 
și beton în mișcare neîntre
ruptă a călătoriilor, mari 
porți de intrare-n orașe, 
în largi, efervescente ți
nuturi turistice. Să călăto
rim ! Să cunoaștem și, în 
același timp, pe noi înșine 
mult mai mult să ne știm. 
De fapt, orice călătorie ne 
prilejuiește o confruntare 
cu noi înșine, prin medita
ție. Și orice călătorie, poate 
fi fi agrement pentru me
morie. Poate fi deliberare. 
Ochi tineri mirați, sema
foarele ne urmăresc pe 
trasee, dau trecere liberă 
spre frumusețe. Trenuri 
de zi și de noapte lovesc 
depărtările. Noi, tineri, să 
nu le scăpăm. Vom avea 
amintiri mai tîrziu. Și 
amintirile nu îmbătrînesc. 
Mă gîndesc la mii, la zeci 
și la sute de mii de tineri, 
călătorind pe traseele 
odinioară ale reconstruc
ției ; călătorind pe traseele 
celor dintîi șantiere : 
Salva — Vișeu, Bumbești
— Livezeni, Agnita — Bo- 
torca, Hunedoara — Ozana
— Cracău. La cel dintîi
drum de agrement al con
structorilor. La drumul 
înscris pe foaia de calcul 
și apoi traversînd țara. Cîte 
amintiri au ei, toți ! Focu
rile noaptea, și tintecele, 
sunetul scurt al uneltelor, 
ziua, trăiesc vii și acum ; 
în memoria-naltă a mun
ților mai tresar încă ecouri 
și ceea ce-i mai frumos, 
acele mii, zeci și sute de 
mii de tineri au învățat să 
cunoască pămîntul, știu 
să-l prețuiască și să-i dea 
strălucire. Cosmosul, gărilor 
reverberează-n memorie
semafoarele și le aprinde. 
Dăm drum liber, romantic 
drum liber, și trenuri de 
zi și de noapte trec repezi 
pe linii, cineva le-ntîm- 
pină-n stații și noi mergem 
grăbiți într-acolo, cineva 
le așteaptă și noi, tineri, 
sosim. Cu pasul întins, 
cu-amintirea, într-o delibe
rare continuă, călătorim. 
Sîmbătă seara, în gări, 
obișnuita, perpetua neliniș
te-a pașilor. Duminica di
mineața, ecou. îmi place 
să simt dulce răcoarea-n 
viteză a trenurilor care 
se întorc. Le ascult. Și mi 
se pare c-aud chiot în 
munți și-aud cîntece, văd 
iureșul jocului parcă, 
umbra de brazi arcuită 
peste poteci. Duminică 
seara ne-ntoarcem. începe

A. I. ZÄINESCU

(Continuare fn pag. a III-a)

■ Perspectivele biologiei moleculare
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® în căutarea unei soluții practice sau 
a „țapului ispășitor" ?
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Lucrarea a apărui într-un tiraj 
de masă

ÎN EDITURA POLITICA 

a apărutt

In căutarea

unei soluții
Foto: EUGEN VARGHES

D

Foto: AGERPRES
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sate...

FILMUL DISTRACTIV

CARNET

lucrurile. 
„Nimeni 
(publicat

Mioara Zăbală de la Naipu, și 
Florica Ene de la Crovu, ale 
căror glasuri aauc pe scenă 
clinchet cristalin de clopoței.

abateri de la 
care l-au recu- 
care l-am con- 
și în articolul 

întrebat care să

Mecanizatorul ioreshet 
gata să Înceapă lucrul fnlr-o 

nouă gură de exploatare 
(I. F. Rădăuți)

Jean Marais și Liselotte Pulver In „Gentlemenul din Gocody“

9 Mai“

Congresul 
ai vin-iea 
al Uniunii 
Tineretului 
Comunist

CONSTANTIN (. GIURESCU: 

Viața și opera 
lui Cuza Vodă

Editura științifică publică o 
amplă monografie despre viata 
și opera lui Al. loan Cuza, 
•laborată de istoricul Con
stantin C. Giurescu, profesor Ia 
Universitatea din București. 
Apărută in frumoase condiții 
grafice, Inso/ită de numeroase 
reproduceri, de portrete, ta
blouri, stampe de epocă, lu
crarea, prima de acest gen, se 
bizuie pe un material docu
mentar excepțional de bogat, 
lncununlnd o Îndelungată mun
că de cercetare depusă de pres
tigiosul nostru istoric. Cartea 
luminează multilateral o epocă, 
reliefind substanțial coordona
tele unei personalități cum a 
fost AI. I. Cuza.

VALERIU AMMV

Miorița
Cu această carte se încear

că reanimarea unei specii ii le- 
rare ce pare modernilor oare
cum vetustă : poemul dramatic. 
Inspirată din surse folclorice, 
cum arată și titlul, lucrarea lui 
V. Anania — care se bucură de 
o Predoslovie semnată de Tu- 
dor Arghezi — plasează într-un 
context mai larg motivul mio
ritic declanșator, în acest caz, 
al unei desfășurări epice de 
largă respirație. Cităm din Pre
doslovie : ,,Miorița nu-i un 
poem de la o zi la alta și de la 
o săptămînă la alta. Încă destul 
de tînăr, autorul ei se înveci- 
nește cu clasicul adevărat. Cît 
privește repertoriul, teatrul ro
mânesc a cîștigat cu Miorița 
la întîlnirea ciobanilor cu uni
versitarii, opera de valoare li
terară ce-i lipsea".

LA BUUYERT:

Caracterele
Apărută în 1688, ,.Caractere

le sau moravurile acestui veac" 
reprezintă un tablou impresio
nant prin observația realistă 
aplicată societății franceze a 
veacului XVII, fiind totodată o 
adevărată colecție de tipuri 
umane surprinse în trăsăturile 
lor caracteristice. Autorul e un 
moralist subtil, înclinat să dez
văluie mobilurile interioare ale 
acțiunilor omenești.

Traducerea cărții moralistului 
francez aparține lui Aurel Tita, 
ier prefața pertinentă, • sem
nată de N. N. Condeescu.

o
coinciden- 
ca și luna 
acestui an

simplă 
ță face 
mai a 
să aducă pe ecra
ne filmul unui cu
noscut maestru al 
genului distractiv: 
Christian Jaque cu 
al său „Gentlemen

din Cocody". (Luna mai a anu
lui trecut a fost marcată de 
„Laleaua neagră“, după ce 
mai înainte Christian Jaque 
ne amuzase cu „Babette plea
că la război", „Legea e lege" 
„Fanfan la tulipe", „Madame 
Sans Gene" etc). Filmul cu 
intenții singular distractive a 
devenit de la o vreme o pre
zență frecventă. în producția 
mondială. Filmul distractiv de 
care vorbim nu e însă neapă
rat comedia clasică sau re
vista muzicală. El a început 
prin parodie. După ce decenii 
dearîndul filmul de groază, 
polițist sau de aventuri de e- 
pocă a delectat generații după 
generații, spectatorul a început 
să se cam sature de eternele 
dispute în care eroul luat în 
serios de realizatori ieșea cu 
bine din orice încercare, in
clusiv lupta cu un număr su
perior de adversari și în care 
orice șansă părea de la bun 
început absentă. Pentru a

PERSPECTIVELE BIOLOGIEI

I
ezvoltarea conti
nuă a tehnicii, in
troducerea în 
practica curentă 
pe o scară din ce 
în ce mai largă a 
tehnologiei nucle
are precum și e- 
voluția generală

a științelor au dat un impuls 
puternic cercetării științifice 
în felurite domenii. Dintre a- 
cestea un loc deosebit îl ocu
pă cercetarea de radiobiolo
gie și biologie moleculară.

Prima dintre ele s-a dezvol
tat impetuos în ultimul timp 
ca o consecință firească a uti
lizării tot mai largi a surselor 
de radiații, a radioizotopilor 
în cele mai variate sectoare 
de activitate. Biologia mole
culară, indisolubil legată de 
radiobiologie s-a dezvoltat ca 
ramură esențială a biologiei 
cantitative, menită să eluci
deze și să interpreteze meca
nismele moleculare ale diferi
telor procese biologice.

Pe linia promovării unor 
cercetări științifice moderne, 
cu posibilități de aplicări 
practice și de priorități teore
tice, a fost înființat Centrul 
de Cercetări al Ministerului 
Sănătății și Prevederilor So
ciale care își consacră efortu
rile cercetărilor de radiobio
logie și biologie moleculară.

Dotat cu mijloace de activi
tate necesare acestor cerce
tări, centrul nostru a atacat 

CINE

GRAFIC

Prin amploarea pe care o ia zi de zi, duminica cultural- 
sportivă la sate își creează tot mai mult dreptul la tradiție. 
De cum dă geana zorilor și cerul își roșește la orizont pleoa
pa, in sat începe forfota : dansatorii lac o ultimă verificare a 
costumelor; fetele își pregătesc iile, panglicile și toată po
doaba de găteli. Cei din brigada artistică mai aruncă un 
ochi critic asupra textului noului program. In jurul stadionului 
dă tircoale ceata „microbiștilor“ care vor să-și ocupe un loa 
cit mai bun pentru susținerea echipei favorite.

Așadar, iată-ne duminica la

LA SUPERLATIV
satisface pretențiile spectato
rului exigent contemporan, 
aventura a început să fie 
luată cum s-ar spune, „peste 
picior“, (oare n-a făcut la vre
mea sa la fel Cervantes pen
tru a potoli zelul romanțios al 
cavalerilor rătăcitorii). Am 
văzut nenumărate parodii po
lițiste, de mantie și spadă, de 
western. Se pare că și parodia 
a început să satureze atmos
fera sălilor de cinematograf 
și așa a apărut o nouă specie 
de film pe care nimeni n-a 
botezat-o dar care începe să 
capteze tot mai mult atenția 
publicului. Genul — ca să-i 
spunem totuși așa — cuprinde 
și aventură, și romanță senti
mentală și tot ce a inventat 
pînă acum cinematograful la 
capitolul spectaculozitate.

Fără a mima un gen sau 
altul la modul parodiei sau a 
persifla procedeele clasice ale 
filmelor de aventuri, specia 
eminamente modernă, de care 
amintim, are în primul rînd 
virtuți comice. Realizatorii 
găsesc în însăși substanța a- 
venturii elementul de haz, sînt 
folosite generos toate mijloa
cele tehnicii moderne, se reu- 
tilizează copios trucajul cine
matografic, totul vizînd unul 
și același rezultat: hohotele

MOLECULARE
de conf dr Claude Nicolau

directorul Centrului de cercetări 
al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale

cîteva probleme de interes 
principal în radiobiologie și 
biologie moleculară.

Astfel, cu Agenția Interna
țională de Energie Atomică 
s-a încheiat un contract de 
cercetare prin care centrul 
nostru se angaja să stu
dieze mecanismele radiosen- 
sibilizării chimice. Rezultatele 
obținute au fost încă din pri
mul an deosebit de încuraja
toare.

Cercetările de rezonanță 
paramagnetică electronică, de 
spectrofotometrie în ultra
violet și vizibil, măsurătorile 
polarografice, manometrice 
întreprinse, au permis stabi
lirea schemelor cinetice și a 
mecanismului de acțiune ale 
acestor enzime sub acțiunea 
radiosensibilizatorilor. S-a do
vedit un consum considerabil 
crescut de oxigen în siste
mele cercetate, cu modificări 
importante ale constantelor 
cinetice și termodinamice. în 
paralel s-au efectuat studii de 
metabolism ale unor radio
izotopi precum și a unor sub
stanțe radioprotectoare mar- 

pereții cinemato-

de film este cel 
Christian Jaque.

de rîs ale spectatorilor. Aven
tura de pe ecran nu mai pro
voacă palpitații cardiace, nu 
ne mai face să închidem ochii 
de groază, iar scenele cele mai 
tari sînt cele în care rîsul face 
să vibreze 
grafelor.

Un astfel 
realizat de
Eterna ambianță a metropole
lor europene în filmul de a- 
venturi e înlocuită cu luxu
rianta vegetație tropicală a 
Coastei de Fildeș, cu orașele 
moderne învecinate cu pal
mierii și cocotierii. Jean Ma
rais este un diplomat francez 
care nu-și precupețește ener
gia, zilele și mai ales nopțile 
pentru a cîștiga simpatia fru
moaselor din Abidjan față de... 
Franța și ca atare, zelul său va 
fi răsplătit prin șapte sau opt 
băi pe care le face îmbrăcat. 
(Intr-un bazin, într-un fluviu 
în care mișună crocodili etc). 
După ce a străbătut pe ecran 
toate secolele în uniformă de 
cavaler al binelui, Jean Marais 
nu se va desminți nici în a- 
cest film, recuperînd-o pentru 
societate pe frumoasa fiică a 
unui gangster (Liselotte 
Pulver care joacă rolul unui 
șef de bandă).

Filmul mai cuprinde nenu-

radiosensibilizatori- 
precum și a unor 
condiții similare, 
originale au fost 
și în domeniul

cate cu radioizotopi, soldate 
cu rezultate interesante care 
vădesc perturbările considera
bile ale metabolismului la di
ferite nivele, sub acțiunea u- 
nor radiosensibilizatori ca Vi
tamina K3, riboflavina etc.

Un loc deosebit în aceste 
cercetări îl au studiile de 
metabolism ale diferiților a- 
minoacizi marcați cu C14, sub 
acțiunea 
lor chimici, 
hormoni în

Cercetări 
întreprinse 
modificărilor de radiosensibi- 
litate prin substanțe chimice 
sau prin preparate biologice.

Rezultate interesante s-au 
obținut în studiile asupra di
feritelor medicamente iradiate. 
De asemenea, în modifica
rea radiosensibilității 
nismelor cu ajutorul 
seruri imune și a unor 
normale, cu ajutorul 
preparate de acizi 
S-au obținut date noi privind 
influența radiosensibilizatori- 
lor asupra aparatului imuno- 
formator la unele mamifere.

orga- 
unor 

seruri 
unor 

nucleici.

mărate urmăriri, lupte între 
bande rivale, răpiri palpitan
te, un zbor spectaculos în care 
Jean Marais și Liselotte 
Pulver sînt purtați kilometri 
în șir peste junglă și orașe 
suspendați de frînghia unui 
elicopter, un teribil carambo- 
laj de automobile etc. etc. 
Ușor și spumos ca vata de za
hăr care se vinde la Moși, fil
mul lui Christian Jaque nu-și 
propune idei, probleme, ba, 
dimpotrivă, atunci cînd ne-am 
aștepta ca ele să apară, regi
zorul le ocolește cu virtuozita
te. El și-a propus și a realizat 
pe peliculă echivalentul unui 
pahar cu șampanie, oferindu-i 
spectatorului o excelentă des
tindere de două ore.

Ecranele noastre au adăpos
tit adeseori deconectante ci
nematografice, unele dintre 
ele realizate însă sub limitele 
mediocrității și criticate la 
vremea lor în cronicile de spe
cialitate. Genul însă își are 
savanții săi. Printre aceștia se 
numără și Christian Jaque. Ii 
rugăm în consecință pe tova
rășii de la rețeaua cinemato
grafică ca atunci cînd se gîn- 
desc la destinderea noastră să 
ne ofere maeștrii și nu copii 
terne. Că se poate, au dove- 
dit-o acum.

ATANASIE TOMA

Noaptea, la Galati (cartierul 
T iglina)

Stinga: Viitori constructori In- 
tr-o... ședință de lucru

.■r.ț;

ȘANIIER

ȘTIINȚIFIC 

ROMÂNESC

Toate aceste cercetări expe
rimentale, nu-și găsesc însă 
un sens profund, decît în mă
sura în care ele duc mai de
vreme sau mai tîrziu la rezul
tate aplicabile practic. în a- 
cest sens, în secția de medi
cină nucleară a centrului, în 
cadrul Spitalului Clinic Fun- 
deni, s-au întreprins un nu
măr foarte mare de explorări 
cu radioizotopi pe ficat, spli
nă, rinichi, cord etc. S-au fă
cut observații interesante, 
promițătoare și se fac efor
turi pentru găsirea unor cît 
mai eficiente mijloace de in
vestigație atît cu radioizotopi 
cît și cu izotopi stabili.

Abordînd, la nivelul teore
tic și tehnic al literaturii mon
diale de specialitate, acele 
probleme a căror rezolvare 
contribuie la îmbunătățirea 
ocrotirii sănătății în țară, pre
cum și la stabilirea unor prio
rități pe plan internațional 
ne aducem aportul nostru la 
continua ridicare a prestigiu
lui științei românești.

„Dialog pe a- 
scenă", „Dialog între 
comune" în esență este 
de aceeași întrecere ar-

Televiziunea are meritul de 
a fi prezentat într-o formă in
teresantă bogăția, varietatea și 
întreaga splendoare a folcloru
lui nostru.

Pornit pe calea undelor, dia
logul s-a răspîndit în toată țara. 
Fie că se numește „Dialog la 
mică distantă", 
ceeași 
două 
vorba 
tistică pasionantă, un mare dia
log — care prin bogăția sa ar 
putea ocupa fiecare, oricînd, 
alte patru ore în programul te
leviziunii.

Asemenea dialoguri interco- 
munale au avut loc și în raio
nul Balș între comunele Iancu 
Jianu și Morunglav și între Pîr- 
școveni și Pielești, iar viitoa
rea competiție, cu emoție aș
teptată, se anunță între Găvă- 
nești și Osica de Sus.

Redăm cîteva din punctele 
„Dialogului la mică distantă" 
care s-a desfășurat între comu
nele Gearmata, de lingă Timi
șoara și Bencecu oe Sus, la ca
re un juriu de mare competentă 
— format din artiști de la Tea
trul „Matei Mîllo" din Timi
șoara și specialiști de la comi
tetul de cultură și artă — a reu
șit să departajeze foarte puțin 
pe concurenți: 590—591. Nu 
putem trece peste amănuntul 
că înainte de concurs a avut 
Ioc o paradă a modei, urmată 
de parada costumelor populare 
românești și ale minorităților 
naționale.

In cadrul dialogului au fost 
prezentate cîntece șl Jocuri 
populare, melodii de muzică u

șoară. N-a lipsit nici proba de 
„instrumentiști" și nici „cel mai 
bătrîn interpret". La această 
probă, publicul l-a ascultat cu 
emoție pe veteranul Mihai Sil, 
cîntînd la nedespărțita-i armo
nică.

Ultimul punct „la alegere" a 
fost o întrecere a originalității. 
Ambele echipe au adus pe sce
nă obiceiuri tradiționale din 
viața comunelor lor.

La Drăgănești-Vlașca tot ra
ionul este în dialog 1 De la 
Combinatul avicol din Mihăi- 
lești la G.A.S. Văceni, de la că-

răsfoind 
SCRISORILE 

SOSITE 
LA REDACȚIE

cultural Răzmirești la 
Drăgănești, de la biblio- 
comunală Epurești la 
Toporu, răsună cîntecul,

mi nul 
S.M.T. 
teca
G.A.S, 
tropotul dansatorilor și aplau
zele neîntrerupte ale suporteri
lor artistici în întreg raionul. 
Stan Vătafu, Gheorghe Arsene 
și Ion Manolescu, trecuți de 80 
de ani, sînt neîntrecuți artiști ai 
călușului vlășcean. Alături d'e 
ei evoluează generațiile care 
vin din urmă, recitatorul Du
mitru Tucan, tractorist Ia 
S.M.T. Drăgănești, micuțele

practice 
sau a „țapului

ispășitor“?

Scrisoare deschisă adresată 
conducerii Uzinelor chimice 

din Capitală

Așadar ne-ați răspuns, tovarășe 
director (permite(i-ne să ne adre
săm dv. personal, îndemnați de 
semnătura, ce vă aparține, din fi
nalul scrisorii pe care ne-ați tri
mis-o). Foarte bine. Dar cum ne-ați 
răspuns tovarășe director î...

Pentru o înțelegere mai deplină, 
să reactualizăm puțin 
Semnalam în articolul, 
nu știe aproape nimic“ 
în nr. 5211 din 18 februarie 1966) 
o seamă de deficiențe privind
practica în producție pe care elevi 
ai Grupului școlar chimie din
București o efectuau în întreprin
derea dv. Era vorba despre faptul 
că patru elevi ai acestei școli pă
răseau, cu dulcele aviz al dv., uzi
na, optînd pentru altă Întreprin
dere unde să aibă condiții mai 
bune pentru însușirea meseriei. 
Ce ne răspundeți, însă, dv. : „Con
siderăm că articolul apărut nu re
flectă discuțiile purtate în ședinfa 
de analiză a acestei probleme. 
Uzinele chimice „9 Mai" au luat 
țoale măsurile necesare pentru ca 
practica în producție a elevilor să 
se desfășoare în cele mai bune 
condiții. In acest scop uzina a

Satele noastre își lărgesc nu 
numai orizontul material, spiri
tual și etic, ci și orizontul pur 
geometric. Nu există sat la al 
cărui orizont, la numai cîțiva 
kilometri să nu existe o pădu
rice, un pîrîiaș, o vîlcea, o poe- 
nită, un Ioc de care este legată 
o istorie, o legendă. Pretențiile 
tînărului de la țară au început 
să crească și in ceea ce pri
vește odihna. Ca excursionist, 
el a prins drag de a descoperi 
și a vedea cu alți ochi locurile 
pitorești din jurul vetrei natale.

Am vrea să venim doar cu 
un exemplu. La Salonta a luat 
ființă de curînd o comisie ra
ională de sport și turism com
pusă din 25 de membri: profe
sori de educație fizică, repre
zentanți ai U.C.F.S., ai O.N.T., 
membri din cooperative agrico
le, C.F.R. etc.

Prima acțiune a acestei comi
sii a fost organizarea în cadrul 
raionului a unei drumeții de 
mare amploare la care au par
ticipat 3 500 de persoane, în 
special tineri și elevi. Drume
țiile au avut ca teme: „Să ne 
cunoaștem împrejurimile satu
lui", „Surprizele primăverii", 
„La sfîrșit de săptămînă, cîntec, 
joc și voie bună“. Au fost or
ganizate interesante concursuri 
de orientare turistică, con
cursuri sportive, dansuri, cin- 
tece și recitări. Și pînă seara 
tîrziu, pădurile Gurbediu, Ol- 
cea, Rîpa, Ținea, Băile „8 Mai", 
ca și alte crînguri și locuri pi
torești din preajma satelor ra
ionului au răsunat de veselia 
excursioniștilor.

A trecut o duminică frumoa
să la tară...

ȘTEFAN HARALAMB
(După corespondențele primite 
de la CONSTANTIN ILtNOIU, 
CONSTANTIN BRtNDUȘOlU, 
ALEXE CORVIN, ROMAN PRE- 

<EUP șl IOAN PETRUȚ) 

delegat un inginer cu experiență 
tov. Sichitiu Gr. care să suprave
gheze în mod continuu activitatea 
acestora". Care „toate măsurile 
necesare", tovarășe director ? După 
modul în care răspundeți s-ar pu
tea ușor crede că e vorba de un 
întreg complex de acțiuni, menit 
să înlesnească însușirea meseriei 
pentru un număr de cel puțin cîte
va zeci, dacă nu sute de elevi. De 
aceea, permiteți-ne o paranteză. 
In respectivul an școlar își desfă
șurau practica în uzina dv. numai 
șapte elevi, nici mai mulți, nici 
mai puțini : 5 electricieni din anul 
III, unul din anul II și o laboran
tă de asemenea, din anul II. Din
tre aceștia, unul s-a transferat la 
„Galenica" la 1 noiembrie 1965. 
Tot de la începutul anului școlar 
s-a ,,transferat" și Buruga Gabriel, 
pentru că fusese înjurat și bătut 
de către maistrul Toma Constanti- 
nescu, șeful atelierului electric. 
Mai rămăseseră, așadar, cei patru 
elevi despre care ne ocupam în 
articolul amintit. S-au transferat 
și aceștia la Fabrica de mase plas
tice ,,București". Cîți elevi prac- 
ticanți mai aveți acum în uzină ? 
Unul ! E vorba despre laboranta 
Gheorghe Mariana din anul II 
care vine o zi pe sătptămînă la 
practică, se închide cuminte în la
borator, printre retorte și eprubete, 
plecînd la sfîrșitul zilei la fel de 
cuminte și neobservată cum a venit. 
Atunci pentru cine „toate măsu
rile necesare" ?

Să ne oprim și la un alt aspect 
din răspunsul pe care ni l-ați tri
mis — referitor la atitudinea celor 
patru elevi. Dv. spuneți : „Con
ducerea uzinei fiind continuu sesi
zată de comportarea nesatisfăcă
toare a acestor elevi a căutat, atît 
prin organele sale de resort cît și 
personal, în repetate rînduri, să-i 
convingă că este în interesul lor 
să-și schimbe atitudinea, să aibă o 
comportare cuviincioasă cu mun
citorii, să nu lipsească de la. prac
tică și să execute lucrările ce li 
se încredințează. Dar, în loc ca 
lucrurile să se îndrepte, elevii 
practicanți deveneau din ce în ce 
mai recalcitranți". Aparent, s-ar
crede că avem în această privință 
păreri diferite. Nu, tovarășe di
rector. Și noi sîntem de acord că 
elevii săvîrșiseră 
disciplină, fapt pe 
noscut și ei și pe 
semnat, de altfel, 
publicat. Dar v-ați 
fie cauza ? Oare este numai vina 
lor ? în articolul respectiv arătam 
că multe din aceste cauze se dato- 
resc uzinei, care n-a știut, a negli
jat sau n-a vrut să-și apropie a- 
cești elevi așa cum trebuie. Faptul 
că erau bătuți, înjurați, trimiși 
după tot felul de cumpărături, nu 
era ori ce s-ar spune un îndemn 
și un ajutor pentru învățătură.

Erau ei într-adevăr cei mai răi 
elevi ? S-ar părea că nu. Dovada ? 
La noul loc de practică, la Fabrica 
de mase plastice, elevii se înca
drează corect în cadrul colectivu
lui de muncă, își văd de treabă, 
nu absentează, iar tovarășii de 
aici sînt mulțumiți de comporta
rea lor. La practică au primit nu
mai note de 9 și 10. Să fie vorba 
de o ,,minune" ? Explicația constă 
în grija deosebită pe care noul 
colectiv a manifestat-o față de ei, 
dragostea cu care i-a primit și îi 
înconjoară. Lucru, de altfel, sesi
zat repede și de elevii respectivi : 
,,La mase plastice muncitorii dis
cută cu noi frumos, ne ajută să 
învățăm meseria, inginerul-șef 
ne-a întins mina".,. — iată ce ne 
mărturiseau ei despre noul colec
tiv de muncă.

în încheierea scrisorii, dv. spu
neți : „Considerăm că articolul, în 
FORMA apărută (sublinierea cu- 
vîntului forma ne aparține) nu a 
avut un efect pozitiv asupra edu
cației elevilor practicanți care se 
consideră încurajați și vor conti
nua, probabil, în aliudinea neco
respunzătoare de pînă acum". 
Abordați problema din punct de 
vedere... pedagogic ? Dar o astfel 
de pedagogie, în care se indică co- 
coloșirea unor lucruri cunoscute 
de toată lumea, pentru a nu știrbi 
un anumit prestigiu (în ultimă in
stanță, pare-se că despre aceasta 
este vorba) nu există. Așa stînd 
lucrurile, nu era mult mai bina 
ca tovarășii din conducerea uzi
nei, dumneavoastră personal să re
flectați mai profund asupra lacu
nelor manifestate în activitatea da 
sprijinire și îndrumare a practicii 
elevilor, observînd, realist, ce po
sibilități există pentru remediere! 
lor ?

I. ANDREIȚĂ
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carea în țară, a transfon 
toarelor de 400 kV, necesare 
sistemului energetic național.

Vorbitorii au arătat, totoda
tă, că în pregătirea și organi
zarea consfătuirilor de produc
ție există încă unele deficiențe 
care se cer înlăturate. Spori
rea eficienței acestor consfă
tuiri trebuie să se concreti
zeze în aplicarea operativă, 
consecventă a celor mai va
loroase propuneri care se fac 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului și a angajamen
telor pe care și le iau munci
torii.

A fost, de asemenea, rele
vată de către Mihai Bădules- 
cu, președintele comitetului 
sindicatului de la Uzinele „1 
Mai“ — Ploiești, și alți vorbi
tori, necesitatea ca sindicatele 
să acorde importanța cuvenită 
problemei cooperării 
diferite întreprinderi.

Acordînd o mare 
îmbunătățirii continue 
ținutului și organizării 
cerii socialiste, numeroși vor
bitori s-au referit Ia efortu
rile pe care le depun oamenii 
muncii din fabrici și uzine 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea producti
vității muncii, reducerea pre
țului de cost. Teodora Serșun, 
președinta Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din ramura 
bunurilor de consum, Maria 
Făgărășanu, președinta Comi
tetului sindicatului de la în
treprinderea „Partizanul Roșu“ 
din Brașov, Constantin Petre, 
miner, șef de brigadă la ex
ploatarea minieră Lupeni, Ro- 
zalia Tier, președinta Comite
tului sindicatului de la Fa
brica de încălțăminte „Solida
ritatea“ din Oradea, Mihai Pe- 
terman, președintele Comite
tului sindicatului de Ia Combi
natul chimico—metalurgic
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Baia Mare, au subliniat, prin
tre altele, necesitatea de a lega 
întrecerea socialistă cu sarci
nile de producție cele mai ar
zătoare ale diferitelor locuri 
de muncă. Ei s-au referit, de 
asemenea, la importanța folo
sirii mijloacelor de stimulare 
morală, precum și a aplicării 
corecte a principiului cointere
sării materiale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
pentru obținerea celor mai 
bune rezultate în producție în 
toate privințele și, în primul 
rînd în direcția calității 
duselor și a realizării de 
nomii prin valorificarea 
zervelor interne.

O seamă de vorbitori prin
tre care Ion Tîrniceriu, preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor Suceava, Gheor
ghe Borș, președintele Consi
liului local al sindicatelor din 
orașul București, scoțînd la 
iveală lipsurile existente în 
domeniul răspîndirii și gene
ralizării experienței înaintate, 
al informării operative cu 
ceea ce apare nou în tehnică.
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Numeroși vorbitori au 
subliniat însemnătatea deose
bită pe care o are în etapa 
actuală organizarea științifică 
a producției și contribuția va
loroasă pe care o aduce în 
această direcție intelectuali
tatea tehnică, a cărei activita
te se împletește strîns cu cea 
a muncitorilor în întregul pro
ces de producție.

Stan Potorac, președintele 
Comitetului sindicatului de 
la Șantierul naval Galați, ing. 
Gh. Caramfil, director general 
al U.F.S. Săvinești și alții au 
arătat că comisiile de ingineri 
și tehnicieni desfășoară o sus
ținută activitate de cercetare 
și antrenează pe cei mai pre
gătiți ingineri, tehnicieni, 
inovatori și fruntași în între
cere în studierea condițiilor 
specifice fiecărui loc de mun
că și la valorificarea rezerve
lor interne.

Declarîndu-se întrutotul de 
acord cu aprecierea făcută în 
raport, prof. ing. Constantin 
Dinculescu, președintele Con
siliului național al inginerilor 
și tehnicienilor, a arătat că 
activitatea cadrelor tehnico- 
inginerești va trebui să fie în 
mai mare măsură orientată 
pentru a cuprinde și rezolva 
în amănunt problemele de or
ganizare a producției și mun
cii, corespunzător cerințelor 
revoluției tehnico - științifice 
contemporane, înzestrării în
treprinderilor noastre cu ma
șini și utilaje moderne. 
C.N.I.T. va trebui să-și apro
pie mai mult procupările de 
cele ale comisiilor de ingineri 
și tehnicieni din 
și să le ajute 
punînd un mai 
pe dezbaterea 
tehnice concrete 
locurile de muncă.

Progresul tehnic, în toate 
ramurile economiei, impune 
și din partea sindicatelor, așa 
cum au relevat Constantin A- 
lexei, vicepreședinte al Comi
tetului sindicatului de la mi
na „Leșul Ursului“, Gheorghe 
Oprea, președintele Consiliu
lui local al sindicatelor din 
Timișoara și alții, o grijă ne
slăbită pentru calificarea, ridi
carea calificării și specializa
rea oamenilor muncii, îndeo
sebi pe șantiere și în noile în
treprinderi.

Ion Radu, președintele Con
siliului sindicatelor de la 
Șantierele de construcții hi
droenergetice și de navigație 
Porțile de Fier, Mircea Sgru- 
mală, președintele Consiliului 
sindicatelor Combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej" 
din Galați, maistrul construc
tor Birk Matei, președintele 
Comitetului sindicatului gru
pului de șantier 509—Cluj, și 
alții, s-au referit la sarcinile 
care revin sindicatelor din 
construcții în înfăptuirea po
liticii 
lui și 
citate 
bune, 
constructorii

întreprinderi 
în activitate, 
mare accent 
problemelor 
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hidroenergetic de pe Dunăre, 
au terminat cu 70 de zile îna
inte de termen închiderea 
batardoului din zona de con
strucție a centralei electrice.

în același timp, referindu- 
se la lipsurile existente în ac
tivitatea sindicatelor de pe 
multe șantiere, vorbitorii au 
subliniat că este necesar să fie 
antrenat un număr mai mare 
de muncitori și tehnicieni la 
cursurile de ridicarea califi
cării și specializare, să se a- 
corde o atenție mai mare în
tăririi disciplinei în muncă, 
repartizării judicioase, pe bri
găzi și echipe, a inginerilor și 
maiștrilor, precum și rezolvă
rii mai operative a diferitelor 
probleme privind asigurarea 
cazării, transportului și altor 
condiții de muncă și de trai 
ale constructorilor.

în cuvîntul lor, Teodor Pru- 
nea, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor — 
București, Vasile Beraru, di
rectorul G.A.S. „Nicolae Băl- 
cescu“, din regiunea Dobrogea, 
Wagner Francisc, președintele 
comitetului sindicatului de la 
S.M.T. Peciul Nou, regiunea 
Banat, și alți delegați, au vor
bit despre elanul cu care lu
crează oamenii muncii de pe 
ogoarele patriei spre a înfăp
tui sarcinile trasate de partid 
pentru dezvoltarea agricultu
rii în patria noastră.

Comitetele sindicatelor din 
G.A.S. și S.M.T., au arătat ei, 
se preocupă de îmbunătățirea 
activității de mobilizare a lu
crătorilor pentru folosirea cît 
mai judicioasă a pămîntului, 
a mijloacelor tehnice, pentru 
organizarea producției pe ba
ze științifice în scopul ridică
rii continue a producției vege
tale și animale, al rentabiliză
rii unităților agricole etc.

Numeroși participanți
discuții au vorbit despre con
tribuția sindicatelor la înfăp
tuirea politicii partidului de 
creștere a nivelului de trai, 
de asigurare a unor condiții 
din ce în ce mai bune de mun
că și de viață tuturor oame
nilor muncii. în această direc
ție, Cornel Bența, maistru 
oțelar la Uzinele „Industria 
Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, 
Anghelache Moșescu, mecanic 
de locomotivă la Depoul CFR 
Ploiești, și alții, s-au ocupat, 
printre altele, de problemele 
protecției și tehnicii securită
ții muncii.

Dumitru Petrescu, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Protecția Muncii, rele- 
vînd faptul că au fost și sînt 
alocate sume considerabile, 
pentru a asigura pretutindeni 
condiții cît mai bune de mun
că, pentru prevenirea acci
dentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale, s-a ocupat de 
colaborarea dintre Comitet, ca 
organ menit să asigure îndru
marea, coordonarea și contro
lul pe linie de stat și sindicate 
ca organizatoare ale controlu
lui obștesc asupra protecției 
muncii. Vorbitorul a sub-
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T
asupra proiectului de statut al Uniunii
Generale a Sindicatelor din România

Proiectul de statut, publicat 
în presă și discutat în adunări 
ale activului sindical, supus 
dezbaterii Congresului — a spus 
tovarășul 
primit cu 
aprobare 
dicatelor, 
muncii. El exprimă, prin preve
derile sale, schimbările profunde 
în viața societății noastre, reali
tățile României socialiste, sta
diul actual al dezvoltării miș
cării sindicale, sintetizînd ex
periența acumulată în decursul 
anilor și creînd cadrul necesar 
pentru perfecționarea continuă 
a formelor de organizare, a 
metodelor de muncă, a activită
ții sindicatelor în general.

Sindicatele din Republica So
cialistă România — se arată în 
proiect — sînt organizații pro
fesionale de masă ale clasei 
muncitoare, clasă conducătoare 
în statul nostru socialist. Ele 
unesc în rîndurile lor, de bună 
voie, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii, funcționarii și alți oa
meni ai muncii din întreprin
deri, instituții, fără deosebire 
de naționalitate și sex, în sco
pul luptei pentru dezvoltarea 
continuă a economiei și cultu
rii, pentru creșterea nivelului 
de trai al celor ce muncesc, 
pentru progresul și prosperita
tea patriei noastre socialiste.

Proiectul de statut prevede ca 
mișcarea sindicală din țara 
noastră să poarte denumirea de 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România. Această denu
mire, pe care a mai purtat-o 
mișcarea sindicală din tara 
noastră la începuturile organi
zării sale pe plan național, ex
primă cel mai bine unitatea or
ganizatorică și de acțiune a tu
turor sindicatelor, și răspunde, 
totodată, dorinței manifestate, 
în repetate rînduri, de nume
roși oameni ai muncii, de ca
drele organizației noastre.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România își desfă
șoară activitatea sub conduce
rea politică a Partidului Comu
nist Român, cea mai înaltă for
mă de organizare a clasei mun
citoare, forța politică conducă
toare în Republica Socialistă 
România, militind cu toată ho- 
tărirea pentru înfăptuirea poli
ticii sale, care exprimă năzuin
țele și interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii

în proiectul noului statut s-a 
urmărit să se precizeze mai 
bine scopul și sarcinile funda
mentale ale sindicatelor, rolul 
lor în cadrul democrației socia
liste, al orînduirii noastre, atît 
pe tărîmul atragerii maselor, 
prin forme obștești la organi
zarea și conducerea producției, 
la înfăptuirea planurilor econo
miei naționale, la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
trai ale celor ce muncesc, în

Ion Cotot — a fost 
mult interes și deplină 
de către membrii sin- 
de către toți oamenii

desfășurarea activității cultural- 
educative, cîț și în domeniul 
relațiilor internaționale.

Sindicatele participă la ela
borarea legislației muncii, Ia e- 
laborarea și înfăptuirea tuturor 
măsurilor legate de satisface
rea, tot mai deplină, a interese
lor economice și social-culțura- 
le ale angajatilor, îi reprezintă 
pe aceștia la încheierea con
tractelor colective cu conduce
rile întreprinderilor, veghează 
la stricta respectare a drepturi
lor ce se cuvin angajatilor pe 
baza prevederilor legislației 
muncii, apărindu-i împotriva 
oricărei încălcări ale acestora, 
conduc asigurările sociale de 
stat, participă la elaborarea 
măsurilor de protecția muncii, 
organizează și exercită contro
lul obștesc în domeniul condi
țiilor de muncă și al deservirii 
populației

Raportorul a subliniat că pro
iectul de statut este străbătut 
de grija pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești, pentru 
o și mai puternică activizare a 
sindicatelor, a 
ganizatiilor și 
dicale, pentru 
tributiei și 
active tn toate 
sociale. Este reafirmat cu 
tate principiul călăuzitor al 
structurii și activității organiza
torice a sindicatelor — centra
lismul democratic, care asigură 
unitatea lor de voință și de 
acțiune. Totodată, se subliniază 
ca un principiu fundamenta] în 
activitatea tuturor organelor de 
conducere ale sindicatelor — 
principiul muncii și conducerii 
colective. O expresie a demo
cratismului organizației naastre 
o reprezintă lărgirea continuă 
a drepturilor membrilor 
catelor. Definind aceste 
turi, proiectul de statut 
lește, în același timp, cu 
claritate și îndatoririle ce 
vin membrilor sindicatelor

Aplicarea cu consecventă și 
în spirit creator a principiului 
democrației muncitorești în 
strînsă îmbinare cu centralis
mul este reflectată și în preve
derile proiectului de s atul re
feritoare la autonomia de care 
se bucură sindicatele în rezol
varea problemelor care intră în 
atribuțiile lor, atît în ce pri
vește activitatea lor, cit și 
raporturile cu conduceiile 
treprinderilor și instituțiilor, 
organele de stat si obștești 
cadrul organizatoric în care 
vor desfășura în viitor sindica
tele activitatea, exercitarea au
tonomiei lor presupune înca
drarea măsurilor pe care le a- 
doptă în limitele normelor șl 
hotărlrilor organelor sindicale 
superioare, îmbinarea armoni
oasă a intereselor locale cu 
cele generale. Aplicarea princi
piului autonomiei sindicale va 
înlătura unele practici nejuste,
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care 
către organele teritoriale 
sindicatelor a competentei 
mitetelor sindicatelor în rezol
varea problemelor legate de 
condițiile și nevoile specifice, 
de profilul producției, al con
dițiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor din întreprinderile și 
instituțiile respective.

în actualul proiect de statut, 
păstrîndu-se principiul organi
zării sindicatelor — unitate de 
bază în structura organizatorică 
a Uniunii Generale a Sindicate
lor — pe locul de producție în 
întreprinderi și instituții, sînt 
incluse prevederi noi, reieșite 
din experiență, cu privire la 
mai buna organizare a grupelor 
sindicale, a organizațiilor sin
dicale pe secții și altele.

în spiritul centralismului de
mocratic și al autonomiei sindi
catelor, In statut se consemnea
ză că sindicatele se unesc, după 
principiul ramurii, pe baza pro
priilor hotărîri. In uniuni ale 
sindicatelor pe ramuri de pro
ducție. Investirea uniunilor cu 
dreptul de a conduce activita
tea sindicatelor din ramura res
pectivă face să crească rolul și 
competenta acestora.

Unirea de bună voie a sin
dicatelor în uniuni pe ramuri 
de producție ale sindicatelor și 
afilierea acestora la Uniunea 
Generală a Sindicatelor redă 
expresia unității, de jos In sus 
și de sus în jos, a organizații
lor sindicale pe baza interese
lor comune ale tuturor angaja
tilor din țara noastră. Aceasta 
asigură unitatea trainică, de 
nezdruncinat, a tuturor sindica
telor din România.

Proiectul de statut conține 
prevederi referitoare la rolul și 
sarcinile Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor, 
care își desfășoară activitatea 
practică pe baza propriului său 
regulament, sub conducerea 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

Pe baza experienței dobîndite 
și a neajunsurilor care au exis
tat în activitatea consiliilor re
gionale, raionale și locale, pro
iectul de statut dă o nouă re
glementare rolului și sarcinilor 
acestora, ca organe teritoriale 
ale Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, astfel îneît 
să se realizeze o justă și rațio
nală folosire a forțelor, o mai 
bună organizare și conducere a 
activității sindicale.

Considerăm — a spus In În
cheiere raportorul — că, prin 
adoptarea proiectului de statut, 
Congresul va da sindicatelor 
un document important care va 
contribui la dezvoltarea activi
tății lor, la sporirea contribuți
ei organizației noastre la lupta 
întregului popor, închinată în
floririi scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România.

linlat necesitatea îmbunătă
țirii predării, în școlile pro
fesionale și învățămîntul 
tehnic, a disciplinei de 
protecție a muncii, perfecțio
nării actelor normative privind 
acordarea și folosirea echipa
mentului și materialelor de 
protecție.

Unul dintre domeniile în 
care sindicatele depun o mun
că rodnică este controlul ob
ștesc, asupra deservirii popu
lației în comerț, instituții me- 
dico-sanitare, stațiuni balneo
climaterice etc, Tratînd aceas
tă problemă, Gheorghe Pe
trescu, secretar al C.C.S., Vic
tor Berea, președintele Co
mitetului Uniunii Sindicatelor 
din comerțul de stat și coo
perația de consum, și alții au 
arătat că numeroasele suges
tii făcute de inspectorii ob
ștești au contribuit la îmbună
tățirea muncii în aceste sec
toare. Vorbitorii au arătat 
că pe viitor controlul obștesc 
al sindicatelor trebuie să fie 
mai susținut, mai exigent și 
să se extindă și asupra altor 
domenii.

în cadrul discuțiilor, Elena 
Nae, președinta Comitetului 
sindicatului de la Fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, și alți vorbitori au acor
dat atenție și sarcinilor ce 
revin sindicatelor în privința 
îmbunătățirii asistenței medi
cale și a condițiilor de odihnă 
și tratament ale salariaților, 
precum și în gospodărirea 
fondurilor alocate pentru asi
gurările sociale de stat.

Strîns legat de mobilizarea 
și sprijinirea oamenilor mun
cii în înfăptuirea sarcinilor 
economice, mai mulți vorbitori 
s-au referit la activitatea cul
tural-educativă desfășurată 
de sindicate. Ioan Jiva, pre
ședintele Consiliului regional 
al sindicatelor Bacău, Artenie 
Pop, președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea forestieră Toplița, și alții 
au relevat contribuția sindi
catelor la îmbogățirea conți
nutului activității cultural- 
educative, folosirea unor for
me atractive și interesante, 
corespunzătoare preocupărilor 
oamenilor muncii pentru lăr
girea cunoștințelor lor tehnice 
și profestonale.

Eugen Bazil Cucu, membru 
în Biroul executiv al Consiliu
lui regional al sindicatelor 
Iași, Iosif Gorbe, președintele 
Comitetului sindicatului de la 
Uzina „Unio“ Satu Mare, și 
alții au vorbit despre necesi
tatea ca sindicatele să îmbu
nătățească în continuare acti
vitatea lor pentru dezvoltarea 
noii atitudini față de muncă, 
față de bunul obștesc și de 
îndatoririle sociale, pentru 
întărirea disciplinei în produc
ție, pentru cultivarea senti
mentelor de dragoste față de 
patrie și față de partid, adîn- 
cirea continuă a frăției dintre 
oamenii muncii români și de 
alte naționalități, pentru in
formarea colectivelor din în
treprinderi despre evenimen
tele politice interne și inter
naționale.

Obiectul unora dintre inter
venții l-a constituit activitatea 
artistică de amatori. Artista 
poporului Arta Florescu, și 
alți vorbitori, relevînd contri
buția sindicatelor la crearea 
și îndrumarea acestei largi 
mișcări culturale de masă, au 
arătat că ea are nevoie de un 
repertoriu mai bogat și mai 
variat și că nivelul artistic 
al spectacolelor trebuie să fie 
tot mai înalt.

O serie de vorbitori s-au re
ferit, de asemenea, la amploa
rea pe care au luat-o și la 
dezvoltarea și mai mare pe 
care trebuie s-o cunoască în 
viitor sportul și turismul de 
masă, subliniind necesitatea 
colaborării sindicatelor cu or
ganele de stat de specialitate, 
cu organizațiile de tineret și 
de femei în inițierea de mani
festări bogate în conținut, va
riate, atractive,

Transmițînd salutul scriito
rilor, Ion Pas, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, a sub
liniat misiunea oamenilor de 
litere de a fi, împreună cu oa
menii muncii din fabrici și 
de pe ogoare, participanți ac
tivi la marea operă de ridi
care pe noi culmi a României 
socialiste, prin realizarea de 
opere care să îmbogățească

de Statut su- 
și aprobării

însemnătatea

patrimoniul culturii, opere 
demne de epoca pe care o tră
im. Scriitorilor le revine în
datorirea de a înfățișa multe 
laturi ale trecutului de luptă 
al poporului nostru, al clasei 
muncitoare, care nu și-au gă
sit încă o oglindire artistică 
corespunzătoare, de a reflecta 
mai amplu și cu măiestrie 
profilul omului zilelor noas
tre, elanul său creator.

Marea majoritate a vorbito
rilor s-au referit în cuvîntul 
lor la proiectul 
pus dezbaterii 
Congresului.

Subliniind
proiectului, ei și-au exprimat 
adeziunea lor la prevederile 
sale. Moraru Nicolae, preșe
dintele Comitetului uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, Bălan 
Vichente, președintele Consi
liului regional al sindicatelor 
Hunedoara, Stan Potorac, pre
ședintele Comitetului Sindica
tului de la Șantierul naval 
Galați, și alții au relevat 
că noul Statut creează cadrul 
organizatoric corespunzător 
creșterii și lărgirii drepturilor, 
competenței și autonomiei 
muncii organelor sindicale în 
rezolvarea operativă a proble
melor legate de activitatea 
profesională și social-cultura- 
lă a salariaților.

Referindu-se la unele defi
ciențe din activitatea sindica
telor, o seamă de vorbitori 
au remarcat ca deosebit de 
pozitivă măsura preconizată 
prin care Uniunile pe ramuri 
de producție sînt investite cu 
posibilitatea practică de a 
asigura conducerea și o îndru
mare efectivă a sindicatelor 
în problemele specifice din 
ramura respectivă și de a le 
reprezenta interesele în rela
țiile cu ministerele de resort. 
Alți vorbitori s-au referit în 
cuvîntul lor la faptul că sin
dicatelor, ca unități de bază 
care cuprind masele largi ale 
salariaților, le revin atribuții 
sporite în adîncirea continuă a 
democrației muncitorești, ast
fel îneît să fie asigurată par
ticiparea tuturor 
la viața sindicală, 
narea problemelor 
fața întreprinderii.
rea și dezvoltarea democrației 
muncitorești — au spus ei — 
trebuie să se manifeste în sti
mularea inițiativei oamenilor 
muncii, în atenția față de 
cererile și sesizările acestora. 
A fost subliniată datoria sin
dicatelor ca în relațiile cu 
conducerile întreprinderilor 
și instituțiilor să vegheze Ia 
respectarea drepturilor oame
nilor muncii stabilite de legis
lația noastră socialistă, să re
zolve problemele întotdeauna 
de pe poziția îmbinării intere
selor personale cu cele ale 
colectivității.

în legătură cu perfecționa
rea formelor organizatorice, 
îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, vorbitorii 
au arătat că consiliilor și 
uniunilor li se cere să cunoas
că îndeaproape experiența po
zitivă a sindicatelor, să orga
nizeze mai operativ extinderea 
și generalizarea ei, să folo
sească căi noi pentru instru
irea și pregătirea cadrelor, 
întărirea controlului îndeplini
rii propriilor hotărîri și dez
voltarea muncii colective.

Aducînd salutul tineretului, 
Ion Popescu. secretar al C.C. 
al U.T.C., a relevat colabora
rea organizațiilor U.T.C. cu 
sindicatele pentru ca fiecare 
tînăr să-și aducă deplina sa 
contribuție la buna desfășu
rare a procesului de producție. 
El a arătat că organizațiile 
U.T.C., colaborînd strîns cu 
sindicatele, vor sprijini mai 
larg conducerile întreprinde
rilor pentru a stabili formele 
cele mai adecvate de creștere 
a nivelului de pregătire pro
fesională, vor îndruma tinerii 
să participe activ la aceste 
acțiuni. Vorbitorul a solicitat 
și pe mai departe sprijinul 
sindicatelor în vederea desfă
șurării unor activități cultu
ral-educative proprii ale tine
retului, specifice vîrstei și 
preocupărilor sale.

în cadrul lucrărilor Congre
sului au luat, de asemenea, 
cuvîntul delegați ai organiza
țiilor sindicale de peste ho
tare : Pierre Gensous, secretar

membrilor 
la soluțio- 
ce stau în 

Respecta-

general adjunct al Federației 
Sindicale Mondiale, Ivan F. 
Skuratov, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., Li Șiu-pin, se
cretar al Federației Sindicate
lor din întreaga Chină, Piotr 
Gaievschi, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Polonă, Sve- 
tozar Vukmanovici-Tempo, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia, Rivaldo 
Scheda, secretar al Confede
rației Generale Italiene a 
Muncii, Ho Trong Giang, 
membru al Secretariatului Fe
derației Sindicatelor din Viet
nam, Zo Sîn Hun, vicepreșe
dinte al Comitetului Central 
al Sindicatelor Unite din Co
reea, Leon Mauvais, secretar 
al Confederației Generale a 
Muncii din Franța, Alexander 
Manolov, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, Dinh Ba Thi, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii sindicatelor 
pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, Sandor Beckl, se
cretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Un
gară, Idriz Dhrami, secretar 
al Consiliului Central al Uni
unilor Profesionale din R. P. 
Albania Bedrijih Hozelka, se
cretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.S. Ceho
slovacă, Heinz Neukrantz, 
membru în Prezidiu și secre
tar al Federației Sindicatelor 
Libere Germane, Dorjin Sam- 
buu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Mongolă.

Aplaudați de întreaga asis
tență, vorbitorii au adus sa
lutul organizațiilor sindicale 
pe care le reprezintă. Ei și-au 
exprimat aprecierea pentru 
realizările poporului nostru, 
pe care le consideră ca o con
tribuție la întărirea forțelor 
socialismului și păcii în lume, 
au relevat rolul sindicatelor 
în obținerea acestor realizări, 
multilaterala lor activitate în 
mobilizarea oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea politicii de 
dezvoltare a economiei, de ri
dicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce 
muncesc. Totodată, delegații 
de peste hotare au înfățișat 
aspecte din realizările, pre
ocupările oamenilor muncii, 
ale sindicatelor din țările lor, 
din lupta lor pentru o viață 
mai bună, pentru progres so
cial. Ei au vorbit despre pro
blemele colaborării dintre or
ganizațiile sindicale din lu
mea întreagă în lupta pentru 
apărarea intereselor oameni
lor muncii, pentru pace, împo
triva acțiunilor agresive ale 
imperialismului, au exprimat 
solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, au rea
firmat dreptul fiecărui popor 
la libertate și independență 
națională. Delegații de peste 
hotare au urat oamenilor 
muncii și sindicatelor noi suc
cese în înfăptuirea hotărîrilor 
care vor fi luate de Congres.

După-amiază, lucrările
Congresului s-au desfășurat 
în trei comisii pe probleme : 
pentru activitatea sindicatelor 
în producție ; pentru activita
tea cultural-educativă 
să ; pentru controlul 
exercitat de sindicate 
înfăptuirii măsurilor 
condițiile de muncă și de trai, 
legislația muncii. în timpul 
dezbaterilor, numeroși dele
gați au făcut propuneri valo
roase pentru îmbunătățirea 
muncii sindicatelor din țara 
noastră.

Lucrările Congresului con
tinuă.

de ma- 
obștesc 
asupra 

privind

Spectacol
în Sala Teatrului de Operă 

și Balet a avut loc marți sea
ra un spectacol de gală în cin
stea delegaților și invitații or 
la Congresul sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

La spectacol și-au dat con
cursul Ansamblul artistic al 
C.C.S., corul și orchestra de 
muzică populară „Barbu Lău- 
taru“ ale Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, Orchestra 
de estradă și cea de muzică 
populară ale radioteleviziunii, 
formații artistice din între-

Un nou drum pe magistralele de oțel ale patriei. Tinăru) 
Diaconu Anton, mecanic de locomotivă Diesel, de la Depoul 

București-Triaj, iși ia rămas bun de la colegii săi
Foto : N. STELORIAN

T E L E G RÂME
Cu prilejul zilei naționale 
Laosului, președintele Con-a

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, a trimis o telegramă

de felicitare regelui Laosului, 
Sri Savang Vatthana.

în răspunsul său, regele 
Laosului a transmis mulțu
miri pentru urările adresate.

Ședința unei comisii permanente C.U.R.
între 11 și 14 mai a. c. a 

avut loc la Riga ședința Co
misiei Permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc pentru comerț exterior.

La ședința Comisiei au luat 
parte delegațiile țărilor mem
bre C.A.E.R. și delegația 
R.S.F. Iugoslavia. De aseme
nea, au participat ca observa
tori reprezentanții R.P.D. Co
reene și Republicii Cuba.

Comisia a examinat rezul
tatele tratativelor comerciale 
și încheierii acordurilor de 
lungă durată privind livrările 
reciproce de mărfuri, pe pe
rioada 1966-1970, între țările

membre C.A.E.R., precum și 
cu R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate, de ase
menea, rezultatele tratativelor 
comerciale și ale încheierii 
protocoalelor privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 

membre 
cu R.S.F.

1966 între țările 
C.A.E.R., precum și 
Iugoslavia.

Comisia a aprobat 
privind activitatea sa în 1965 
și a examinat alte cîteva pro
bleme.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de co
laborare prietenească.

INFORMAȚII
• Marți dimineața a plecat 

la Bonn ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioa
ră, însoțit de Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
care la invitația ministrului 
economiei al R. F. Germane, 
Kurt Schmücker, va face o 
vizită în această țară.

Vizita va prilejui un schimb 
de vederi privind relațiile co
merciale dintre cele două țări.

• însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii 
Populare Democrate Coreene 
la București, Riăm Gion Riăn, 
a organizat marți la amiază, 
la sediul ambasadei, o confe
rință de presă în legătură cu 
apelul 
Coreea 
narea 
R.P.D.
cere să lupte pentru a împie-

adresat poporului din 
de Sud de către Adu- 
Populară Supremă a 

Coreene, prin care îi

de gală
prinderile industriale ale Ca
pitalei, artiști ai principalelor 
scene bucureștene.

Regia spectacolului a apar
ținut lui George Dem. Loghin, 
conducerea muzicală lui Victor 
Popescu.

Asistența a răsplătit cu în
delungi aplauze pe artiști. La 
sfîrșitul spectacolului acestora 
le-au fost oferite flori din 
partea Consiliului Central al 
Sindicatelor.

(Agerpres)

raportul

dica trimiterea de trupe sud- 
coreene în Vietnamul de Sud.

Au participat ziariști români 
și corespondenți ai presei stră
ine la București.

(Agerpres)

• Astă-seară, pe ringul mon
tat în ,,potcoava" stadionului 
Republicii din Capitală se des
fășoară prima gală din semifi
nalele campionatului republi
can de box.

Primul meci va începe la ora 
19

<S Reprezentativa de fotbal 
(tineret) a tării noastre susține 
miine o nouă întilnire interna
țională. In meci revanșă, fotba
liștii români Intilnesc joi pe 
stadionul „1 Mai’ din Timi
șoara selecționata similară a 
Austriei

• Cea 
meciului 
de șah 
Spasski. 
46-a, a fost continuată marți. 
La mutarea 56-a, Spasski a 
propus remiză, care a fost ac
ceptată de campionul mondial. 
In urma acestei partide, rezul
tatul este de 8—7 în favoarea 
lui Petrosian.

• Marți la Barcelona în tu
rul doi al ..Cupei Davis" echi
pa de tenis a Braziliei a repur
tat o surprinzătoare victorie cu 
3—2 în fața echipei Spaniei, 
finalista de anul trecut.

de-a 15-a partidă a 
pentru titlul mondial 
dintre Petrosian și 
întreruptă Ia mutarea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Ică nu greșesc sugerînd 

sterului învățămîntului 
bă grijă ca examenul <

Ituritate si 
tot la fel, 
și la acel

Ide nivel și 
desfășurare 
demobilizezi

Isă i *" . 
lui.

Și. * *

(propuneri: sa se rormeze - 
unele licee din Capitală 
comisii în com.Donenta că

• CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI • CONTINUĂRI

„Maturitatea“
la examen

Pentru ca toate acestea să 
se realizeze, programa analiti
că trebuie să fie mult mai a- 
mănunțită și să arate clar ce 
anume probleme centrale sau 
esențiale trebuie avute în ve
dere și care să formeze axa 
întrebărilor ; ea să fie descon
gestionată, simplificată, dar 
consistentă, fundamentală.

Toate cele de mai sus con
duc la concluzia că pentru o 
serie de 80 de candidați — și 
nu mai mult — examenul oral 
trebuie să dureze cel puțin 15 
zile ; examenul să nu mai fie 
eșalonat pe grupe de obiecte, 
ci să se susțină o dată ; cred 
că nu greșesc sugerînd Mini- să ai
bă grijă ca examenul de ma
turitate să se desfășoare peste 

1, în aceleași condiții 
și la același nivel. Diferența 
de nivel și de modalitate de 

> nu face decît să 
demobilizeze pe candidați și 
să scadă prestigiul examenu-

Și, în încheiere, încă cîteva 
propuneri : să se formeze — la

comisii în componența cărora 
să intre profesori din orașele

de provincie, chiar mai di
stanțate, și invers. Să nu mai 
existe cazuri de tovarăși pro
fesori care vin la examen a- 
lergînd între 2 și 3 comisii. Să 
se dea posibilitatea ca acest 
exament să nu mai fie privit 
de membrii comisiei ca o po
vară.

Consider că propunerile care 
s-au făcut și se vor face vor 
contribui la ridicarea nivelu
lui „i 
la o mai 
misiilor 
tativă a 
daților.

.examenului de sinteză“, 
bună orientare a co
și la ridicarea cali- 
răspunsurilor candi-

Pedagogia“
indulgenței

șila un pahar, două în plus, 
nu ei, care nu-și folosesc bi
ne timpul liber, timpul de o- 
dihnă.

Precizăm 
locuiesc în Ploiești, foarte a- 
proape de uzină. _ 
mi se pare necesară, datorită 
faptului că o bună parte din 
muncitorii uzinei fac naveta 
zilnic din comunele aflate la 
17—60 de km de Ploiești totuși 
nu lipsesc de la program.

Stăm de vorbă cu tovarășa 
Constanța Mușat secretara or-

că acești tineri

Precizarea

ganizației U.T.C. nr. 6 din sec
ția rulmenți.

— Ce măsuri ați luat pen
tru educarea acestor tineri ?

— I-am discutat în adună
rile generale — îmi răspunde 
tovarășa Mușat.

— Atît ?
— Nu numai atît. Am stat 

de vorbă cu ei, cu părinții lor 
care lucrează tot la noi în uzi
nă. Am căutat să-i atragem la 
activitățile culturale.

Care este atunci eficiența a- 
cestor acțiuni dacă cei trei ti
neri continuă să absenteze ?

O explicație există. Băieții 
au văzut că merge cu „auto
critica“ și au început să bată 
placa : „vă asigurăm că e ul
tima dată cînd mai absentăm“. 
Și biroul organizației U.T.C., 
tovarășii lor de muncă i-au 
crezut. I-au crezut și i-au lă
sat în pace pînă la a doua ab
sență. în cazul lor era nevoie 
de o muncă de educație per
manentă — de un sondaj zil
nic asupra preocupărilor în 
afara uzinei. Pentru că — așa 
cum au declarat ei în cele din 
urmă — motivele absențelor 
sânt determinate de „prelun
girea“ peste măsură a orelor 
de distracții din timpul liber. 
Ar mai fi de discutat, în cazul 
lui Valentin Spiridon, îngădu
ința cu care i-au fost trecute 
cu vederea abateri foarte gra
ve. Spiridon a lipsit într-o 
lună trei zile. Ce i s-a spus ?

au 
ce

rea absențelor, în educarea ti
nerilor, la experiența munci
torilor vîrstnici. Sugestia nu 
mai are nevoie de argumente. 
Ea a fost verificată în practică 
chiar în uzina ploieșteană.

A fost criticat în adunarea ge
nerală U.T.C., maistrul i-a 
spus : „nu-i frumos ce faci, u- 
zina suferă din cauza ta“.

E bine desigur să discuți to- 
vărășește cu tinerii care 
anumite greutăți, să vezi
motive au de absentează. Dar, 
în cazul lui Spiridon, era lim
pede : începuse să vină pe 
pofte la lucru. Pentru oamenii 
care confundă îndatoririle cu 
poftele nu e bine să existe în
găduință. Codul muncii — le
gea drepturilor și obligațiilor 
noastre, pe care noi înșine am 
făcut-o, prevede desfacerea 
contractului de muncă după 3 
zile de absențe. Valentin a 
fost......iertat“ pentru că e tî-
năr: n-are decît 19 ani. Expli
cația aparține tovarășilor din 
conducerea secției. Așa se în- 
tîmplă cînd munca de educa
ție este înlocuită cu 
Valentin va continua 
mai lipsească.

— Nu, ne spune
organizației U.T.C. Am apelat 
la ajutorul muncitorilor în 
vîrstă. Valentin și ceilalți ti
neri din secție au fost repar
tizați pe lîngă muncitori 
experiență.

Constatăm de altfel că 
ultimele zile Valentin nu 
mai absentat. Ochiul atent 
muncitorului în vîrstă
cît 100 de lecții. Sugerăm de 
aceea organizației U.T.C. să 
apeleze mai mult în combate-

Călătoriile
noastre

concesii, 
poate să

secretara

cu

în 
a 

al 
face

a
tă, de lucru,
Și ea, dar plenară, solici- 
tîndu-ne fruntea și brațul, 
întreaga statură și persona
litatea. Călătoria cealaltă, 
de lucru, ca o virtute și o 
abnegație unică, de con
structor. Să călătorim, să 
rupem din noi călătorii 
cit mai multe și vom avea 
amintiri mai tîrziu, și 
amintirile nu îmbătrînesc. 
Ca niște largi semafoare 
în aer, dau trecere liberă 
către frumos. Al VUl-lea 
Congres al U.T.C. a lansat 
și această chemare spre 
tineri: de a călători. De 
a străbate ca anotimpurile 
țara și de a o înflori: cu 
această exuberanță și tonie 
entuziasm al vîrstei 
care, meritîndu-ne-o, 
buie să o și ăesăvîrșim.

doua zi, călătoria cealal- 
o deliberare 

dar plenară,

pi 
tre-



DE
PESTE
HOTARE

Vizita delegației parlamentare
române in Danemarca

COPENHAGA 17. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Marți, dimi
neața, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care vizi
tează Danemarca, a întreprins o 
călătorie in Seelanda de Nord.

In după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației române s-au 
înapoiat la Copenhaga, unde 
au asistat la o ședință a Folke- 
tingului (Parlamentul danez). 
In continuare, oaspeții au avut 
o convorbire prietenească cu 
vicepreședinți ai parlamentului, 
cu lideri ai fracțiunilor parla
mentare, cu numeroși deputați.

Seara, guvernul danez a ofe
rit un dineu la Castelul Chris- 
tinsborg, în cinstea delegației 
române.

Au participat: Hans Haek- 
kerup, ministru de interne, Ju- 
lius Bomholt, președintele Fol- 
ketingului, Simon From, Thes- 
trup Knud, Morten Lange și 
Rari Skytte, vicepreședinți, li
deri ai principalelor partide po
litice daneze, oameni de afa
ceri, ziariști.

în numele guvernului danez, 
oaspeții au fost salutați de 
Hans Haekkerup, ministru de 
interne. Exprimindu-și bucuria 
în legătură cu vizita delegației 
Marii Adunări Naționale a 
României în Danemarca, Hans 
Haekkerup a subliniat că acea
sta va contribui la menținerea 
și întărirea celor mai bune re
lații între Danemarca și Româ
nia. El a evocat cu satisfacție 
călătoria pe care a făcut-o în 
țara noastră acum cîțiva ani, 
subliniind că el a fost primul 
dintre miniștrii danezi care a 
vizitat România. „Am văzut în 
România — a declarat el — o 
țară bogată, minunată, un popor 
vesel și cordial. Nu voi uita nici 
o dată această vizită". în înche
iere, el a urat poporului român

un viitor de pace, prosperitate 
și fericire.

In cuvintarea sa, Ștefan Voi- 
tec a subliniat printre altele : 
„Este o necesitate a vremii 
noastre găsirea celor mai adec
vate căi și mijloace pentru di
versificarea și consolidarea 
cooperării pașnice, pe baza pro
movării in relațiile cu toate 
statele, indiferent de orinduirea 
lor social-politică, a principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne, ale respectului și avan
tajului reciproc“.

Considerăm că avem toate 
motivele să ne bucurăm că pe 
această trainică temelie schim
burile de valori materiale și 
spirituale dintre țările noastre 
au devenit în ultimii ani, mai 
active și mai bogate, în fața 
popoarelor noastre deschizîn- 
du-se noi perspective în ce pri
vește lărgirea și trăinicia rela
țiilor de prietenie existente în
tre ele, în interesul lor, ca și 
al cauzei cooperării internațio
nale și păcii".

LA PRAGA
PRAGA 17 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Liță, transmite : 
Marți seara a sosit la Praga 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, împreună 
cu soția, care la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Vaclav Da- 
vid, va face o vizită oficială în 
Cehoslovacia.

La gara centrală din Praga 
oaspetele român a fost întîm- 
pinat de Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, dr. Antonin Gre- 
gor, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ladis- 
lav Simovic, adjunct al minis
trului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministe
rul afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, 
prof. Gh. Nițescu și membri 
ai ambasadei.

Sosirea la Bonn a ministrului

comerțului exterior al României
BONN (Agerpres). — La 

invitația ministrului econo
miei al R. F. Germane, Kurt 
Schmucker, marți a sosit la 
Bonn, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioa
ră, însoțit de Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

Pe aeroportul din Koln- 
Wahn, unde erau arborate 
drapele de stat ale Republicii 
Socialiste România și ale Re-

dată cu venirea primăverii s-a reînviorat și ac
tivitatea diplomatică în problema cipriotă. în 
cele trei capitale direct interesate s-au succedat 
vizite diplomatice și tratative. Alte întrevederi 
au fost puse Ia cale. S-a ajuns chiar la repu
nerea pe tapet a unei idei care fusese aproape 
abandonată în lunile din urmă, cel puțin de 
către unele din părțile direct interesate în evo
luția problemei cipriote — chestiunea unui dia

log greco-turc. In același timp, Turcia, Grecia și Cipru au 
fost vizitate de Carlos Bernardes, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. în Cipru.

Bernardes a fost trimis cu misiunea de a cerceta posibi
litățile de încheiere a unui acord care să ducă la definitiva 
soluționare a problemei cipriote. Deși oficialitățile au negat 
acest fapt, presa greacă a susținut că reprezentantul secre
tarului general al O.N.U. a prezentat interlocutorilor de la 
Atena un plan elaborat de U Thant. Ziarele ateniene au 
vorbit despre un plan care ar propune două direcții de re
zolvare — una minimală și alta maximală. Prima variantă 
ar urmări o reglementare provizorie a problemei iar cea 
de-a doua o soluție de perspectivă. „Bernardes — afirma 
ziarul „KATHIMERINI“ — a sugerat un plan pe 5—10 ani 
comportînd garantarea independenței Ciprului, revizuirea 
tratatelor de Ia Zürich și Londra, precum și demilitarizarea 
insulei... în ceea ce privește soluția definitivă, misiunea Iui 
Bernardes are un caracter exploratoriu și se limitează la
schimburi de 
vederi cu păr
țile interesa
te“. La rindul 
lor, ziarele 
turcești vor
besc despre un 
plan de menți
nere a stătu 
guo-ului în 
Cipru timp de 
trei sau patru 
ani pînă Ia gă
sirea unei so
luții trainice

Comentariul zilei

Misiunea 
Bernardes

publicii Federale Germane, 
ministrul comerțului exterior 
al României a fost întîmpinat 
de Kurt Schmucker și de 
alte persoane oficiale.

Intr-o declarație făcută 
aeroport, Gheorghe Cioară și-a 
exprimat _ ; “ '
sa în R. F. Germană și con
vorbirile 
vor oferi 
bune cunoașteri reciproce 
găsirii celor mai adecvate căi 
pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce. „Vizita noastră, a 
declarat el, este conformă 
principiilor politicii externe a 
Republicii Socialiste Româ
nia de a dezvolta relațiile 
economice cu toate țările, in
diferent de sistemul lor social 
și politic, pe baza principiilor 
suveranității, independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi și încrederii recipro
ce“.

în cuvîntul de răspuns, mi
nistrul economiei al R.F. Ger
mane, Kurt Schmucker, a 
declarat că guvernul federal 
este bucuros să aibă convor
biri în probleme economice 
cu reprezentanți ai guvernului 
român. El și-a exprimat spe
ranța că relațiile economice 
cu România care se intensifică 
vor fi dezvoltate în conti
nuare.

In dupa-amiaza aceleiași 
zile, Gheorghe Cioară a făcut 
o vizită ministrului afacerilor 
externe al R. F. Germane, 
Gerhard Schröder. Apoi, mi
nistrul român a avut convor
biri cu ministrul economiei 
R. F. Germane. Seara, Kurt 
Schmucker a oferit un dineu 
în cinstea oaspetelui român.

Pe
speranța că vizita

care vor avea loc, 
prilejul unei mai

Și

Deschiderea Congresului

definitive.
Din relatările agențiilor de presă nu reiese că cercurile 

conducătoare din Atena și Ankara ar fi acceptat propune
rile prezentate de reprezentantul lui U Thant. De altfel, mi
siunea acestuia nici nu a fost aceea de a duce tratative pro- 
prin-zis, ci de a ajuta la reînnodarea dialogului dintre Grecia 
și Turcia. Tocmai în perioada cînd acesta conferea cu oa
menii politici greci s-a aflat că s-a ajuns Ia un acord pen
tru reluarea tratativelor dintre cele două state.

Reluate practic la Atena, între ambasadorul turc și mi
nistrul de externe al Greciei, tratativele greco-turce se vor 
desfășura însă probabil „pe teren neutru“, într-o țară stră
ină. Odată cu anunțatele întrevederi, unele schimbări de 
poziție par să se fi produs în rindul unora dintre interlocutori. 
Potrivit ziarului „HtîRRIYET“, „pînă acum Grecia subor
dona acceptarea discuțiilor bilaterale următoarelor două 
condiții : Enosisul va sta la baza tratativelor iar teza scin
dării insulei nu va fi ridicată. Or, potrivit unor cercuri po
litice, noua propunere a Atenei nu comportă nici o condi
ție prealabilă. în ceea ce o privește, Turcia insistă asupra 
tezei potrivit căreia Ciprul fiind un stat independent nu 
poate fi vorba despre unificarea lui cu Grecia. Cu toate că 
eventualitatea unor conversații bilaterale se întrevede cu 
seriozitate, nu trebuie nutrite speranțe cu privire la re
zultatele lor“.

Observatorii acordă o atenție deosebită poziției cercurilor 
conducătoare cipriote. După ce a făcut o nouă vizită la A- 
tena, ministrul de externe al Ciprului a lăsat să se înțe
leagă că guvernul din Nicosia continuă să privească re
zervat dialogul dintre Grecia și Turcia, un dialog la care nu 
participă reprezentanți ai poporului cipriot. Nicosia nu se 
consideră angajată de nici un fel de decizii care ar atinge 
independența ciprioților.

în lumina ciocnirilor de poziții, viitoarele dialoguri în 
problema cipriotă se anunță extrem de dificile.

EUGEN PHOEBUS

uni-orașulStudenții 
versitar 
monstrat 
va războiului din Vietnam. 
După cum se vede, și de 
această dată, ei au avut de 
înfruntat brutalitățile in

tervenției polițiștilor

din
Berkeley au de- 
din nou împotri-

din Franța
Aproximativ 7 mili

oane de salariați de 
toate categoriile din 
Franța au participat ieri 
la greva generală na
țională de 24 de ore a 
serviciilor publice și na
ționalizate.

Pentru prima dată în ultima 
vreme, muncitorilor de la ser
viciile publice li s-au alăturat 
și cei din cîteva ramuri ale 
sectorului particular. Greva 
a fost declanșată la chemarea 
Confederației Generale a 
Muncii, a Confederației Fran
ceze Democratice a Muncii, 
Centralei sindicale Force Ou- 
vriere și Federației Educației 
Naționale.

Puternice manifestații de 
stradă, defilări, cortegii popu
lare au avut loc în majorita
tea orașelor Franței, cu o ma
sivă participare. Cea mai im
portantă manifestare a avut 
loc la Paris, unde un cortegiu 
format din peste 
greviști a defilat 
principale.

SUCCESUL
ROMÂNEȘTI

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Corespondență de la S. Podi- 
nă și T. Nițescu : La 17 mai 
s-a închis Expoziția economi
că a Republicii Socialiste Ro
mânia de la Moscova, care în 
cele . două săptămîni a fost 
vizitată de aproximativ 
400 000 de persoane. Mii de 
specialiști din Moscova și din 
alte orașe ale Uniunii Sovieti
ce s-au interesat îndeaproape 
de caracteristicile tehnice ale 
mașinilor și utilajelor, precum 
și ale celorlalte produse pre
zentate, au discutat cu specia
liștii români, făcînd cu acest 
prilej, un prețios schimb de 
experiență. In cadrul expozi
ției, au avut loc, de asemenea, 
numeroase conferințe despre

Situație încordată
în Vietnamul de sud

în întreg Vietnamul de sud, situația continuă 
să se mențină confuză și încordată.

La Da Nang sosesc în continuare unități de 
poliție trimise de la Saigon. Marți dimineața, 
orașul s-a trezit împînzit de polițiști care supra
vegheau clădirile

Cu toată puternica desfășu
rare de forță a unităților sai- 
goneze, populația orașului, în 
aparență calmă, „se organizea
ză pentru a trece de la opozi
ția pasivă la rezistența activă 
împotriva trupelor guverna
mentale“. Pagodele au fost o- 
cupate de budiști și militari 
saigonezi rebeli, populației i 
se distribuie arme, iar tinerii 
pregătesc din sticle de bere 
grenade incendiare.

Citind o emisiune a postu
lui de radio Hue, agenția 
FRANCE PRESSE informează 
că 600 de pușcași ai guvernu
lui de la Saigon ar fi debar
cat la 17 mai în apropierea 
vechii capitale imperiale. Pos
tul de radio a lansat un apel 
populației și soldaților din pri
ma divizie, chemîndu-i la ar
me. Din Saigon s-a comunicat 
că marți dimineața soldații 
„rebeli“ din prima divizie au 
deschis focul împotriva unui 
elicopter al guvernului, care 
se îndrepta spre Hue.

și străzile principale.

în același timp, la Saigon se 
semnalează, de asemenea, o- 
poziția crescîndă a budiștilor 
împotriva guvernului genera
lului Ky.

în semn de opoziție față de 
represiunile ordonate de Ky, 
budiștii au refuzat să mai par
ticipe la lucrările Comisiei de 
elaborare a legii electorale. 
Reprezentantul lor, Ghan Qu- 
ang Thuang, a declarat că 
„deoarece guvernul a trădat 
poporul, nerespectîndu-și pro
misiunile făcute, această co
misie mai are nici un
rost“.

Comsomolului
De la trimisul nostru special

I
în
la 

în- 
ce-

eri dimineață, 
vasta sală de 
Kremlin, au 
ceput lucrările 
lui de al XV-lea
Congres al Uniunii 
Tineretului Comu
nist Leninist din 
Uniunea Sovietică 

la care participă 3 821 delegați
aleși în întreaga țară. De ase
menea, iau parte la Congres 82 
de delegații ale organizațiilor 
de tineret și studenți din 72 
țări. Este prezentă delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Româ
nia condusă de tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comunist.

O știre scurtă din „Komso- 
molskaia Pravda" relata des
pre hărnicia unei fete care abia a 
împlinit 20 de ani, Liuba Sku- 
rapekina. Liubașa — cum o a- 
Iintă tovarășii ei 
printre delegații la Congres. 
Asemenea ei, veniți din toate 
colțurile țării sovietice, se gă
sesc sub cupola luminoasă a 
acestei săli, nenumărați tineri 
ale căror nume se bucură de 
prețuirea cuvenită unor entu
ziaști parlicipanți la înălțarea 
edificiului comunist.

Intîlnim în sală figura plină 
de blindețe, caldă, a iui Iuri 
Gagarin, asaltat de amatorii 
de autografe. Cosmosul înflă
cărează imaginația tinerească 
și călătorii în spațiul extrate
restru sînt înconjurați cu curio
zitate și ■ dragoste.

Orologiul Kremlinului veste
ște ora 10,00. in sală răsună 
puternice aplauze : apar la tri
buna prezidiului tovarășii Brej- 
nev, Podgornîi și alți conducă
tori de partid și de stat, condu
cerea Comsomolului, precum și 
șefii unor delegații străine. 
Printre oaspeții de peste hotare 
Invitați 
se află 
Enache.

Primul 
U.T.C.L., 
clară deschise lucrările 
greșului și rostește 
cuvînt 
aprobă ordinea de zi a 
greșului.

La tribună urcă Leonid Brej- B 
nev, secretar general al C.C. H 
al P.C.U.S. In cuvintarea sa, 
tov. Brejnev a acordat o înaltă 
apreciere aportului pe care îl 
aduc comsomoiiștii pe frontu
rile construcției comuniste. 
Vorbitorul a înfățișat pe larg 
sarcinile actuale ce revin or
ganizațiilor comsomoliste în 
toate sectoarele de activitate 
pentru îndeplinirea hotăriri/or 
celui de al XXIII-lea Congres 
al P.C.U.S., subliniind in mod 
deosebit necesitatea ridicării

se află

să fa loc în prezidiu 
și tovarășul Petru

secretar al C.C. al 
Serghei Pavlov, de- 

Con- 
un scurt 

introductiv. Delegații 
Con-

1
I

I
I
I
I

100 000 de 
pe străzile

EXPOZIȚIEI
LA MOSCOVA I

TUNISIA : Intr-o piață din Bizerta

produefia de utilaj petrolier și 
de mijloace de telecomandă 
pentru construcția de mașini- 
unelte din țara noastră despre 
perfecționarea motoarelor a- 
sincrone, despre producția ro
mânească de tractoare, medi
camente, mobilă.

Expoziția a avut ca oaspeți 
numeroase persoane oficiale, 
membri ai conducerii unor 
ministere unionale, conducă
tori ai unor instituții centrale 
de stat, delegații de specia
liști sau de oameni de afaceri 
de peste hotare, aflate în acest 
timp la Moscova.

Presa sovietică a acordat 
atenție expoziției, publicînd 
reportaje, interviuri, informa
ții și fotografii.

O succesiune de declarații ministeriale și de 
articole în presă, vădit inspirate de cercuri in
fluente guvernamentale, au permis observatorilor 
din capitala japoneză să remarce începerea unei 
veritabile campanii pentru pregătirea opiniei pu
blice din Japonia în vederea prelungirii așa-nu- 

de securitate“ japono-american.mitului „tratat

„Tratatul de securitate", în
cheiat în 1960, și despre care 
NEW YORK TIMES scrie că 
„a asigurat transformarea Ja
poniei în cea mai puternică 
bază militară a S.U.A.“, are 
valabilitate pînă în 1970. Pro
blema prelungirii sau denun
țării lui se va pune, practic, 
abia în 1969. In această lumi
nă campania adepților „trata
tului" pentru a-i „obișnui" pe 
japonezi cu ideea acceptării în 
continuare a bazelor america
ne, apare simptomatică. Ea 
ne oferă măsura opoziției cres- 
cînde față de prezența milita
rilor americani pe teritoriul 
japonez și, într-un sens mai 
larg, față de subordonarea Ja
poniei Statelor Unite. Opo
ziția aceasta cuprinde cele 
mai largi cercuri politice și 
chiar unele grupări din inte
riorul coaliției guvernamenta
le. „Ceea ce a reținut în mod 
deosebit interesul observato
rilor — notează LE MONDE 
într-o corespondență din To
kio — este opoziția crescîndă 
pe care o întîlnește actuala 
structură a relațiilor bilatera
le japono-americane, chiar în 
sînul partidului de guvernă- 
mînt... Această opoziție inter-

nă grupează 120 din cei 420 
de reprezentanți ai partidului 
liberal-democrat în cele două 
camere“. In legătură cu a- 
ceastă grupare din sînul coa-

ei stringentă de a-și asigura 
o poziție corespunzătoare în 
relațiile cu S.U.A., de a-și 
promova pe plan internațional 
propriile-i interese care vin, 
adesea, în contradicție cu cele 
ale Statelor Unite.

Fapt este că în rîndurile 
unor influente cercuri japo
neze s-au făcut simțite în ul
timul timp curente spre o de
zangajare de politica Statelor 
Unite în Vietnam și spre o

— este că piața americană, 
care absorbea după război, a- 
proape 60 la sută din exportu
rile japoneze, absoarbe azi 
doar 30 la sută. Țările asiati
ce absorb acum aproape 40 la 
sută din totalul exporturilor 
Japoniei. Legătura strînsă cu 
Statele Unite e deci conve
nabilă încă, pentru moment, 
dar s-ar putea să. nu mai fie 
convenabilă dacă o asemenea 
legătură ar implica contra lo-

„Campanie de convingereu

liției guvernamentale presa 
japoneză relevă faptul că are 
față de alianța cu Statele 
Unite „o atitudine similară cu 
a președintelui de Gaulle“ 
(JAPAN TIMES). Ea reflectă 
și exprimă tendințele puterni
ce din Japonia spre promova
rea unei politici proprii, inde
pendente, de partener egal în 
raporturile cu S.U.A.

Rădăcinile acestor 
trebuie căutate în 
Japoniei postbelice, 
că actualmente, „țara soarelui 
răsare" ocupă locul al patru
lea în lumea capitalistă din 
punctul de vedere al produc
ției industriale, în necesitatea

tendințe 
evoluția 

în faptul

oarecare dezangajare față de 
politica americană în general. 
„Importante cercuri de afaceri 
japoneze — semnala cores
pondentul lui „DIE WELT" la 
Tokio — se tem că războiul 
din Vietnam implică pericolul 
unui mare război în Asia -și 
că un asemenea război ar 
distruge piețele și ar accentua 
tensiunea politică și socială în 
Japonia“. Evident, modificările 
în poziția unora dintre cercu
rile influente politice și eco
nomice trebuie înțelese în lu
mina schimbărilor intervenite 
în anii din urmă. Elementul 
fundamental — din punctul 
de vedere al acestor cercuri

vituri în comerțul cu alte re
giuni ale lumii. Există, desi
gur, și alte considerente care 
fac ca în ulitma vreme mereu 
mai multe personalități in
fluente din Tokio să se în
trebe dacă nu cumva remor- 
carea Japoniei la politica a- 
mericană va duce țara la im
pas economic. Ziarul ASAHI, 
cunoscut prin legăturile sale 
cu puternice corporații japo
neze, a publicat un articol. în 
care se arăta că, potrivit sta
tisticilor, în cursul anului 1965 
comenzile militare americane 
au constituit mai puțin de 4 
la sută din totalul exporturi
lor japoneze. „Aceste date —

scrie ziarul — demonstrează 
că din punct de vedere eco
nomic e infinit mai avantajos 
pentru Japonia să dezvolte ra
murile pașnice ale producției 
decît să se transforme într-un 
furnizor de material de război 
pentru Statele Unite“.

Toate aceste realități și di
leme iși pun amprenta pe ce
rințele mereu mai insistente 
ale unor personalități din în
suși partidul liberal-democrat. 
E vorba 
orientări 
mai flexibile, diferențiată de 
cea impusă în perioada post
belică de alianța prea strînsă 
cu Statele Unite, orientare 
care să nu meargă la remor
ca intereselor strategice și 
economice americane.

Desigur, nu trebuie să cre
dem că tendințele noi la care 
ne-am referit, ca și presiunile 
opiniei publice ar putea ac
ționa imediat asupra politicii 
japoneze. Rămîne de văzut în 
ce măsură cerințele noi se vor 
impune.

Oricum însă „campania de 
convingere" declanșată atît 
de timpuriu de adepții prelun
girii „tratatului de securitate" 
japono-american, constituie un 
indiciu al sensibilității opiniei 
publice japoneze la aspectele 
politice ale alianței dintre To
kio și Washington, un indiciu 
al creșterii tendințelor spre a- 
firmarea unei politici mai in
dependente.

EM. RUCĂR

de cerințele unei 
mai independente,

muncii educative și organizato
rice pe o treaptă superioară.

In încheiere, tovarășul Brej
nev a dat 
al P.C.U.S. 
al XV-lea

Raportul 
al U.T.C.L.
tovarășul Serghei Pavlov. Ra
portorul a analizat activitatea 
comsomoliștilor in fiecare do
meniu al construcției comu
niste : în uzine și pe ogoare, in 
școli și universități, in institu
tele de cercetări științifice, ca 
și in domeniul creației literar- 
artistice. Problemele educației 
au ocupat un loc central in 
raport reliefindu-se răspunde
rea Încredințată organizațiilor 
U.T.C.L. in formarea unui tine
ret capabil să fie la Înălțimea 
exigențelor viitorului comunist. 
Partea finală a raportului a fost 
consacrată relațiilor internațio
nale ale Comsomolului. Afir
marea solidarității cu eroicul 
tineret al Vietnamului, a prile
juit o manifestare de simpatie 
față de Încercatul popor viet
namez, victimă a agresiunii im
perialiste.

După amiază au Început dez
baterile. Primii au vorbit re
prezentanții organizațiilor corn- 
somoliste din Moscova, Ucrai
na, Leningrad și Tadjikistan. 
Au luat de asemenea cuvintul 
Rodolfo Mechini, președintele 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, Gheorghi Ata
nasov, prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist din R. P. Bulgaria, Mehes 
Lajos, prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. 
Ungară, Horst Schumann, prim- 
secretar al Tineretului Liber 
German și François Hiisum, se
cretar general al Tineretului 
Comunist Francez.

Congresul 
U.T.C.L. iși

citire salutului C.C. 
adresa! Congresului 
al Comsomolului.
de activitate al C.C. 
a fost prezentat de

al XV-lea al 
continuă lucrările.

Moscova, 17 mai.

EUGENIU OBREA
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• DELEGAȚIA de atomiștl 
români condusă de acad. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de Fizică Atomică, 
care, la invitația Comisiei Fe
derale pentru Energia Atomi
că, a făcut o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, a părăsit marți 
Belgradul, îndreptîndu-se 
spre țară. în cursul șederii în 
R.S.F. Iugoslavia, delegația a 
vizitat Institutul de Fizică A- 
tomică „Boris Kidrici“ din 
Vincea, institutele de cerce
tări nucleare „Rudjer Boșko- 
vici“ din Zagreb și „Iozef 
Ștefan“ din Liubliana, precum 
și institutul tehnologic pentru 
materiale nucleare și Facul
tatea de Fizică a Universității 
din Belgrad. Delegația a avut 
un larg schimb de vederi cu 
privire la colaborarea dintre 
Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia în folosi
rea energiei atomice în sco
puri pașnice.

• DELEGAȚIA guverna
mentală sovietică condusă de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită în 

| Republica Arabă Unită, a
■ participat la 17 mai la o șe

dință a adunării Naționale a 
Republicii Arabe Unite. Ale
xei Kosîghin și Gamal Abdel 
Nasser au rostit cuvîntări.

• LA CEREREA a 32 de state 
■— membre ale Organizației Unită
ții Africane — Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit marți pentru a 
examina din nou situația din Rho
desia. In fața Consiliului se află 
un proiect de rezoluție prezentat 
de țările africane, care cer adop
tarea unor sancțiuni drastice pen
tru a se pune capăt regimului ra
sist din Rhodesia de sud.
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• LA ADDIS-ABEBA s-a des
chis reuniunea Biroului executiv al 
Fondului O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.), Ia care participă re
prezentanți din 30 de țări membre 
ale comitetului, precum și repre
zentanți dintr-o serie de țări a- 
fricane ca Tanzania, Kenya, R.A.U., 
Togo, Nigeria, Gabon, Dahomey, 
Etiopia, Madagascar, Uganda și 
Volta Superioară.

• ADMINISTRAȚIA națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că lansarea 
navei cosmice ,,Gemini-9", care 
urma să aibă loc marți, a fost anu
lată. Această hotărîre a fost luată 
cu o oră și jumătate înainte să fie 
dat startul navei cu cosmonauta 
Stafford și Cernan Ia bord. Ea se 
datorește eșecului suferit de lan
sarea rachetei „Agena“ cu care 
,,Gemini-9" urma să efectueze mai 
multe întîlniri în spațiu.

• SUB presiunea recentelor 
mișcări studențești din Columbia, 
autoritățile guvernamentale au pus 
în libertate o parte dintre studenții 
arestați în capitala țării și în ora
șele Barranquilla și Cartagena. 
Totodată, guvernul columbian a 
dat asigurări organizațiilor studen- ’ 
țești că va satisface revendicările 
studenților, printre care aceea de 
a acorda sume suplimentare învă- 
țămîntului superior.

• STUDENȚII de la Universita
tea din Chicago au continuat luni 
pichetarea clădirii universității în 
semn de protest împotriva exa
menelor la care sînt supuși în ve
derea încorporării lor în armată în 
cazul în care nu vor trece aceste 
examene. Grupuri de studenți au 
fost postate în amfiteatrele univer
sității, făcînd practic zadarnică 
orice încercare a oficialităților de 
a pregăti ținerea examenelor.
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carea în țară, a transfori 
toarelor de 400 kV, necesare 
sistemului energetic național.

Vorbitorii au arătat, totoda
tă, că în pregătirea și organi
zarea consfătuirilor de produc
ție există încă unele deficiențe 
care se cer înlăturate. Spori
rea eficienței acestor consfă
tuiri trebuie să se concreti
zeze în aplicarea operativă, 
consecventă a celor mai va
loroase propuneri care se fac 
pentru îndeplinirea și depăși
rea planului și a angajamen
telor pe care și le iau munci
torii.

A fost, de asemenea, rele
vată de către Mihai Bădules- 

președintele comitetului 
sindicatului de la Uzinele „1 
Mai“ — Ploiești, și alți vorbi
tori, necesitatea ca sindicatele 
să acorde importanța cuvenită 
problemei cooperării 
diferite întreprinderi.

Acordînd o mare 
îmbunătățirii continue 
ținutului și organizării 
cerii socialiste, numeroși vor
bitori s-au referit la efortu
rile pe care le depun oamenii 
muncii din fabrici și uzine 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea producti
vității muncii, reducerea pre
țului de cost. Teodora Serșun, 
președinta Comitetului Uniu
nii Sindicatelor din ramura 
bunurilor de consum, Maria 
Făgărășanu, președinta Comi
tetului sindicatului de la în
treprinderea „Partizanul Roșu“ 
din Brașov, Constantin Petre, 
miner, șef de brigadă la ex
ploatarea minieră Lupeni, Ro- 
zalia Tier, președinta Comite
tului sindicatului de la Fa
brica de încălțăminte „Solida
ritatea“ din Oradea, Mihai Pe- 
terman, președintele Comite
tului sindicatului de la Combi
natul chimico—metalurgic
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
Baia Mare, au subliniat, prin
tre altele, necesitatea de a lega 
întrecerea socialistă cu sarci
nile de producție cele mai ar
zătoare ale diferitelor locuri 
de muncă. Ei s-au referit, de 
asemenea, la importanța folo
sirii mijloacelor de stimulare 
morală, precum și a aplicării 
corecte a principiului cointere
sării materiale a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor 
pentru obținerea celor mai 
bune rezultate în producție în 
toate privințele și, în primul 
rînd în direcția calității pro
duselor și a realizării de eco
nomii prin valorificarea re
zervelor interne.

O seamă de vorbitori prin
tre care Ion Tîrniceriu, preșe
dintele Consiliului regional al 
sindicatelor Suceava, Gheor
ghe Borș, președintele Consi
liului local al sindicatelor din 
orașul București, scoțînd la 
iveală lipsurile existente în 
domeniul răspîndirii și gene
ralizării experienței înaintate, 
al informării operative cu 
ceea ce apare nou în tehnică.

cu,

dintre

atenție 
a con- 
între-

Numeroși vorbitori au 
subliniat însemnătatea deose
bită pe care o are în etapa 
actuală organizarea științifică 
a producției și contribuția va
loroasă pe care o aduce în 
această direcție intelectuali
tatea tehnică, a cărei activita
te se împletește strîns cu cea 
a muncitorilor în întregul pro
ces de producție.

Stan Potorac, președintele 
Comitetului sindicatului de 
la Șantierul naval Galați, ing. 
Gh. Caramfil, director general 
al U.F.S. Săvinești și alții au 
arătat că comisiile de ingineri 
și tehnicieni desfășoară o sus
ținută activitate de cercetare 
și antrenează pe cei mai pre
gătiți ingineri, tehnicieni, 
inovatori și fruntași în între
cere în studierea condițiilor 
specifice fiecărui loc de mun
că și la valorificarea rezerve
lor interne.

Declarîndu-se întruțotul de 
acord cu aprecierea făcută în 
raport, prof. ing. Constantin 
Dinculescu, președintele Con
siliului național al inginerilor 
și tehnicienilor, a arătat că 
activitatea cadrelor tehnico- 
inginerești va trebui să fie în 
mai mare măsură orientată 
pentru a cuprinde și rezolva 
în amănunt problemele de or
ganizare a producției și mun
cii, corespunzător cerințelor 
revoluției tehnico - științifice 
contemporane, înzestrării în
treprinderilor noastre cu ma
șini și utilaje moderne. 
C.N.I.T. va trebui să-și apro
pie mai mult procupările de 
cele ale comisiilor de ingineri 
și tehnicieni din 
și să le ajute 
punînd un mai 
pe dezbaterea 
tehnice concrete 
locurile de muncă.

Progresul tehnic, în toate 
ramurile economiei, impune 
și din partea sindicatelor, așa 
cum au relevat Constantin A- 
lexei, vicepreședinte al Comi
tetului sindicatului de la mi
na „Leșul Ursului“, Gheorghe 
Oprea, președintele Consiliu
lui local al sindicatelor din 
Timișoara și alții, o grijă ne
slăbită pentru calificarea, ridi
carea calificării și specializa
rea oamenilor muncii, îndeo
sebi pe șantiere și în noile în
treprinderi.

Ion Radu, președintele Con
siliului sindicatelor de la 
Șantierele de construcții hi
droenergetice și de navigație 
Porțile de Fier, Mircea Sgru- 
mală, președintele Consiliului 
sindicatelor Combinatului si
derurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Galați, maistrul construc
tor Birk Matei, președintele 
Comitetului sindicatului gru
pului de șantier 509—Cluj, și 
alții, s-au referit la sarcinile 
care revin sindicatelor din 
construcții în înfăptuirea po
liticii 
lui și 
citate 
bune, 
constructorii

întreprinderi 
în activitate, 
mare accent 
problemelor 

care apar la

de investiții a partidu- 
statului nostru. Au fost 
o serie de rezultate 
printre care faptul că 

sistemmarelui
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hidroenergetic de pe Dunăre, 
au terminat cu 70 de zile îna
inte de termen închiderea 
batardoului din zona de con
strucție a centralei electrice.

In același timp, referindu- 
se la lipsurile existente în ac
tivitatea sindicatelor de pe 
multe șantiere, vorbitorii au 
subliniat că este necesar să fie 
antrenat un număr mai mare 
de muncitori și tehnicieni la 
cursurile de ridicarea califi- 

, carii și specializare, să se a- 
corde o atenție mai mare în
tăririi disciplinei în muncă, 
repartizării judicioase, pe bri
găzi și echipe, a inginerilor și 
maiștrilor, precum și rezolvă
rii mai operative a diferitelor 
probleme privind asigurarea 
cazării, transportului și altor 
condiții de muncă și de trai 
ale constructorilor.

In cuvîntul lor, Teodor Pru- 
nea, președintele Consiliului 
regional al sindicatelor — 
București, Vasile Beraru, di
rectorul G.A.S. „Nicolae Băl- 
cescu“, din regiunea Dobrogea, 
Wagner Francisc, președintele 
comitetului sindicatului de la 
S.M.T. Peciul Nou, regiunea 
Banat, și alți delegați, au vor
bit despre elanul cu care lu
crează oamenii muncii de pe 
ogoarele patriei spre a înfăp
tui sarcinile trasate de partid 
pentru dezvoltarea agricultu
rii în patria noastră.

Comitetele sindicatelor din 
G.A.S. și S.M.T., au arătat ei, 
se preocupă de îmbunătățirea 
activității de mobilizare a lu
crătorilor pentru folosirea cît 
mai judicioasă a pămîntului, 
a mijloacelor tehnice, pentru 
organizarea producției pe ba
ze științifice în scopul ridică
rii continue a producției vege
tale și animale, al rentabiliză
rii unităților agricole etc.

Numeroși participanți
discuții au vorbit despre con
tribuția sindicatelor la înfăp
tuirea politicii partidului de 
creștere a nivelului de trai, 
de asigurare a unor condiții 
din ce în ce mai bune de mun
că și de viață tuturor oame
nilor muncii. In această direc
ție, Cornel Bența, maistru 
oțelar la Uzinele „Industria 
Sîrmii“ din Cîmpia Turzii, 
Anghelache Moșescu, mecanic 
de locomotivă la Depoul CFR 
Ploiești, și alții, s-au ocupat, 
printre altele, de problemele 
protecției și tehnicii securită
ții muncii.

Dumitru Petrescu, preșe
dintele Comitetului de Stat 
pentru Protecția Muncii, rele- 
vînd faptul că au fost și sînt 
alocate sume considerabile, 
pentru a asigura pretutindeni 
condiții cît mai bune de mun
că, pentru prevenirea acci
dentelor și îmbolnăvirilor 
profesionale, s-a ocupat de 
colaborarea dintre Comitet, ca 
organ menit să asigure îndru
marea, coordonarea și contro
lul pe linie de stat și sindicate 
ca organizatoare ale controlu
lui obștesc asupra protecției 
muncii. Vorbitorul a sub-

la

T
asupra proiectului de statut al Uniunii
Generale a Sindicatelor din România

Proiectul de statut, publicat 
in presă și discutat în adunări 
ale activului sindical, supus 
dezbaterii Congresului — a spus 
tovarășul 
primit cu 
aprobare 
dicatelor, 
muncii. El exprimă, prin preve
derile sale, schimbările profunde 
în viața societății noastre, reali
tățile României socialiste, sta
diul actual al dezvoltării miș
cării sindicale, sintetizind ex
periența acumulată in decursul 
anilor și creînd cadrul necesar 
pentru perfecționarea continuă 
a formelor de organizare, a 
metodelor de muncă, a activită
ții sindicatelor in general.

Sindicatele din Republica So
cialistă România — se arată în 
proiect — sînt organizații pro
fesionale de masă ale clasei 
muncitoare, clasă conducătoare 
in statul nostru socialist. Ele 
unesc în rîndurile lor, de bună 
voie, muncitorii, tehnicienii, 
inginerii, funcționarii și alți oa
meni ai muncii din întreprin
deri, instituții, fără deosebire 
de naționalitate și sex, în sco
pul luptei 
continuă a 
rii, pentru 
de trai al 
pentru progresul și prosperita
tea patriei noastre socialiste.

Proiectul de statut prevede ca 
mișcarea sindicală din țara 
noastră să poarte denumirea de 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România. Această denu
mire, pe care a mai purtat-o 
mișcarea sindicală din țara 
noastră la începuturile organi
zării sale pe plan național, ex
primă cel mai bine unitatea or
ganizatorică și de acțiune a tu
turor sindicatelor, și răspunde, 
totodată, dorinței manifestate, 
în repetate rînduri, de nume
roși oameni ai muncii, de ca
drele organizației noastre.

Uniunea Generală a Sindica
telor din România își desfă
șoară activitatea sub conduce
rea politică a Partidului Comu
nist Român, cea mai înaltă for
mă de organizare a clasei mun
citoare, forța politică conducă
toare în Republica Socialistă 
România, militind cu toată ho- 
tărirea pentru înfăptuirea poli
ticii sale, care exprimă năzuin
țele si interesele fundamentale 
ale clasei muncitoare, ale tutu
ror oamenilor muncii

în proiectul noului statut s-a 
urmărit să se precizeze mai 
bine scopul și sarcinile funda
mentale ale sindicatelor, rolul 
lor în cadrul democrației socia
liste, al orinduirii noastre, atît 
pe tărîmul atragerii maselor, 
prin forme obștești la organi
zarea și conducerea producției, 
la înfăptuirea planurilor econo
miei naționale, la îmbunătăți
rea condițiilor de muncă și de 
trai ale celor ce muncesc, in

Ion Cotot — a fost 
mult interes și deplină 
de către membrii sin- 
de către toți oamenii

pentru dezvoltarea 
economiei și cultu- 
creșterea nivelului 
celor ce muncesc.

desfășurarea activității cultural- 
educative, cîț și in domeniul 
relațiilor internaționale.

Sindicatele participă la ela
borarea legislației muncii, la e- 
laborarea și înfăptuirea tuturor 
măsurilor legate de satisface
rea, tot mai deplină, a interese
lor economice și social-cultuia- 
le ale angajaților, îi reorezintă 
pe aceștia la încheierea con
tractelor colective cu conduce
rile intreprinderilor, veghează 
la stricta respectare a drepturi
lor ce se cuvin angajaților pe 
baza prevederilor legislației 
muncii, apărîndu-i împotriva 
oricărei încălcări ale acestora, 
conduc asigurările sociale de 
stat, participă la elaborarea 
măsurilor de protecția muncii, 
organizează și exercită contro
lul obștesc în domeniul condi
țiilor de muncă și al deservirii 
populației

Raportorul a subliniat că pro
iectul de statut este străbătut 
de grija pentru dezvoltarea de
mocrației muncitorești, pentru 
o și mai puternică activizare a 
sindicatelor, a 
ganizațiilor și 
dicale, pentru 
tribuției și 
active in toate 
sociale. Este reafirmat cu 
tate principiul călăuzitor 
structurii și activității organiza
torice a sindicatelor — centra
lismul democratic, care asigură 
unitatea lor de voință și de 
acțiune. Totodată, se subliniază 
ca un principiu fundamental în 
activitatea tuturor organelor de 
conducere ale sindicatelor — 
principiul muncii și conducerii 
colective. O expresie a demo
cratismului organizației nsastre 
o reprezintă lărgirea continuă 
a drepturilor membrilor 
catelor. Definind aceste 
turi, proiectul de statut 
lește, in același timp, cu 
claritate și îndatoririle ce 
vin membrilor sindicatelor

Aplicarea cu consecvență și 
în spirit creator a principiului 
democrației muncitorești în 
strinsă îmbinare cu centralis
mul este reflectată și in preve
derile proiectului de s atul re
feritoare la autonomia de care 
se bucură sindicatele în rezol
varea problemelor care intră în 
atribuțiile lor, atît în ce pri
vește activitatea lor, cil și 
raporturile cu conduceiile 
treprinderilor și instituțiilor, 
organele de stat si obștești 
cadrul organizatoric în care 
vor desfășura in viitor sindica
tele activitatea, exercitarea au
tonomiei lor presupune înca
drarea măsurilor pe care le a- 
doptă în limitele normelor și 
hotărîrilor organelor sindicale 
superioare, îmbinarea armoni
oasă a intereselor locale cu 
cele generale. Aplicarea princi
piului autonomiei sindicale va 
înlătura unele practici nejuste,

duceau la nesocotirea

membrilor, a or- 
organelor sin- 
creșterea 

prezenței 
domeniile

con- 
lor 

vieții 
clari- 

al

sindi- 
drep- 
stabi- 
multă 

re

in 
!n- 
cu 
în 
își

care 
către organele teritoriale 
sindicatelor a competentei 
mitetelor sindicatelor în rezol
varea problemelor legate de 
condițiile și nevoile specifice, 
de profilul producției, al con
dițiilor de muncă și de trai ale 
oamenilor din întreprinderile și 
instituțiile respective.

în actualul proiect de statut, 
păstrîndu-se principiul organi
zării sindicatelor — unitate de 
bază în structura organizatorică 
a Uniunii Generale a Sindicate
lor — pe locul de producție in 
întreprinderi și instituții, sînt 
incluse prevederi noi, reieșite 
din experiență, cu privire la 
mai buna organizare a grupelor 
sindicale, a organizațiilor sin
dicale pe secții și altele.

In spiritul centralismului de
mocratic și al autonomiei sindi
catelor, în statut se consemnea
ză că sindicatele se unesc, după 
principiul ramurii, pe baza pro
priilor hotărîri, în uniuni ale 
sindicatelor pe ramuri de pro
ducție. Investirea uniunilor cu 
dreptul de a conduce activita
tea sindicatelor din ramura res
pectivă face să crească rolul și 
competența acestora.

Unirea de bună voie a sin
dicatelor în uniuni pe ramuri 
de producție ale sindicatelor și 
afilierea acestora la Uniunea 
Generală a Sindicatelor redă 
expresia unității, de jos în sus 
și de sus în jos, a organizații
lor sindicale pe baza interese
lor comune ale tuturor angaja- 
ților din țara noastră. Aceasta 
asigură unitatea trainică, 
nezdruncinat, a tuturor 
telor din România.

Proiectul de statut 
prevederi referitoare la 
sarcinile Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor, 
care își desfășoară activitatea 
practică pe baza propriului său 
regulament, sub conducerea 
Uniunii Generale a Sindicate
lor.

Pe baza experienței dobîndite 
și a neajunsurilor care au exis
tat în activitatea consiliilor re
gionale, raionale și locale, pro
iectul de statut dă o nouă re
glementare rolului și sarcinilor 
acestora, ca organe teritoriale 
ale Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, astfel incit 
să se realizeze o justă și rațio
nală folosire a forțelor, o mai 
bună organizare și conducere a 
activității sindicale.

Considerăm — a spus în în
cheiere raportorul — că, prin 
adoptarea proiectului de statut. 
Congresul va da !' 
un document important care

de 
a;e 
co-

liniat necesitatea îmbunătă
țirii predării, în școlile pro
fesionale 
tehnic, a 
protecție a muncii, perfecțio
nării actelor normative privind 
acordarea și folosirea echipa
mentului și materialelor de 
protecție.

Unul dintre domeniile în 
care sindicatele depun o mun
că rodnică este controlul ob
ștesc, asupra deservirii popu
lației în comerț, instituții me- 
dico-sanitare, stațiuni balneo
climaterice etc. Tratînd aceas
tă problemă, Gheorghe Pe
trescu, secretar al C.C.S., Vic
tor Berea, președintele Co
mitetului Uniunii Sindicatelor 
din comerțul de stat și coo
perația de consum, și alții au 
arătat că numeroasele suges
tii făcute de inspectorii ob
ștești au contribuit la îmbună
tățirea muncii în aceste sec
toare. Vorbitorii au arătat 
că pe viitor controlul obștesc 
al sindicatelor trebuie să fie 
mai susținut, mai exigent și 
să se extindă și asupra altor 
domenii.

In cadrul discuțiilor, Elena 
Nae, președinta Comitetului 
sindicatului de la Fabrica de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, și alți vorbitori au acor
dat atenție și sarcinilor ce 
revin sindicatelor în privința 
îmbunătățirii asistenței medi
cale și a condițiilor de odihnă 
și tratament ale salariaților, 
precum și în gospodărirea 
fondurilor alocate pentru asi
gurările sociale de stat.

Strîns legat de mobilizarea 
și sprijinirea oamenilor mun
cii în înfăptuirea sarcinilor 
economice, mai mulți vorbitori 
s-au referit la activitatea cul
tural-educativă desfășurată 
de sindicate. Ioan Jiva, pre
ședintele Consiliului regional 
al sindicatelor Bacău, Artenie 
Pop, președintele Comitetului 
sindicatului de la întreprinde
rea forestieră Toplița, și alții 
au relevat contribuția sindi
catelor la îmbogățirea conți
nutului activității cultural- 
educative, folosirea unor for
me atractive și interesante, 
corespunzătoare preocupărilor 
oamenilor muncii pentru lăr
girea cunoștințelor lor tehnice 
și profesionale.

Eugen Bazil Cucu, membru 
în Biroul executiv al Consiliu
lui regional al sindicatelor 
Iași, Iosif Gorbe, președintele 
Comitetului sindicatului de la 
Uzina „Unio“ Satu Mare, și 
alții au vorbit despre necesi
tatea ca sindicatele să îmbu
nătățească în continuare acti
vitatea lor pentru dezvoltarea 
noii atitudini față de muncă, 
față de bunul obștesc și de 
îndatoririle sociale, pentru 
întărirea disciplinei în produc
ție, pentru cultivarea senti
mentelor de dragoste față de 
patrie și față de partid, adîn- 
cirea continuă a frăției diritre 
oamenii muncii români și de 
alte naționalități, pentru in
formarea colectivelor din în
treprinderi despre evenimen
tele politice interne și inter
naționale.

Obiectul unora dintre inter
venții l-a constituit activitatea 
artistică de amatori. Artista 
poporului Arta Florescu, și 
alți vorbitori, relevînd contri
buția sindicatelor la crearea 
și îndrumarea acestei largi 
mișcări culturale de masă, au 
arătat că ea are nevoie de un 
repertoriu mai bogat și mai 
variat și că nivelul artistic 
al spectacolelor trebuie să fie 
tot mai înalt.

O serie de vorbitori s-au re
ferit, de asemenea, la amploa
rea pe care au luat-o și la 
dezvoltarea și mai mare pe 
care trebuie s-o cunoască în 
viitor sportul și turismul de 
masă, subliniind necesitatea 
colaborării sindicatelor cu or
ganele de stat de specialitate, 
cu organizațiile de tineret și 
de femei în inițierea de mani
festări bogate în conținut, va
riate, atractive,

Transmițînd salutul scriito
rilor, Ion Pas, vicepreședinte 
al Uniunii Scriitorilor, a sub
liniat misiunea oamenilor de 
litere de a fi, împreună cu oa
menii muncii din fabrici și 
de pe ogoare, participanți ac
tivi la marea operă de ridi
care pe noi culmi a României 
socialiste, prin realizarea de 
opere care să îmbogățească

și învățămîntul 
disciplinei de

de Statut su- 
și aprobării

însemnătatea

patrimoniul culturii, opere 
demne de epoca pe care o tră
im. Scriitorilor le revine în
datorirea de a înfățișa multe 
laturi ale trecutului de luptă 
al poporului nostru, al clasei 
muncitoare, care nu și-au gă
sit încă o oglindire artistică 
corespunzătoare, de a reflecta 
mai amplu și cu măiestrie 
profilul omului zilelor noas
tre, elanul său creator.

Marea majoritate a vorbito
rilor s-au referit în cuvîntul 
lor la proiectul 
pus dezbaterii 
Congresului.

Subliniind
proiectului, ei și-au exprimat 
adeziunea lor la prevederile 
sale. Moraru Nicolae, preșe
dintele Comitetului uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei metalurgice și con
strucțiilor de mașini, Bălan 
Vichente, președintele Consi
liului regional al sindicatelor 
Hunedoara, Stan Potorac, pre
ședintele Comitetului Sindica
tului de la Șantierul naval 
Galați, și alții au relevat 
că noul Statut creează cadrul 
organizatoric corespunzător 
creșterii și lărgirii drepturilor, 
competenței și autonomiei 
muncii organelor sindicale în 
rezolvarea operativă a proble
melor legate de activitatea 
profesională și social-cultura- 
lă a salariaților.

Referindu-se la unele defi
ciențe din activitatea sindica
telor, o seamă de vorbitori 
au remarcat ca deosebit de 
pozitivă măsura preconizată 
prin care Uniunile pe ramuri 
de producție sînt investite cu 
posibilitatea practică de a 
asigura conducerea și o îndru
mare efectivă a sindicatelor 
în problemele specifice din 
ramura respectivă și de a Ie 
reprezenta interesele în rela
țiile cu ministerele de resort. 
Alți vorbitori s-au referit în 
cuvîntul lor la faptul că sin
dicatelor, ca unități de bază 
care cuprind masele largi ale 
salariaților, le revin atribuții 
sporite în adîncirea continuă a 
democrației muncitorești, ast
fel îneît să fie asigurată par
ticiparea tuturor 
la viața sindicală, 
narea problemelor 
fața întreprinderii.
rea și dezvoltarea democrației 
muncitorești — au spus ei — 
trebuie să se manifeste în sti
mularea inițiativei oamenilor 
muncii, în atenția față de 
cererile și sesizările acestora. 
A fost subliniată datoria sin
dicatelor ca în relațiile cu 
conducerile întreprinderilor 
și instituțiilor să vegheze la 
respectarea drepturilor oame
nilor muncii stabilite de legis
lația noastră socialistă, să re
zolve problemele întotdeauna 
de pe poziția îmbinării intere
selor personale cu cele ale 
colectivității.

în legătură cu perfecționa
rea formelor organizatorice, 
îmbunătățirea stilului și me
todelor de muncă, vorbitorii 
au arătat că consiliilor și 
uniunilor li se cere să cunoas
că îndeaproape experiența po
zitivă a sindicatelor, să orga
nizeze mai operativ extinderea 
și generalizarea ei, să folo
sească căi noi pentru instru
irea și pregătirea cadrelor, 
întărirea controlului îndeplini
rii propriilor hotărîri și dez
voltarea muncii colective.

Aducînd salutul tineretului, 
Ion Popescu. secretar al C.C. 
al U.T.C., a relevat colabora
rea organizațiilor U.T.C. cu 
sindicatele pentru ca fiecare 
tînăr să-și aducă deplina sa 
contribuție la buna desfășu
rare a procesului de producție. 
El a arătat că organizațiile 
U.T.C., colaborînd strîns cu 
sindicatele, vor sprijini mai 
larg conducerile întreprinde
rilor pentru a stabili formele 
cele mai adecvate de creștere 
a nivelului de pregătire pro
fesională, vor îndruma tinerii 
să participe activ la aceste 
acțiuni. Vorbitorul a solicitat 
și pe mai departe sprijinul 
sindicatelor în vederea desfă
șurării unor activități cultu
ral-educative proprii ale tine
retului, specifice vîrstei și 
preocupărilor sale.

In cadrul lucrărilor Congre
sului au luat, de asemenea, 
cuvîntul delegați ai organiza
țiilor sindicale de peste ho
tare : Pierre Gensous, secretar

membrilor 
la soluțio- 
ce stau în 

Respecta-

general adjunct al Federației 
Sindicale Mondiale, Ivan F. 
Skuratov, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., Li Șiu-pin, se
cretar al Federației Sindicate
lor din întreaga Chină, Piotr 
Gaievschi, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Sindi
catelor din R.P. Polonă, Sve- 
tozar Vukmanovici-Țempo, 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor 
din R.S.F. Iugoslavia, Rivaldo 
Scheda, secretar al Confede
rației Generale Italiene a 
Muncii, Ho Trong Giang, 
membru al Secretariatului Fe
derației Sindicatelor din Viet
nam, Zo Sîn Hun, vicepreșe
dinte al Comitetului Central 
al Sindicatelor Unite din Co
reea, Leon Mauvais, secretar 
al Confederației Generale a 
Muncii din Franța, Alexander 
Manolov, secretar al Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
R. P. Bulgaria, Dinh Ba Thi, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al Uniunii sindicatelor 
pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, Sandor Beckl, se
cretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Un
gară, Idriz Dhrami, secretar 
al Consiliului Central al Uni
unilor Profesionale din R. P. 
Albania Bedrijih Hozelka, se
cretar al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R.S. Ceho
slovacă, Heinz Neukrantz, 
membru în Prezidiu și secre
tar al Federației Sindicatelor 
Libere Germane, Dorj in Sam- 
buu, secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
R.P. Mongolă.

Aplaudați de întreaga asis
tență, vorbitorii au adus sa
lutul organizațiilor sindicale 
pe care le reprezintă. Ei și-au 
exprimat aprecierea pentru 
realizările poporului nostru, 
pe care le consideră ca o con
tribuție la întărirea forțelor 
socialismului și păcii în lume, 
au relevat rolul sindicatelor 
în obținerea acestor realizări, 
multilaterala lor activitate în 
mobilizarea oamenilor muncii 
pentru înfăptuirea politicii de 
dezvoltare a economiei, de ri
dicare a nivelului de trai ma
terial și cultural al celor ce 
muncesc. Totodată, delegații 
de peste hotare au înfățișat 
aspecte din realizările, pre
ocupările oamenilor muncii, 
ale sindicatelor din țările lor, 
din lupta lor pentru o viață 
mai bună, pentru progres so
cial. Ei au vorbit despre pro
blemele colaborării dintre or
ganizațiile sindicale din lu
mea întreagă în lupta pentru 
apărarea intereselor oameni
lor muncii, pentru pace, împo
triva acțiunilor agresive ale 
imperialismului, au exprimat 
solidaritatea cu lupta eroică a 
poporului vietnamez, au rea
firmat dreptul fiecărui popor 
la libertate și independență 
națională. Delegații de peste 
hotare au urat oamenilor 
muncii și sindicatelor noi suc
cese în înfăptuirea hotărîrilor 
care vor fi luate de Congres.

După-amiază, lucrările
Congresului s-au desfășurat 
în trei comisii pe probleme : 
pentru activitatea sindicatelor 
în producție ; pentru activita
tea cultural-educativă 
să ; pentru controlul 
exercitat de sindicate 
înfăptuirii măsurilor 
condițiile de muncă și de trai, 
legislația muncii. în timpul 
dezbaterilor, numeroși dele
gați au făcut propuneri valo
roase pentru îmbunătățirea 
muncii sindicatelor din țara 
noastră.

de ma- 
obștesc 
asupra 

privind

Un nou drum pe magistralele de oțel ale patriei. Tinărul 
Diaconu Anton, mecanic de locomotivă Diesel, de la Depoul 

București-Triaj, își ia rămas bun de la colegii săi
Foto: N. STELOR1AN

TE I EG RAME

Lucrările Congresului con
tinuă.

în Sala Teatrului de Operă 
și Balet a avut loc marți sea
ra un spectacol de gală în cin
stea delegaților și invitaților 
la Congresul sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

La spectacol și-au dat con
cursul Ansamblul artistic al 
C.C.S., corul și orchestra de 
muzică populară „Barbu Lău- 
taru“ ale Filarmonicii de stat 
„George Enescu“, Orchestra 
de estradă și cea de muzică 
populară ale radioteleviziunii, 
formații artistice din între-

Cu prilejul zilei naționale 
Laosului, președintele Con

siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu 
Stoica, a trimis o telegramă

a
de felicitare regelui Laosului, 
Sri Savang Vatthana.

în răspunsul său, regele 
Laosului a transmis mulțu
miri pentru urările adresate.

Ședința unei comisii permanente C. I E.R.
Intre 11 și 14 mai a. c. a 

avut loc la Riga ședința Co
misiei Permanente a Consiliu
lui de Ajutor Economic Re
ciproc pentru comerț exterior.

La ședința Comisiei au luat 
parte delegațiile țărilor mem
bre C.A.E.R. și delegația 
R.S.F. Iugoslavia. De aseme
nea, au participat ca observa
tori reprezentanții R.P.D. Co
reene și Republicii Cuba.

Comisia a examinat rezul
tatele tratativelor comerciale 
și încheierii acordurilor de 
lungă durată privind livrările 
reciproce de mărfuri, pe pe
rioada 1966-1970, între țările

membre C.A.E.R., precum și 
cu R.S.F. Iugoslavia.

Au fost examinate, de ase
menea, rezultatele tratativelor 
comerciale și ale încheierii 
protocoalelor privind livrările 
reciproce de mărfuri pe anul 

membre 
cu R.S.F.

1966 între țările 
C.A.E.H, precum și 
Iugoslavia.

Comisia a aprobat 
privind activitatea sa în 1965 
și a examinat alte cîteva pro
bleme.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat într-o atmosferă de co
laborare prietenească.

INFORMAȚII
• Marți dimineața a plecat 

la Bonn ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioa
ră, însoțit de Ion Morega, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, și de 
funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, 
care la invitația ministrului 
economiei al R. F. Germane, 
Kurt Schmiicker, va face o 
vizită în această țară.

Vizita va prilejui un schimb 
de vederi privind relațiile co
merciale dintre cele două țări.

• însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii 
Populare Democrate Coreene 
la București, Riăm Gion Riăn, 
a organizat marți la amiază, 
la sediul ambasadei, o confe
rință de presă în legătură cu 
apelul 
Coreea 
narea 
R.P.D.
cere să lupte pentru a împie-

adresat poporului din 
de Sud de către Adu- 
Populară Supremă a 

Coreene, prin care îi

de gală
prinderile industriale ale Ca
pitalei, artiști ai principalelor 
scene bucureștene.

Regia spectacolului a apar
ținut lui George Dem. Loghin, 
conducerea muzicală lui Victor 
Popescu.

Asistența a răsplătit cu în
delungi aplauze pe artiști. La 
sfîrșitul spectacolului acestora 
le-au fost oferite flori din 
partea Consiliului Central al 
Sindicatelor.

(Agerpres)

raportul

dica trimiterea de trupe sud- 
coreene în Vietnamul de Sud.

Au participat ziariști români 
și corespondenți ai presei stră
ine la București.

(Agerpres)

• Astă-seară, pe ringul mon
tat în ,,potcoava" stadionului 
Republicii din Capitală se des
fășoară prima gală din semifi
nalele campionatului republi
can de box.

Primul meci va începe Ia ora 
19

® Reprezentativa de fotbal 
(tineret) a tării noastre susține 
mline o nouă întîlnire interna
țională. In meci revanșă, fotba
liștii români intilnesc ioi pe 
stadionul „1 Mai’ din Timi
șoara selecționata similară a 
Austriei

• Cea de-a 15-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
de șah dintre Petrosian și 
Spasski. întreruptă la mutarea 
46-a, a fost continuată marți. 
La mutarea 56-a, Spasski a 
propus remiză, care a fost ac
ceptată de campionul mondial. 
In urma acestei partide, rezul
tatul este de 8—7 în favoarea 
lui Petrosian.

• Marți la Barcelona în tu
rul doi al .,Cupei Davis" echi
pa de tenis a Braziliei a repur
tat o surprinzătoare victorie cu 
3—2 în fața echipei Spaniei, 
finalista de anul trecut.
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ii de statut ■ 
sindicatelor I 
:ant care va I 

contribui la dezvoltarea activi- ■ 
tătîi lor, la sporirea contribuți- I 
ei organizației noastre la lupta ■ 
Întregului popor, închinată în- i 
floririi scumpei noastre patrii — I 
Republica Socialistă România. ■
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de 
sindica-

contine 
rolul și

„Maturitatea“
la examen

Pentru ca toate acestea să 
se realizeze, programa analiti
că trebuie să fie mult mai a- 
mănunțită și să arate clar ce 
anume probleme centrale sau 
esențiale trebuie avute în ve
dere și care să formeze axa 
întrebărilor ; ea să fie descon
gestionată, simplificată, dar 
consistentă, fundamentală.

Toate cele de mai sus con
duc la concluzia că pentru o 
serie de 80 de candidați — și 
nu mai mult — examenul oral 
trebuie să dureze cel puțin 15 
zile ; examenul să nu mai fie 
eșalonat pe grupe de obiecte, 
ci să se susțină o dată ; cred 
că nu greșesc sugerînd Mini
sterului învățămîntului să ai
bă grijă ca examenul de ma
turitate să se desfășoare peste 
tot la fel, în aceleași condiții 
și la același nivel. Diferența 
de nivel și de modalitate de 
desfășurare nu face decît să 
demobilizeze pe candidați și 
să scadă prestigiul examenu
lui.

Și, în încheiere, încă cîteva 
propuneri: să se formeze — la 
unele licee din Capitală — 
comisii în componența cărora 
să intre profesori din orașele

de provincie, chiar mai di
stanțate, și invers. Să nu mai 
existe cazuri de tovarăși pro
fesori care vin la examen a- 
lergînd între 2 și 3 comisii. Să 
se dea posibilitatea ca acest 
exament să nu mai fie privit 
de membrii comisiei ca o po
vară.

Consider că propunerile care 
s-au făcut și se vor face vor 
contribui la ridicarea nivelu
lui „i 
la o mai 
misiilor 
tativă a 
daților.

,examenului de sinteză“, 
bună orientare a co
și la ridicarea cali- 
răspunsurilor candi-

IJ Pedagogia“
indulgenței

un pahar, două în plus, 
ei, care nu-și folosesc bi-

șila 
nu 
ne timpul liber, timpul de o- 
dihnă.

Precizăm că acești tineri 
locuiesc în Ploiești, foarte a- 
proape de uzină. Precizarea 
mi se pare necesară, datorită 
faptului că o bună parte din 
muncitorii uzinei fac naveta 
zilnic din comunele aflate la 
17—60 de km de Ploiești totuși 
nu lipsesc de la program.

Stăm de vorbă cu tovarășa 
Constanța Mușat secretara or-

ganizației U.T.C. nr. 6 din sec
ția rulmenți.

— Ce măsuri ați luat pen
tru educarea acestor tineri ?

— I-am discutat în adună
rile generale — îmi răspunde 
tovarășa Mușat.

— Atît ?
— Nu numai atît. Am stat 

de vorbă cu ei, cu părinții lor 
care lucrează tot la noi în uzi
nă. Am căutat să-i atragem la 
activitățile culturale.

Care este atunci eficiența a- 
cestor acțiuni dacă cei trei ti
neri continuă să absenteze ?

O explicație există. Băieții 
au văzut că merge cu „auto
critica“ și au început să bată 
placa : „vă asigurăm că e ul
tima dată cînd mai absentăm“. 
Și biroul organizației U.T.C., 
tovarășii lor de muncă i-au 
crezut. I-au crezut și i-au lă
sat în pace pînă la a doua ab
sență. în cazul lor era nevoie 
de o muncă de educație per
manentă — de un sondaj 
nic asupra preocupărilor 
afara uzinei. Pentru că — 
cum au declarat ei în cele 
urmă — motivele absențelor 
sînt determinate de „prelun
girea“ peste măsură a orelor 
de distracții din timpul liber. 
Ar mai fi de discutat, în cazul 
lui Valentin Spiridon îngădu
ința cu care i-au fost trecute 
cu vederea abateri foarte gra
ve. Spiridon a lipsit într-o 
lună trei zile. Ce 1 s-a spus ?

au
ce

rea absențelor, în educarea ti
nerilor, la experiența munci
torilor vîrstnicl. Sugestia nu 
mai are nevoie de argumente. 
Ea a fost verificată în practică 
chiar în uzina ploieșteană.

zil- 
în 

așa 
din

A fost criticat în adunarea ge
nerală U.T.C., maistrul i-a 
spus : „nu-i frumos ce faci, u- 
zina suferă din cauza ta“.

E bine desigur să discuți to- 
vărășește cu tinerii care 
anumite greutăți, să vezi
motive au de absentează. Dar, 
în cazul lui Spiridon, era lim
pede : începuse să vină pe 
pofte la lucru. Pentru oamenii 
care confundă îndatoririle cu 
poftele nu e bine să existe în
găduință. Codul muncii — le
gea drepturilor și obligațiilor 
noastre, pe care noi înșine am 
făcut-o, prevede desfacerea 
contractului de muncă după 3 
zile de absențe. Valentin a 
fost... „iertat“ pentru că e tî
năr: n-are decît 19 ani. Expli
cația aparține tovarășilor din 
conducerea secției. Așa se în- 
tîmplă cînd munca de educa
ție este înlocuită cu concesii. 
Valentin va continua poate să 
mai lipsească.

— Nu, ne spune secretara 
organizației U.T.C. Am apelat 
la ajutorul muncitorilor în 
vîrstă. Valentin și ceilalți ti
neri din secție au fost repar
tizați pe lîngă muncitori 
experiență.

Constatăm de altfel că 
ultimele zile Valentin nu 
mai absentat. Ochiul atent 
muncitorului în vîrstă
cît 100 de lecții. Sugerăm de 
aceea organizației U.T.C. să 
apeleze mai mult în combate-

Călătoriile
noastre

cu

în 
a 

al 
face

a doua zi, călătoria cealal
tă, de lucru, o deliberare 
și ea, dar plenară, solici- 
tîndu-ne fruntea și brațul, 
întreaga statură și persona
litatea. Călătoria cealaltă, 
de lucru, ca o virtute și o 
abnegație unică, de con
structor. Să călătorim, să 
rupem din noi călătorii 
cit mai multe si vom avea 
amintiri mai tîrziu, și 
amintirile nu îmbătrînesc. 
Ca niște largi semafoare 
în aer, dau trecere liberi 
către frumos. Al VUI-lea 
Congres al U.T.C. a lansat 
și această chemare spre 
tineri: de a călători. De 
a străbate ca anotimpurile 
țara si de a o înflori: cu 
această exuberanță și tonii 
entuziasm al vîrstei 
care, meritîndu-ne-o,
buie să o si desăvîrsim.

P«
tre-
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Vizita delegației parlamentare
române in Danemarca

COPENHAGA 17. — Trimisul 
special Agerpres, Nicolae Io- 
nescu, transmite : Marți, dimi
neața, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socia
liste România, condusă de Ște
fan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, care vizi
tează Danemarca, a întreprins o 
călătorie în Seelanda de Nord.

In după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației române s-au 
înapoiat la Copenhaga, unde 
au asistat la o ședință a Folke- 
tingului (Parlamentul danez). 
In continuare, oaspeții au avut 
o convorbire prietenească cu 
vicepreședinți ai parlamentului, 
cu lideri ai fracțiunilor parla
mentare, cu numeroși deputați.

Seara, guvernul danez a ofe
rit un dineu la Castelul Chris- 
tinsborg, in cinstea delegației 
române.

Au participat: Hans Haek- 
kerup, ministru de interne, Ju- 
lius Bomholt, președintele Fol- 
ketingului, Simon From, Thes- 
trup Knud, Morten Lange și 
Karl Skytte, vicepreședinți, li
deri ai principalelor partide po
litice daneze, oameni de afa
ceri, . ziariști.

In numele guvernului danez, 
oaspeții au fost salutați de 
Hans Haekkerup, ministru de 
interne. Exprimîndu-și bucuria 
in legătură cu vizita delegației 
Marii Adunări Naționale a 
României in Danemarca, Hans 
Haekkerup a subliniat că acea
sta va contribui la menținerea 
și Întărirea celor mai bune re
lații intre Danemarca și Româ
nia. El a evocat cu satisfacție 
călătoria pe care a făcut-o în 
țara noastră acum cițiva ani, 
subliniind că el a fost primul 
dintre miniștrii danezi care a 
vizitat România. „Am văzut in 
România — a declarat el — o 
țară bogată, minunată, un popor 
vesel și cordial. Nu voi uita nici 
o dată această vizită". In înche
iere, el a urat poporului român

un viitor de pace, prosperitate 
și fericire.

In cuvîntarea sa, Ștefan Voi- 
tec a subliniat printre altele : 
„Este o necesitate a vremii 
noastre găsirea celor mai adec
vate căi și mijloace pentru di
versificarea și consolidarea 
cooperării pașnice, pe baza pro
movării în relațiile cu toate 
statele, indiferent de orinduirea 
lor social-politică, a principiilor 
suveranității și independenței 
naționale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne, ale respectului și avan
tajului reciproc".

Considerăm că avem toate 
motivele să ne bucurăm că pe 
această trainică temelie schim
burile de valori materiale și 
spirituale dintre țările noastre 
au devenit în ultimii ani, mai 
active și mai bogate, in fața 
popoarelor noastre deschizin- 
du-se noi perspective in ce pri
vește lărgirea și trăinicia rela
țiilor de prietenie existente in
tre ele, in interesul lor, ca și 
al cauzei cooperării internațio
nale și păcii".

IA PÜAGA
PRAGA 17 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Liță, transmite : 
Marți seara a sosit la Praga 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, împreună 
cu soția, care la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
R. S. Cehoslovace, Vaclav Da- 
vid, va face o vizită oficială în 
Cehoslovacia.

La gara centrală din Praga 
oaspetele român a fost întîm- 
pinat de Vaclav David, minis
trul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, dr. Antonin Gre- 
gor, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ladis- 
lav Simovic, adjunct al minis
trului afacerilor externe, func
ționari superiori din Ministe
rul afacerilor Externe al R. S. 
Cehoslovace.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Praga, 
prof. Gh. Nițescu și membri 
ai ambasadei.

Sosirea la Bonn a ministrului

comerțului exterior al României
BONN (Agerpres). — La 

invitația ministrului econo
miei al R. F. Germane, Kurt 
Schmucker, marți a sosit la 
Bonn, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioa
ră, însoțit de Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini.

Pe aeroportul din Koln- 
Wahn, unde erau arborate 
drapele de stat ale Republicii 
Socialiste România și ale Re-

D dată cu venirea primăverii s-a reînviorat și ac
tivitatea diplomatică în problema cipriotă. în 
cele trei capitale direct interesate s-au succedat 
vizite diplomatice și tratative. Alte întrevederi 
au fost puse Ia cale. S-a ajuns chiar la repu
nerea pe tapet a unei idei care fusese aproape 
abandonată în lunile din urmă, cel puțin de 
către unele din părțile direct interesate în evo
luția problemei cipriote — chestiunea unui dia

log greco-turc. în același timp, Turcia, Grecia și Cipru au 
fost vizitate de Carlos Bernardes, reprezentantul personal 
al secretarului general al O.N.U. în Cipru.

Bernardes a fost trimis cu misiunea de a cerceta posibi
litățile de încheiere a unui acord care să ducă la definitiva 
soluționare a problemei cipriote. Deși oficialitățile au negat 
acest fapt, presa greacă a susținut că reprezentantul secre
tarului general al O.N.U. a prezentat interlocutorilor de Ia 
Atena un plan elaborat de U Thant. Ziarele ateniene au 
vorbit despre un plan care ar propune două direcții de re
zolvare — una minimală și alta maximală. Prima variantă 
ar urmări o reglementare provizorie a problemei iar cea 
de-a doua o soluție de perspectivă. „Bernardes — afirma 
ziarul „KATHIMERINI“ — a sugerat un plan pe 5—10 ani 
comportînd garantarea independenței Ciprului, revizuirea 
tratatelor de la Zurich și Londra, precum și demilitarizarea 
insulei... în ceea ce privește soluția definitivă, misiunea Iui 
Bernardes are 
schimburi de 
vederi cu păr
țile 
te“. La 
lor,

' turcești 
besc despre un 
plan de menți
nere a stătu 
quo-ului în 
Cipru timp de 
trei sau patru 
ani pînă Ia gă
sirea unei so
luții trainice 
definitive.

Din relatările 
conducătoare din Atena și Ankara ar fi acceptat propune
rile prezentate de reprezentantul lui U Thant. De altfel, mi
siunea acestuia nici nu a fost aceea de a duce tratative pro- 
priu-zis, ci de a ajuta la reînnodarea dialogului dintre Grecia 
și Turcia. Tocmai în perioada cînd acesta conferea cu oa
menii politici greci s-a aflat că s-a ajuns Ia un acord pen
tru reluarea tratativelor dintre cele două state.

Reluate practic Ia Atena, între ambasadorul turc și mi
nistrul de externe al Greciei, tratativele grcco-turce se vor 
desfășura însă probabil „pe teren neutru“, într-o țară stră
ină. Odată cu anunțatele întrevederi, unele schimbări de 
poziție par să se fi produs în rîndul unora dintre interlocutori. 
Potrivit ziarului „HtÎRRIYET“, „pînă acum Grecia subor
dona acceptarea discuțiilor bilaterale următoarelor două 
condiții: Enosisul va sta la baza tratativelor iar teza scin
dării insulei nu va fi ridicată. Or, potrivit unor cercuri po
litice, noua propunere a Atenei nu comportă nici o condi
ție prealabilă. în ceea ce o privește, Turcia insistă asupra 
tezei potrivit căreia Ciprul fiind un stat independent nu 
poate fi vorba despre unificarea lui cu Grecia. Cu toate că 
eventualitatea unor conversații 
seriozitate, nu trebuie nutrite 
zultatele lor“.

Observatorii acordă o atenție 
conducătoare cipriote. După ce a făcut o nouă vizită la A- 
tena, ministrul de externe al Ciprului a lăsat să se înțe
leagă că guvernul din Nicosia continuă să privească re
zervat dialogul dintre Grecia și Turcia, un dialog la care nu 
participă reprezentanți ai poporului cipriot. Nicosia nu se 
consideră angajată de nici un fel de decizii care ar atinge 
independența ciprioților.

în lumina ciocnirilor de poziții, viitoarele dialoguri în 
problema cipriotă se anunță extrem de dificile.

un caracter exploratoriu și se limitează la

înteresa- 
rîndul 
ziarele 

vor-

Misiunea

publicii Federale Germane, 
ministrul comerțului exterior 
al României a fost întîmpinat 
de Kurt Schmucker și de 
alte persoane oficiale.

într-o declarație făcută 
aeroport, Gheorghe Cioară și-a 
exprimat . '
sa în R. F. Germană și con
vorbirile 
vor oferi 
bune cunoașteri reciproce șl 
găsirii celor mai adecvate căi 
pentru dezvoltarea relațiilor 
reciproce. „Vizita noastră, a 
declarat el, este conformă 
principiilor politicii externe a 
Republicii Socialiste Româ
nia de a dezvolta relațiile 
economice cu toate țările, in
diferent de sistemul lor social 
și politic, pe baza principiilor 
suveranității, independenței 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în 
drepturi și încrederii recipro
ce“.

în cuvîntul de răspuns, mi
nistrul economiei al R.F. Ger
mane, Kurt Schmucker, a 
declarat că guvernul federal 
este bucuros să aibă convor
biri în probleme economice 
cu reprezentanți ai guvernului 
român. El și-a exprimat spe
ranța că relațiile economice 
cu România care se intensifică 
vor fi dezvoltate în conti
nuare.

în dupa-amiaza aceleiași 
zile, Gheorghe Cioară a făcut 
o vizită ministrului afacerilor 
externe al R. F. Germane, 
Gerhard Schröder. Apoi, mi
nistrul român a avut convor
biri cu ministrul economiei 
R. F. Germane. Seara, Kurt 
Schmucker a oferit un dineu 
în cinstea oaspetelui român.

pe

speranța că vizita

care vor avea loc, 
prilejul unei mai

Și

Bernardes
agențiilor de presă nu reiese că cercurile

bilaterale se întrevede cu 
speranțe cu privire la re-

deosebită poziției cercurilor

EUGEN PHOEBUS

s

orașul uni-din
Berkeley au de- 
din nou împotri-

Studenții 
versitar 
monstrat 
va războiului din Vietnam.
După cum se vede, și de 
această dată, ei au avut de 
înfruntat brutalitățile in

tervenției polițiștilor

din Franța
Aproximativ 7 mili

oane de salariați de 
toate categoriile din 
Franța au participat ieri 
la greva generală na
țională de 24 de ore a 
serviciilor publice și na
ționalizate.

Pentru prima dată în ultima 
vreme, muncitorilor de la ser
viciile publice li s-au alăturat 
și cei din cîteva ramuri ale 
sectorului particular. Greva 
a fost declanșată la chemarea 
Confederației Generale a 
Muncii, a Confederației Fran
ceze Democratice a Muncii, 
Centralei sindicale Force Ou- 
vriere și Federației Educației 
Naționale.

Puternice manifestații de 
stradă, defilări, cortegii popu
lare au avut loc în majorita
tea orașelor Franței, cu o ma
sivă participare. Cea mai im
portantă manifestare a avut 
loc la Paris, unde 
format din peste 
greviști a defilat 
principale.

SUCCESUL
ROMÂNEȘTI

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
Corespondență de la S. Podi
nd și T. Nițescu: La 17 mai 
s-a închis Expoziția economi
că a Republicii Socialiste Ro
mânia de la Moscova, care în 
cele . două săptămîni a fost 
vizitată de aproximativ 
400 000 de persoane. Mii de 
specialiști din Moscova și din 
alte orașe ale Uniunii Sovieti
ce s-au interesat îndeaproape 
de caracteristicile tehnice ale 
mașinilor și utilajelor, precum 
și ale celorlalte produse pre
zentate, au discutat cu specia
liștii români, făcînd cu acest 
prilej, un prețios schimb de 
experiență. In cadrul expozi
ției, au avut loc, de asemenea, 
numeroase conferințe despre

Situație încordată
în Vietnamul de sud

In întreg Vietnamul de sud, situația continuă 
să se mențină confuză și încordată.

La Da Nang sosesc în continuare unități de 
poliție trimise de la Saigon. Marți dimineața, 
orașul s-a trezit împînzit de polițiști care supra
vegheau clădirile și străzile principale.

Comsomolului
De la trimisul nostru special

I
în 
la 

Ili
ce-

Cu toată puternica desfășu
rare de forță a unităților sai- 
goneze, populația orașului, în 
aparență calmă, „se organizea
ză pentru a trece de la opozi
ția pasivă la rezistența activă 
împotriva trupelor guverna
mentale“. Pagodele au fost o- 
cupate de budiști și militari 
saigonezi rebeli, populației i 
se distribuie arme, iar tinerii 
pregătesc din sticle de bere 
grenade incendiare.

Citind o emisiune a postu
lui de radio Hue, agenția 
FRANCE PRESSE informează 
că 600 de pușcași ai guvernu
lui de la Saigon ar fi debar
cat la 17 mai în apropierea 
vechii capitale imperiale. Pos
tul de radio a lansat un apel 
populației și soldaților din pri
ma divizie, chemîndu-i la ar
me. Din Saigon s-a comunicat 
că marți dimineața soldații 
„rebeli“ din prima divizie au 
deschis focul împotriva unui 
elicopter al guvernului, care 
se îndrepta spre Hue.

în același timp, la Saigon se 
semnalează, de asemenea, o- 
poziția crescîndă a budiștilor 
împotriva guvernului genera
lului Ky.

în semn de opoziție față de 
represiunile ordonate de Ky, 
budiștii au refuzat să mai par
ticipe la lucrările Comisiei de 
elaborare a legii electorale. 
Reprezentantul lor, Ghan Qu- 
ang Thuang, a declarat că 
„deoarece guvernul a trădat 
poporul, nerespectîndu-și pro
misiunile făcute, această co
misie nu mai are nici un 
rost“.

eri dimineață, 
vasta sală de 
Kremlin, au 
ceput lucrările 
lui de al XV-lea
Congres al Uniunii 
Tineretului Comu
nist Leninist din 
Uniunea Sovietică 

la care participă 3 821 delegați
aleși in Întreaga țară. De ase
menea, iau parte la Congres 82 
de delegații ale organizațiilor 
de tineret și studenți din 72 
țări. Este prezentă delegația 
Uniunii Tineretului Comunist 
din Republica Socialistă Româ
nia condusă de tovarășul Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comunist.

O știre scurtă din „Komso- 
molskaia Pravda" relata des
pre hărnicia unei fete care abia a 
Împlinit 20 de ani, Liuba Sku- 
rapekina. Liubașa — cum o a- 
lintă tovarășii ei — se află 
printre delegații la Congres. 
Asemenea ei, veniți din toate 
colțurile țării sovietice, se gă
sesc sub cupola luminoasă a 
acestei săli, nenumărați tineri 
ale căror nume se bucură de 
prețuirea cuvenită unor entu
ziaști participanți la Înălțarea 
edificiului comunist.

Intilnim in sală figura plină 
de blindețe, caldă, a lui Iuri 
Gagarin, asaltat de amatorii 
de autografe. Cosmosul înflă
cărează imaginația tinerească 
și călătorii în spațiul extrate
restru sînt Înconjurați cu curio
zitate și dragoste.

Orologiul Kremlinului veste
ște ora 10,00. In sală răsună 
puternice aplauze : apar la tri
buna prezidiului tovarășii Brej- 
nev, Podgornii și alți conducă
tori de partid și de stat, condu
cerea Comsomolului, precum și 
șefii unor delegații străine. 
Printre oaspeții de peste hotare 
invitați 
se află 
Enache.

Primul 
U.T.C.L., 
clară deschise lucrările 
greșului și rostește 
CUVÎnt J... . VUUV..J . . 
aprobă ordinea de zi a Con- H 
greșului.

La tribună urcă Leonid Brej- ■ 
nev, secretar general al C.C. B 
al P.C.U.S. In cuvîntarea sa, 
tov. Brejnev a acordat o Înaltă 
apreciere aportului pe care 11 
aduc comsomoliștii pe frontu
rile construcției comuniste. 
Vorbitorul a infățișat pe larg 
sarcinile actuale ce revin or
ganizațiilor comsomoliste in 
toate sectoarele de activitate 
pentru Îndeplinirea hotărîrilor 
celui de al XXIII-lea Congres 
al P.C.U.S., subliniind in mod 
deosebit necesitatea ridicării

să ia Ioc in prezidiu 
și tovarășul Petru

secretar al C.C. al 
Serghei Pavlov, de- 

Con- 
un scurt 

introductiv. Delegații 1

I
I
I
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muncii educative și organizato
rice pe o treaptă superioară.

in Încheiere, tovarășul Brej
nev a dat 
al P.C.U.S. 
al XV-lea

Raportul 
al U.T.C.L.
tovarășul Serghei Pavlov. Ra
portorul a analizat activitatea 
comsomoliștilor in fiecare do
meniu al construcției comu
niste : in uzine și pe ogoare, in 
școli și universități, in institu
tele de cercetări științifice, ca 
și in domeniul creației literar- 
artistice. Problemele educației 
au ocupat un loc central in 
raport reliefindu-se răspunde
rea încredințată organizațiilor 
U.T.C.L. in formarea unui tine
ret capabil să fie la Înălțimea 
exigențelor viitorului comunist. 
Partea finală a raportului a fost 
consacrată relațiilor internațio
nale ale Comsomolului. Afir
marea solidarității cu eroicul 
tineret al Vietnamului, a prile
juit o manifestare de simpatie 
față de încercatul popor viet
namez, victimă a agresiunii im
perialiste.

După amiază au Început dez
baterile. Primii au vorbit re
prezentanții organizațiilor corn- 
somoliste din Moscova, Ucrai
na, Leningrad și Tadjikistan. 
Au luat de asemenea cuvintul 
Rodolfo Mechini, președintele 
Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat, Gheorghi Ata- 
nasov, prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitro- 
vist din R. P. Bulgaria, Mehes 
Lajos, prim-secretar al Uniunii 
Tineretului Comunist din R. P. 
Ungară, Horst Schumann, prim- 
secretar al Tineretului Liber 
German și François Hilsum, se
cretar general al Tineretului 
Comunist Francez.

Congresul al XV-lea ai 
U.T.C.L. iși continuă lucrările.

citire salutului C.C. 
adresat Congresului 
al Comsomolului.
de activitate al C.C. 
a iost prezentat de

Moscova, 17 mai.

EUGENIU OBREA

Pe ±
scurt

t.

• DELEGAȚIA de atomiști 
români condusă de acad. 
Horia Hulubei, directorul In
stitutului de Fizică Atomică, 
care, la invitația Comisiei Fe
derale pentru ~ 
că, a făcut o 
Iugoslavia, a

Energia Atomi- 
vizită în R.S.F. 
părăsit marți

un cortegiu
100 000 de 

pe străzile

EXPOZIȚIEI
LA MOSCOVA I

TUNISIA : Intr-o piață din Bizerta

• LA CEREREA a 32 de state 
— membre ale Organizației Unită
ții Africane — Consiliul de Secu
ritate s-a întrunit marți pentru a 
examina din nou situația din Rho
desia. în fața Consiliului se află 
un proiect de rezoluție prezentat 
de țările africane, care cer adop
tarea unor sancțiuni drastice pen
tru a se pune capăt regimului ra
sist din Rhodesia de sud.

producția de utilaj petrolier și 
de mijloace de telecomandă 
pentru construcția de mașini- 
unelte din țara noastră despre 
perfecționarea moțoarelor a- 
sincrone, despre producția ro
mânească de tractoare, medi
camente, mobilă.

Expoziția a avut ca oaspeți 
numeroase persoane oficiale, 
membri ai conducerii unor 
ministere unionale, conducă
tori ai unor instituții centrale 
de stat, delegații de specia
liști sau de oameni de afaceri 
de peste hotare, aflate în acest 
timp la Moscova.

Presa sovietică a acordat 
atenție expoziției, publicînd 
reportaje, interviuri, informa
ții și fotografii.

O succesiune de declarații ministeriale și de 
articole în presă, vădit inspirate de cercuri in
fluente guvernamentale, au permis observatorilor 
din capitala japoneză să remarce începerea unei 
veritabile campanii pentru pregătirea opiniei pu
blice din Japonia în vederea prelungirii așa-nu- 

de securitate“ japono-american.mitului „tratat

„Tratatul de securitate", în
cheiat în 1960, și despre care 
NEW YORK TIMES scrie că 
„a asigurat transformarea Ja
poniei în cea mai puternică 
bază militară a S.U.A.“, are 
valabilitate pînă în 1970. Pro
blema prelungirii sau denun
țării lui se va pune, practic, 
abia în 1969. In această lumi
nă campania adepților „trata
tului" pentru a-i „obișnui" pe 
japonezi cu ideea acceptării în 
continuare a bazelor america
ne, apare simptomatică. Ea 
ne oferă măsura opoziției cres- 
cînde față de prezența milita
rilor americani pe teritoriul 
japonez și, într-un sens mai 
larg, față de subordonarea Ja
poniei Statelor Unite. Opo
ziția aceasta cuprinde cele 
mai largi cercuri politice și 
chiar unele grupări din inte
riorul coaliției guvernamenta
le. „Ceea ce a reținut în mod 
deosebit interesul observato
rilor — notează LE MONDE 
într-o corespondență din To
kio — este opoziția crescîndă 
pe care o întîlnește actuala 
structură a relațiilor bilatera
le japono-americane, chiar în 
sînul partidului de guvernă- 
mînt... Această opoziție inter-

nă grupează 120 din cei 420 
de reprezentanți ai partidului 
liberal-democrat în cele două 
camere“. In legătură cu a- 
ceastă grupare din sînul coa-

ei stringentă de a-și asigura 
o poziție corespunzătoare în 
relațiile cu S.U.A., de a-și 
promova pe plan internațional 
propriile-i interese care vin, 
adesea, în contradicție cu cele 
ale Statelor Unite.

Fapt este că în rîndurile 
unor influente cercuri japo
neze s-au făcut simțite în ul
timul timp curente spre o de
zangajare de politica Statelor 
Unite în Vietnam și spre o

— este că piața americană, 
care absorbea după război, a- 
proape 60 la sută din exportu
rile japoneze, absoarbe azi 
doar 30 la sută. Țările asiati
ce absorb acum aproape 40 la 
sută din totalul exporturilor 
Japoniei. Legătura strînsă cu 
Statele Unite e deci conve
nabilă încă, pentru moment, 
dar s-ar putea să. nu mai fie 
convenabilă dacă o asemenea 
legătură ar implica contra lo-

„Campanie de convingereu

liției guvernamentale presa 
japoneză relevă faptul că are 
față de alianța cu Statele 
Unite „o atitudine similară cu 
a președintelui de Gaulle“ 
(JAPAN TIMES). . Ea reflectă 
și exprimă tendințele puterni
ce din Japonia spre promova
rea unei politici proprii, inde
pendente, de partener egal în 
raporturile cu S.U.A.

Rădăcinile acestor 
trebuie căutate în 
Japoniei postbelice,
că actualmente, „țara soarelui 
răsare" ocupă locul al patru
lea în lumea capitalistă din 
punctul de vedere al produc
ției industriale, în necesitatea

tendințe 
evoluția 

în faptul

oarecare dezangajare față de 
politica americană în general. 
„Importante cercuri de afaceri 
japoneze — semnala cores
pondentul lui „DIE WELT“ la 
Tokio — se tem că războiul 
din Vietnam implică pericolul 
unui mare război în Asia -și 
că un asemenea război ar 
distruge piețele și ar accentua 
tensiunea politică și socială în 
Japonia“. Evident, modificările 
în poziția unora dintre cercu
rile influente politice și eco
nomice trebuie înțelese în lu
mina schimbărilor intervenite 
în anii din urmă. Elementul 
fundamental — din punctul 
de vedere al acestor cercuri

vituri în comerțul cu alte re
giuni ale lumii. Există, desi
gur, și alte considerente care 
fac ca în ulitma vreme mereu 
mai multe personalități in
fluente din Tokio să se în
trebe dacă nu cumva remor- 
carea Japoniei la politica a- 
mericană va duce țara la im
pas economic. Ziarul ASAHI, 
cunoscut prin legăturile sale 
cu puternice corporații japo
neze, a publicat un articol în 
care se arăta că, potrivit sta
tisticilor, în cursul anului 1965 
comenzile militare americane 
au constituit mai puțin de 4 
la sută din totalul exporturi
lor japoneze. „Aceste date —

scrie ziarul — demonstrează 
că din punct de vedere eco
nomic e infinit mai avantajos 
pentru Japonia să dezvolte ra
murile pașnice ale producției 
decît să se transforme într-un 
furnizor de material de război 
pentru Statele Unite“.

Toate aceste realități și di
leme își pun amprenta pe ce
rințele mereu mai insistente 
ale unor personalități din în
suși partidul liberal-democrat. 
E vorba 
orientări 
mai flexibile, diferențiată de 
cea impusă în perioada post
belică de alianța prea strînsă 
cu Statele Unite, orientare 
care să nu meargă la remor
ca intereselor strategice și 
economice americane.

Desigur, nu trebuie să cre
dem că tendințele noi la care 
ne-am referit, ca și presiunile 
opiniei publice ar putea ac
ționa imediat asupra politicii 
japoneze. Rămîne de văzut în 
ce măsură cerințele noi se vor 
impune.

Oricum însă „campania de 
convingere" declanșată atît 
de timpuriu de adepții prelun
girii „tratatului de securitate" 
japono-american, constituie un 
indiciu al sensibilității opiniei 
publice japoneze la aspectele 
politice ale alianței dintre To
kio și Washington, un indiciu 
al creșterii tendințelor spre a- 
firmarea unei politici mai in
dependente.

EM. RUCĂR

de cerințele unei 
mai independente,
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vizitat Institutul de Fizică A- 
i Kidrici“ din 

Vincea, institutele de cerce
tări nucleare „Rudjer Boșko- 
vici“ din Zagreb și „Iozef 
Ștefan“ din Liubliana, precum 
și institutul tehnologic pentru 
materiale nucleare și Facul
tatea de Fizică a Universității 
din Belgrad. Delegația a avut 
un larg schimb de vederi cu 
privire la colaborarea dintre 
Republica Socialistă România 
și R.S.F. Iugoslavia în folosi
rea energiei atomice in sco
puri pașnice.

■ vizitat Institui 
tomică „Boris

• DELEGAȚIA guverna
mentală sovietică condusă de 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care face o vizită în 

| Republica Arabă Unită, aI participat la 17 mai la o șe
dință a adunării Naționale a 
Republicii Arabe Unite. Ale
xei Kosîghin și Gamal Abdel 
Nasser au rostit cuvîntări.

• LA ADDIS-ABEBA s-a des
chis reuniunea Biroului executiv al 
Fondului O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.). la care participă re
prezentanți din 30 de țări membre 
ale comitetului, precum și repre
zentanți dintr-o serie de țări a- 
fricane ca Tanzania, Kenya, R.A.U., 
Togo, Nigeria, Gabon, Dahomey, 
Etiopia, Madagascar, Uganda și 
Volta Superioară.
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• ADMINISTRAȚIA națională 
pentru problemele aeronauticii și 
cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că lansarea 
navei cosmice ,,Gemini-9", care 
urma să aibă loc marți, a fost anu
lată. Această hotărîre a fost luată 
cu o oră și jumătate înainte să fie 
dat startul navei cu cosmonauții 
Stafford și Cernan la bord. Ea se 
datorește eșecului suferit de lan
sarea rachetei ,,Agena" cu care 
,,Gemini-9" urma să efectueze mai 
multe întîlniri în spațiu.

• SUB presiunea recentelor 
mișcări studențești din Columbia, 
autoritățile guvernamentale au pus 
în libertate o parte dintre studenții 
arestați în capitala țării și în ora
șele Barranquilla și Cartagena. 
Totodată, guvernul columbian a 
dat asigurări organizațiilor studen- ’ 
țești că va satisface revendicările 
studenților, printre care aceea de 
a acorda sume suplimentare învă- 
țămîntului superior.

• STUDENȚII de Ia Universita
tea din Chicago au continuat luni 
pichetarea clădirii universității în 
semn de protest împotriva exa
menelor la care sînt supuși în ve
derea încorporării lor în armată în 
cazul în care nu vor trece aceste 
examene. Grupuri de studenți au 
fost postate în amfiteatrele univer
sității, făcînd practic zadarnică 
orice încercare a oficialităților de 
a pregăti ținerea examenelor.


