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președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat

Cine e tras la răspundere
pentru o gestiune 
economică defectuoasă, 
păgubitoare?

pentru mecaniza
rea întreprinderilor
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B Criteriul selec 
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stacole în drumul

Ca în orice economie modernă, ac
tivitatea fiecărei întreprinderi din 
țara noastră trebuie apreciată din- 
tr-un dublu punct de vedere — și 
anume, unul social și altul econo
mic. Cu alte cuvinte, ea trebuie să 
fie nu numai utilă, sub raport so
cial, să satisfacă anumite trebuințe 
ale vieții materiale și spirituale, dar 
și eficientă sub raport economic, 
adică să fie rentabilă. Este un prin
cipiu și, totodată, . un imperativ pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
l-a subliniat limpede în Raportul 
prezentat la Conferința Națională a 
partidului : „în orînduirea socialistă 
rentabilitatea nu mai este o chestiu
ne privată a diferitelor întreprinderi, 
ci o problemă fundamentală a în
tregii societăți. Orice activitate eco
nomică trebuie să corespundă unor 
cerințe concrete ale societății, să răs
pundă unor nevoi reale ale vieții ma
teriale și spirituale ale oamenilor, a- 
sigurînd în același timp creșterea 
continuă a avuției naționale, spori
rea venitului național".

Cerințele sporite care se ridică as
tăzi în domeniul creșterii eficien
ței economice impun, cum e și firesc, 
dezvoltarea răpunderii pentru gestiu
nea economică a fiecărei întreprin
deri, pentru administrarea cu un 
înalt spirit gospodăresc a fondurilor

Încredințate, ca un atribut esențial al 
actului de conducere. Formele lui 
concrete, particulare, de manifestare 
diurnă, le-am urmărit într-o recentă 
anchetă întreprinsă în cîteva unități 
economice din județul Timiș.

Am început investigația la fabrica 
de conserve „Fructus" din Timișoara.

ancheta
economica
Și nu întîmplător ! La sfîrșitul anu
lui trecut, în locul economiilor pre
conizate la peste 3,628 milioane, 
această întreprindere a realizat 
doar 538 000 lei. Ceea ce în
seamnă că producția anului 1967 a 
costat mai scump cu peste 3 milioa
ne lei decît fusese planificat. „înflo
ritoare" au fost însă cheltuielile ne
productive : 3,1 milioane lei, din care 
aproape 2,4 milioane lei au revenit 
numai rebuturilor și bombajelor. Este 
de la sine înțeles cît de „substan
țiale" au fost beneficiile. în acest an, 
după patru luni de activitate, pier
derile anticipate au fost depășite cu 
circa o jumătate de milion. Cauzele 
sînt mal multe : depășirea cheltuie
lilor de producție, dar mai ales evo
luția de-a dreptul explozivă a rebu
turilor și bombajelor, care totalizează 
peste 450 000 lei. Proporția rebuturi
lor și bombajelor a rămas,, în linii 
mari, aceeași și în luna mai. Deci, 
tocmai elementul esențial al gestiunii 
economice proprii — recuperarea 
cheltuielilor sociale de producție și 
asigurarea unui beneficiu

sește din activitatea economică * a- 
cestei unități industriale.

O discuție avută la Direcția terito
rială de control și revizie nr. 17 Timi
șoara ne-a ajutat să ne clarificăm 
asupra situației reale din această 
întreprindere. Ne-a surprins mai ales 
practica profund antieconomică a 
conducerii fabricii, care persiflează 
pur și simplu orice răspundere pen
tru gospodărirea fondurilor încredin
țate. Despre ce este vorba ? După 
cum am fost informați, în repetate 
rînduri s-a fiert fasolea cu mult îna
inte de sosirea celorlalte componente 
ale conservei. Decalajul mare dintre 
operații a dus la alterarea produsu
lui. Deși se știa că acesta nu mai este 
apt de conservare, pentru a nu se 
face proces-verbal de casare care im
plica desigur tragerea la răspundere 
și penalizarea bănească a cuiva anu
me — și acela nu putea fi decît 
unul din cadrele cu drept de dis
poziție — cu bună știință s-a dispus 
ambalarea costiței și cîrnăciorilor 
buni cu fasolea alterată. Rezultatul 
nu a putut fi altul decît bombarea 
conservelor. Numai că în această 
fază — de produs ambalat — proce
sul de rebutare se consideră normal 
și, deci, neimputabil. în mod similar 
s-a ajuns și la bombarea unui mare 
număr de cutii cu tocană de legume.

Este, desigur, absurdul în accepțiu
nea lui deplină. Acești oameni care 
distrug deliberat, cu un calm im
perturbabil, valori materiale de sute 
și sute de mii de lei trădează o lipsă 
de răspundere alarmantă. JJn caz 
cum este cel 
socotim că nu trebuie trecut cu 
vederea. Este de 
melor în drept să, 
minuțioasă anchetă,

de la „Fructus"

de
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Joi dimineața* la Palatul Con
siliului de Stat, au început con
vorbirile oficiale între secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și secretarul 
general al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse 
bat.

La convorbiri 
Gheorghe Maurer,
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre-

Massamba-De-

participă Ion 
membru al Co-

ședințele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Va
sile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Bujor Almășan, ministrul 
minelor, Mihai Marinescu, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, general-colonel Ion Gheor
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate, șeful Marelui Stat 
Major, și' Alexandru Tujon, amba
sadorul “ - - . . -României în Republica

Din partea congoleză participă 
Antoine Maboungou Mbimba, 
membru al C.C. al M.N.R., Geor
gette Bouanga, președinta Uniunii 
revoluționare a femeilor congoleze, 
Nicolas Mondjo, ministrul afaceri
lor externe, însărcinat cu proble
mele cooperării, aviației și turis
mului, Aime Matsika, ministrul 
comerțului, industriei și statisticii, 
și Augustin Poignet, secretar de 
stat al apărării naționale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească. (Agerpres)

ancheta socială
Ppd'tru a cunoaște 

mul bine preocupările, 
dorințele, idealurile ti
nerilor de la sate, am 
lansat' un chestionar 
elevilor ultimei clase 
a școlii generale din 
cîteva comune din Bă
răgan și Dobrogea :

1. Ce profesie doriți 
«ă vă alegeți 7

2. Din ce motiv ?
3. Unde, în Ce loc a- 

nume doriți să lucrați 7
Au răspuns 100 de 

subiecți, 53 de fete și 
47 de băieți, între 13— 
14 ani, deci la o vîrstă 
cînd încep să se cris
talizeze preocupările 
legate de viitorul ideal 
profesional al tînărului. 
Din răspunsurile primite 
se conturează pregnant 
aria largă de preocu
pări, ilustrată prin va
rietatea profesiilor rîv- 
nite, ce se confundă 
într-un plan vast cu 
înseși posibilitățile de 
afirmare pe care socie
tatea noșstră socialistă 
le asigură tineretului.

Acești tîneri știu 
bine, din experiența a- 
propiată a fraților mai 
mari, din experiența 
generației precedente 
ridicată de revoluție, 
că societatea noastră 
socialistă deschide cele 
mal largi posibilități de 
afirmare tineretului, 
chemat să-și îndepli
nească idealurile prin 
muncă și învățătură.

Un profesor. Petre 
Ilarion, diriginte al u-

neia dintre clasele ches
tionate, ne-a amintit 
cu îndreptățire că „sin
gura profesiune inte
lectuală care intra altă
dată în raza de interes 
a satului era aceea de 
învățător, iar ca un 
ideal greu de . atins, a- 
ceea de medic". Reve
nind la chestionare, cî
teva merită un interes 
aparte, fie și prin fap
tul că desemnează pro
fesiuni puțin obișnuite 
cîndva (aviator, explo
rator) sau profesiuni 
„nepractice" legate o- 
dinioară de incertitu
dinea materială și mo
rală (un elev și-a ex
primat dorința de a se 
face actor, o elevă — 
cîntăreață de operă).

Dacă aceasta este la
tura deosebit de inte
resantă a sondajului 
întreprins — prin sem
nificația socială, prin 
cadrul social-istoric pe 
care îl circumscriu răs
punsurile — o altă la
tură ne-a deșteptat le
gitime îngrijorări : din
tre cei 100 de subiecți, 
numai 11 și-au mani
festat dorința de a lu
cra Ia sat sau de 
întoarce la sat, 
dobîndirea unor 
ficări superioare
die, agronom, profesor). 
E drept că — aplicat 
Ia o zonă relativ re- 
strînsă — sondajul nos
tru nu are o semnifi
cație generalizatoare. 
Sub raportul procen-

a se 
dună 
cali- 
(me-

tual. Discutăm 
despre o anume 
dința în orientarea 
profesională... y

Am încercat, lansînd 
chestionarele, să obți
nem de la elevi răs
punsuri neformale, sin
cere, judicioase — în 
limitele unui asemenea 
subiect vast, angajînd 
viitorul lor. Era normal 
ca interpretarea răs
punsurilor să se facă 
împreună cu educatorii, 
cu profesorii și dirigin- 
ții claselor în care am 
întreprins ancheta. Cî
teva probleme au fost 
puse cu acest prilej în 
lumină : este oare cul
tivat — și dacă da, 
prin ce mijloace peda- 
gogice-educative — sen
timentul de responsabi
litate al tînărulul față 
de destinul satului na
tal ? Este stimulată do
rința sa de a se înca
dra în viața producti
vă a comunei în care 
lucrează părinții ? Sînt 
prezentate în chip a- 
decvat posibilitățile de 
afirmare profesională 
pe care le asigură și Ie 
vor asigura, și mai 
mult în viitor, atît a- 
griCultura socialistă cit 
și noul cadru social- 
cultural al comunelor 
în curs de treptată mo
dernizare ?

O (Continuare 
în pag. a II-a)

Paul ANGHEL

în drum spre Helsinki. Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare a R.P Bulgaria, a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, o telegramă în care se spune :

„Zburînd pe deasupra teritoriului Republicii Socialiste România, vă 
transmit dumneavoastră și poporului frate român saluturi cordiale și 
urări de noi. succese în construcția socialistă, întărirea prieteniei și cola
borării dintre cele două țări și popoare ale noastre".

Congo.

LA FABRICA 
DE CONFECȚII 
Șl TRICOTAJE 
BUCUREȘTI

Recepție oferită de 
secretarul general 

al -iMișcării Naționale 
Revoluției, președintele(Continuare în pag. a IlI-a)

Republicii Congo

(Continuare în pag. a V-a)
(Agerpres)

datoria orga- 
procedezfc la o 
care să pună în

Ioan ERHAN

dezvoltării gîndirii

Excelentei Sale
Domnului ISMAIL AL AZHARI

Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan
KHARTUM

Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre în funcția de președinte al 
Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan, vă adresez felicitări 
cordiale, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres poporului sudanez.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Sudan vor cunoaște o dezvoltare continuă, spre fo
losul ambelor popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

La amiază, secretarul gene
ral al M.N.R., președintele Re
publicii Congo, Alphonse Mas
samba-Debat, și persoanele 
oficiale congoleze au făcut o 
vizită la Fabrica de confecții 
și tricotaje București.

La intrarea in întreprindere 
au venit în întîmpinare Ion 
Crăciun, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, reprezen
tanți ai conducerii fabricii.

Directorul F.C.T.B., I. Stein
bach, a făcut un Scurt istoric 
al întreprinderii, după care a 
înfățișat aspecte privind pro
ducția actuală și perspectivele 
de dezvoltare, condițiile de 
lucru și de viață asigurate 
muncitorilor celei mai mari fa
brici românești de confecții și

Joi seara, secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat, a ofe
rit, în saloanele Casei Cehtrale a 
Armatei, o recepție în onoarea se
cretarului general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Ver- 
deț, Maxim Berghianu, Janos Fa- 
zekas, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, , 
Ștefan Voițec, membri supleanți 
ai Comitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți și 
membri ai Consiliului de Stat și ai

Consiliului de Miniștri, conducă
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte Antoine Maboun- 
gou Mbimba, Georgette Bouanga, 
Nicolas Mondjo, Aime Matsika, Au
gustin Poignet și celelalte persoane 
oficiale congoleze.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și al ți membri ai corpului diploma
tic.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două state.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

în cadrul Combinatului

petrochimic Ploiești

în dorința unei mai bune cu
noașteri reciproce și a dezvoltării 
colaborării dintre Republica So
cialistă România și Statul Malta,

guvernele celor două țări au hotă- 
rît să stabilească relații diploma
tice la rang de ambasadă.

(Agerpres)

In cursul zilelor trecute au avut loc în București, Cluj, Iași, Timi
șoara și alte centre universitare adunări ale studenților. într-o atmosferă 
de puternic entuziasm, participanții și-au exprimat deplina lor adeziune 
la măsurile stabilite de Plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român în vederea dezvoltării învățămintului din țara noas
tră, față de noua Lege a învățămintului adoptată de Marea Adunare 
Națională — subliniind că acestea sînt o expresie a preocupării per
manente a partidului și statului pentru modernizarea instrucției publice 
din România, pentru orientarea și perfecționarea ei corespunzător 
cerințelor actuale ale societății noastre socialiste, pentru crearea tuturor 
condițiilor în vederea afirmării avîntului, energiei și potențialului inte
lectual al tineretului țării, participării sale cu toate forțele la progresul 
modern al patriei noastre.

Cei prezenți au dat glas recunoștinței tineretului nostru studențesc 
pentru grija ce o manifestă conducerea partidului și statului față de 
condițiile de studiu și viață ale studențimii — de la intrarea în facul
tate și pînă Ia absolvire — pentru eforturile în vederea creării unor noi 
spații de învățămînt, pentru buna funcționare a căminelor și cantinelor, 
pentru acordarea de burse, asigurarea de locuri de muncă pentru fie
care absolvent, corespunzător aptitudinilor personale și cerințelor so
cietății. Totodată ei au relevat importanța deosebită a recentelor măsuri 
în legătură cu reducerea numărului de examene în învățământul superior.

Cu acest prilej studenții s-au angajat să răspundă grijii care Ii se acordă 
muncind cu și mai multă pasiune spre a deveni specialiști cu o înaltă cali
ficare, utili societății noastre noi, devotați patriei, cauzei socialismului.

Participanții Ia adunări au adresat Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, tele
grame care relevă sentimentele de entuziasm și adeziune la aceste 
hotărîri, de recunoștință față de partid și guvern ce animă tineretul 
nostru studios, hotărîrea sa de a-și îndeplini înaltele îndatoriri ce-i 
revin. Spicuim din aceste telegrame : t

„Noi, studenții FACULTĂȚII DE 
FILOZOFIE A UNIVERSITĂȚII 
BUCUREȘTI — se arată în te
legrama adoptată în cadrul a- 
dunării acestor studenți — ne ex
primăm deplina adeziune față 
de directivele Plenarei Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român din aprilie 1968, 
cu privire la dezvoltarea in- 
vățămîntului. Preocuparea perma
nentă a partidului și a statului 
nostru pentru modernizarea invă- 
țămîntului evidențiază străduința 
de a răspunde eficient și prompt la 
cerințele legilor obiective de dez
voltare a societății noastre. De aici 
profunda eficiență, mobilizatoare 
pentru noi studenții, a recentelor 
măsuri — între care se înscriu și 
cele ce prevăd limitarea numărului 
de examene; ele vor contribui la 
ridicarea calitativă a specializării 
noastre, la aprofundarea cunoștin
țelor de specialitate, pe fondul 
unei pregătiri generale temeinice

Sarcina nobilă ce ne-am asu- 
mat-o de a studia filozofia marxist- 
leninistă presupune eforturi sus
ținute din partea noastră, a stu
denților, dăruire și pasiune. Prin

însuși faptul că există examene o- 
bligatorii pentru toți studenții fi 
examene la alegere, se asigură o 
diversificare a pregătirii care ține 
seama atît de nevoile de speciali
zare cit și de preferințele studen
ților pentru anumite ramuri ale 
filozofiei, sociologiei, psihologiei, 
pedagogiei. Totodată se creează 
posibilitatea intensificării studiului 
individual, a 
creatoare.

U.T.C.-iștii, 
tații noastre, 
de partid și 
precupeți eforturile ca prin rezul
tatele muncii lor să facă dovada 
atașamentului deplin și a recu
noștinței față de partid, față de 
Comitetul Central".

In telegrama trimisă de adunarea 
studenților FACULTĂȚII DE FI
NANȚE DE LA ACADEMIA DE 
STUDII ECONOMICE DIN BUCU
REȘTI se spune printre altele:

„Ne exprimăm entuziasmul și 
satisfacția deplină față de măsurile 
adoptate de partidul nostru in ca-

toți studenții facul- 
asigură conducerea 
de stat că nu-și vor

(Continuare în pag. a IV-a)

In cursul zilei de joi, fabri
ca de fenol și acetonă din ca
drul Combinatului petrochimic 
Ploiești și-a început probele 
tehnologice. Această nouă fa
brică are posibilitatea să pro
ducă anual 15 000 tone aceto
nă și 25 000 tone fenol, în 
baza unui proces tehnologic 
complet automatizat. începe
rea probelor tehnologice în 
primele zile ale acestei luni 
face posibilă intrarea în func
țiune a noului obiectiv cu a- 
proape trei luni înainte de 
termen. Ca urmare, producția 
combinatului va spori — în 
anul viitor — cu 70 la sută.

Cu același avans se lucrea
ză la construcția unei noi fa
brici din cadrul combinatului 
ploieștean, proiectată să pro
ducă anual 14 000 tone dime- 
til-tereftalat — substanță fo
losită pentru obținerea fibre
lor poliesterice.

(Agerpres)
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antifascist și, în același timp, prin- 
tr-o coincidență istorică, 25 de ani 
de la constituirea Frontului Patriotic 
Antihitlerist din România. Această 
dublă aniversare ne dă posibilitatea 
evocării unor pagini luminoase din 
lupta eroică și grea dusă de forțele 
democratice din țara noastră, în 
frunte cu partidul comunist, îm
potriva activității antipopulare și 
antinaționale a Gărzii de fier și a 
celorlalte grupări fasciste, a pri
mejdiei ,pe care o crease pentru țara 
noastră politică Germaniei hitleriste
— luptă care avea să triumfe prin 
victoria insurecției naționale anti
fasciste din august 1944 și instaura
rea puterii populare.

★
în timpul șl în anii următori crizei 

economice din 1929—1933. s-a accen
tuat pericolul fascismului, al fasciză
rii vieții politice. Transformată în 
centrul celor mai reacționare forțe ale 
imperialismului, Germania nazistă a 
devenit principala primejdie pentru 
securitatea și pacea generală, pen
tru libertatea popoarelor, iar cu spri
jinul primit din partea ei șl ca re
zultat al politicii vîrfurilor reacțiunii 
interne, se nășteau și se activizau în 
diverse țȘri organizații fasciste și 
militariste. Așa s-au petrecut lucru
rile cu Garda de fier. Acționînd 
drept coloana a V-a a hitle- 
rismului în România, Garda de fier, 
organizație fascistă teroristă, făcea 
în acea perioadă eforturi disperate 
pentru a-și atrage prozeliți și a-șl 
croi drum spre putere.

Se ridica problema organizării u- 
nei riposte comune și hotărîte a ma- 

0 selor celor mai largi, interesate în 
propășirea democratică a tării, apă
rarea integrității teritoriale, a inde
pendenței și suveranității naționale.

In încleștarea cu fascismul, parti
dul comunist a fost acela care a do
vedit încă o dată în mod practic că 
este exponentul și apărătorul inte
reselor poporului. Valorificînd expe
riența pozitivă a luptelor proletare 
din 1929—1933, P.C.R. a reușit în anii 
ce au urmat să activizeze în jurul 
clasei muncitoare cele mai diferite 
pături și categorii sociale pentru în
făptuirea Frontului popular antifas
cist. Partidul comunist s-a sprijinit 
pentru aceasta pe un însemnat nu
măr de organizații de masă demo
cratice, în rîndul cărora figurează la 
loc de cinste și Comitetul național 
antifascist.

Bazele acestei organizații au fost 
puse în luna iunie 1933, presa de
mocratică a vremii publicînd cu acel 
prilej Apelul Comitetului național 
antifascist semnat de binecunoscute 
personalități ale vieții politice, știin
țifice, culturale și artistice printre 
care : Petre Constantinescu-Iași, Ior- 
gu Iordan, Ilie Cristea, Barbu Lăză- 
reanu, Radu CernătescU, Cicerone 
Theodorescu, Matei Socor, I. Miro- 
nescu, C. Motaș, Gheorghe- Popa, 
Sandu Eliad etc. „Strîngînd. în jurul 
acțiunii antifasciste pe toți acei care 
lucrează cu brațul sau cu mintea la 
orașe și la sate — se arăta în Apel
— vom putea stăvili în România 
triumful unui curent care poartă 
în el germenul de distrugere a tot 
ce este izvor de muncă și gîndire. 
Cu acest țel chemăm la organizare 
temeinică și luptă neșovăitoare".

Obiectivele pentru a căror reali
zare își propunea să acționeze Co
mitetul național antifascist au pro
dus un viu interes în cele mai di
verse pături și categorii sociale, do
vada fiind crearea unui mare nu
măr- de secții ale organizației în 
centre din întreaga țară, precum și 
6ntr-o serie de sate.

Activitatea Comitetului național 
antifascist s-a desfășurat sub dife
rite forme și a cunrins variate și 
largi pături sociale. Efortul principal 
a fost depus pentru demascarea fas
cismului și hitlerismului în general, 
a activității trădătoare, antinaționa
le șl antipopulare a legionarilor și a 
celorlalte organizații fasciste din 
țara noastră în special.

Condamnarea Gărzii de fier era 
făcută pe postamentul solid al inte
reselor vitale ale patriei, al apărării 
democrației, independenței și suve
ranității, a însăși ființei naționale a 
poporului român, grav amenințată 
de fascism. „Dacă este un dușman 
al națiunii, el este, pretutindeni ca 
și la noi, fascismul — aprecia Lothar 
Rădăceanu într-una din gazetele 
vremii. Nimic nu poate fi mai antina
țional decît hitlerismul, cel german 
în primul rînd și întocmai ca el — 
cel ce se dezvoltă sub formă româ
nească, sub ochii noștri în Româ
nia". „Fascismul — preciza Kovacs 
Gyorgy în cotidianul clujan „Uj 
Szo" — vrea să răpească nu numai 
pîinea muncitorului, pămîntul țăra
nului sărac și uneltele micului me
seriaș, el vrea să nimicească și ulti
mele rămășițe ale democrației din 
țara noastră".

Petre Constantinescu-Iași scria în 
„Buletinul mișcării antifasciste" : 
„Oricum privim fascismul, el este un 
generator de războaie. El- gestează 
cel mai groaznic război, acel al dis
trugerii totale pe bazele progresului 
tehnic. în fata lui se ridică însă o 
pavăză uriașă, 
muncitorimea 
N. D. Cocea, 
stringentă ca 
să i se pună 
tineretul, toți 
tualii, cu adevărat democrați, să se 
unească și să înceapă o cruciadă a 
păcii, a înfrățirii dintre popoare și a 
realizării unei democrații sincere".

Cu argumente concrete, cu fapte 
grăitoare, Comitetul național antifas
cist a luat poziție deschisă împotri
va demagogiei deșănțate practicate 
de legionari. Organizația a combătut 
de asemenea folosirea de către legio
nari a prejudecăților religioase, a în
fierat propovăduirea obscurantismu
lui, a cultului morții, a terorii, ra
sismului și sadismului nedisimulat, a 
urii fată de om, a desfășurat o vie 
campanie pe tărîmul combaterii ac
țiunii duse de fasciști împotriva in
telectualității, împotriva culturii în 
general. Marele muzician Geor
ge Enescu, dezvăluind primej
dia pe care o reprezenta fas
cismul pentru cultură, își exprima 
într-un ziar al vremii convingerea 
că „Cultura va trăi. Prea e mare 
patrimoniul ce l-au acumulat atîtea 
secole de trudă și credință pentru 
a face dintr-o dată TABULA RASA 
din tot ce am strîns și am asimi
lat. Impasuri a mai avut omenirea. 
Si le-a răzbit pe toate cu o vitalitate 
eroică. Nu-i va lipsi curajul nici 
de data aceasta. Trebuie să credem 
că vom ÎNVINGE".

Multe din întrunirile organizate 
la București, Cluj, Iași, Constanța,

național

care-l va zăgăzui: 
de la orașe și sate". 
subliniind necesitatea 
„nebuniei lui Hitler" 
capăt, cerea ca „Tot 
proletarii și intelec-

format în puternice demonstrații an
tifasciste, masele revărsîndu-se pe 
străzi și manifestând ore în șir sub 
lozincile apărării democrației, a in
dependenței și integrității teritoriale 
a țării, împotriva pericolului fascist. 
Din șirul acțiunilor antifas
ciste inițiate de organizație, un răsu
net deosebit a avut refuzul doche
rilor din Constanța, Galați și alte por
turi românești de a încărca mărfuri 
în vasele hitlerlștilor.

O contribuție meritorie a adus Co
mitetul național antifascist la activi
tatea desfășurată cu asiduitate pen
tru punerea bazelor Frontului patrio
tic antifascist în tara noastră. în 
octombrie 1334 el a ajuns, împreună 
cu Liga Muncii și Partidul Socialist 
Unitar, la o înțelegere 
comună pe baza unei 
unice, consțituindu-se un 
coordonare a Frontului 
Acest act a fost salutat 
tară printr-un puternic 
truniri si manifestații de

de acțiune 
platforme 

Comitet de 
antifascist, 

în întreaga 
val de în-> 

__ ___ __________ ,____masă,
Cu viu interes a urmărit Comi

tetul național antifascist evoluția 
mișcării democratice, antifasciste, 
antihitleriste din diferite țări, adop
tând o poziție activă, de solidaritate 
internaționalistă cu aceasta. în toam
na anului 1933, cînd împotriva lui 
Gheorghi Dimitrov și a altor antifas
ciști a fost înscenat la Leipzig cunos
cutul proces al incendierii Reichsta
gului, protestele exprimate de către 
mișcarea antifasoistă din România au 
fost dintre cele mai vehemente.

Comitetul național antifascist și-a 
trimis reprezentanți la manifestările 
antifasciste internaționale. România 
a fost, de pildă, reprezentată de o 
delegație la Congresul internațio
nal antifascist desfășurat în vara 
anului 1933 la Paris, în sala „Pleyel", 
la care au participat peste 2 000 de 
delegați din diferite țări ale lumii, 
în semn de omagiu adus mișcării 
antifasciste din România, ce se fă
cuse la acea dată bine cunoscută pe 
plan internațional, Congresul de la 
Paris a ales pe conducătorul dele
gației române în Biroul internațio
nal antifascist, organism care, sub 
președinția lui Henri Barbusse, a 
activat la Copenhaga.

Influența puternică exercitată de 
Comitetul național antifascist, creș
terea continuă a numărului său de 
membri și simpatizanti ca și succe
sul acțiunilor pe care le-a inițiat 
au atras asupra lui prigoana orga
nelor represive burghezo-moșierești.

La 25 noiembrie 1934, el a fost in
terzis, o dată cu dizolvarea altor 
aproape 30 de organizații de masă. 
Autoritățile nu au putut însă să înă
bușe dezvoltarea ideilor nobile anti
fasciste, patriotice pe care organi
zația le sădise în rîndurile tuturor 
acelora care, membri activi sau sim
pli simpatizanți, participaseră la ac
țiunile inițiate de ea.

★
în noile împrejurări create de iz

bucnirea și desfășurarea celui de-al 
doilea război mondial, de instaura
rea dictaturii fasciste, intrarea tru
pelor hitleriste în țară și antrenarea 
României în război alături de Ger
mania nazistă, lupta antifascistă s-a 
transformat într-o puternică mișcare 
de rezistență, care a cuprins masele 
cele mai largi, cercurile politice cele 
mai diverse. Grevele organizate în 
marile întreprinderi industriale de 
interes militar, actele de sabotaj din 
întreprinderile industriale care lu
crau pentru aprovizionarea frontului 
și din transporturi, incendierea și 
distrugerea unor depozite militare 
de armament, carburanți și lubri- 
fianți, împotrivirile țărănimii față de 
rechiziții și încorporări, acțiunile in
telectualității, care în numeroase 
scrisori, memorii și proteste adre
sate guvernului antonescian luau po
ziție împotriva războiului și a ocupa
ției germane, refuzul ostașilor și o- 
fițerilor de a mai continua războiul 
— toate acestea exprimau ura între
gului popor față de războiul hitlerist, 
dorința de a se elibera din jugul fas
cismului.

Creierul organizator și sufletul 
mișcării de rezistență antifasciste a

ționale fundamentale’ și dînd glas 
aspirațiilor uriașei majorități a popu
lației țării, P.C.R. a adresat tuturor 
forțelor patriotice antihitleriste che
marea de a se uni într-un unic front 
național al poporului român în ve
derea doborîrii dictaturii antonescie- 
ne și a eliberării patriei de sub jugul 
fascist. P.C.R. propunea ca obiective 
de luptă scoaterea țării din războiul 
hitlerist și participarea, alături de 
U.R.S.S. și de toate popoarele iubi
toare de pace, în lupta împotriva 
Germaniei hitleriste, alungarea din 
țară a hitleriștilor, recucerirea liber
tăților și independenței naționale, 
răsturnarea regimului militar fascist 
și formarea unui guvern din repre
zentanți ai tuturor forțelor patrio
tice, eliberarea părții de nord a 
Transilvaniei, arestarea șl pedepsi
rea trădătorilor de țară.

Acceptînd ‘ în întregime poziția șl 
punctul de vedere al P.C.R., expuse 
în platforma-program din septembrie 
1941, organizația Frontul plugarilor 
— condusă de eminentul patriot dr. 
Petru Groza — a acționat în tot 
timpul războiului pe linia mobiliză
rii și strîngerii forțelor patriotice 
în cadrul Frontului unic național de 
luptă al poporului român. Puncte de 
vedere comune cu P.C.R., privind 
realizarea Frontului unic național, a 
exprimat Partidul socialist-țărănesc 
constituit de foști membri ai P.N.Ț., 
cu orientare de stânga, în frunte cu 
Mihail Ralea. O contribuție activă 
la propagarea liniei P.C.R. în rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare a 
adus Madosz-ul (Uniunea Oamenilor 
Muncii Maghiari din România). Pen
tru mobilizarea și organizarea în 
lupta antifascistă a păturilor micii 
burghezii orășenești, a studenților și 
intelectualității progresiste, a acti
vat cu succes „Uniunea Patrioților" 
înființată în 1942.

Procesul de coalizare a forțelor 
patriotice a fost accelerat sub influ
ența accentuării stării de spirit anti
hitleriste în rîndurile celor mai di
ferite clase și pături sociale, a slă
birii forțelor fascismului, ca rezul
tat al victoriilor repurtate de coali
ția antihitleristă și în primul rînd 
de Uniunea Sovietică. în vara 
anului 1943 P.C.R. a făcut cunoscută 
propunerea sa de a se crea Comi
tetul Național de luptă, ca organ de 
conducere al Frontului unic na
țional, în care să fie repre
zentate toate forțele hotărâte 
să lupte pentru răsturnarea dic
taturii fasciste, scoaterea țării din 
războiul hitlerist și alăturarea ei la 
coaliția antihitleristă. Acestei propu
neri i s-au raliat Frontul Plugari
lor, Uniunea Patrioților, Madosz-ul, 
Partidul socialist țărănesc și unele 
organizații locale ale Partidului so
cial-democrat, realizîndu-se astfel 
Frontul patriotic antihitlerist.

Propunerile P.C.R. s-au izbit a- 
tunci de opoziția și tărăgăneala șefi
lor partidelor burgheze, precum și a 
liderilor de dreapta din conducerea 
P.S.D.

Crearea Frontului patriotic anti
hitlerist a fost un moment de sea
mă, o treaptă însemnată în procesul 
de unire a forțelor antihitleriste în 
lupta pentru realizarea dezideratelor 
poporului român, proces ce a conti
nuat în perioada următoare. Tocmai 
coalizarea într-un unic front a tu
turor forțelor antihitleriste a consti
tuit un factor hotărîtor al victoriei 
de la 23 August 1944, cînd lupta anti
fascistă a poporului român a fost 
strălucit încununată prin răsturnarea 
dictaturii fasciste, scoaterea Româ
niei din războiul' antisovietic și ală
turarea ei la coaliția antihitleristă.

Partidul Comunist a fost avangar
da recunoscută a luptei antifasciste 
din România. Masele cele mai largi 
de muncitori, țărani, intelectuali, în
tregul popor s-au putut convinge 
încă o dată în cursul acestei lupte 
că partidul comunist dă glas cu ade
vărat celor mai fierbinți aspirații 
naționale.

Dr. Gheorghe 1ONIȚA 
Petre 1LIE

(Urmare din pag. I)

a-

Prof. Petre Ilarion : Fi
rește, cooperativa agricolă 
de producție este un su
biect care stă permanent 
în atenția noastră ; noi, 
profesorii, îi consacrăm in
teresul atât în orele de di- 
rigenție, cît și în orele de 
agricultură și practică
gricolă. Nu trebuie însă 
pierdut din vedere că, une
ori, în unele comune, e- 
xemplul practic al coope
rativei de producție, felul 
cum se desfășoară aici ac
tivitatea nu e stimulatoriu 
pentru elev. în asemenea 
cazuri, trebuie folosit e- 
xemplul vecin, trebuie or
ganizate vizite în unitățile 
fruntașe din apropiere, ast
fel îneît elevul să poată 
realiza imaginea concretă 
a unei unități care își des
fășoară activitatea normal, 
confruntând cele învățate 
la școală cu practica.

Ne-am interesat, în nu
meroase comune, dacă ală
turi de posibilitățile de a- 
firmare a tineretului în 
cadrul productiv al coope
rativelor de producție sînt 
prezentate în chip educa
tiv posibilitățile pe care le 
oferă comuna ca atare, în 
condițiile create de impor
tantele prevederi care de
curg din noua împărțire te- 
ritorial-administrativă. Ce 
știu adolescenții despre 
felul cum va arăta satul 
sau comuna lor în urmă
torii ani ? Puțin, foarte pu
țin, deși i 
ctfnomico 
rale care i 
ridica la 
mare măsură direct, ca 
viitori cetățeni, ca oameni 
ai unor noi profesii legate 
de viața nouă a satului.

— într-adevăr, acest as
pect al problemei a scăpat 
adesea atenției noastre — 
ne spune prof. Georgeta 
Ulmeanu. A nu prezenta 
elevilor posibilitățile de 
afirmare pe care le oferă 
comuna, în perspectiva dez-

Soco-

noile obiective e- 
sau social-cultu- 

se ridică și se vor 
sate îi privesc în 

lăsură direct.

voltării ei, înseamnă să ig
norezi realitatea nemijlocită 
de care e legat adolescentul 
prin împrejurările concrete 
ale mediului în care tră
iește. Cred că profesorii și 
educatorii din mediul ru
ral trebuie să explice, mai 
convingător și mai științific 
decît au făcut-o pînă a- 
cum, că însăși dezvoltarea 
agriculturii noastre cere 
meserii calificate, oferă po
sibilități largi de afirmare, 
că în fiecare ramură de 
producție se cer cunoștințe 
solide, și că deci. în per
spectivă, agricultura noas
tră va asigura multora din
tre tineri temeinice posi
bilități de activitate pro
fesională și socială plină 
de satisfacții în cadrul co
munelor.

Prof. Ion Crișan
tesc că adesea se pierde din 
vedere, în procesul educa
tiv, îndrumarea elevilor 
spre profesiunile practice, 
spre meserii. Cadrul nou 
ai comunelor noastre, pă
trunderea neîntreruptă a 
civilizației și a deprin
derilor sociale legate de 
acest proces au adus și a- 
duc la lumină zeci de me
serii noi. Exista înainte în 
sistemul nostru de învăță- 
mînt o instituție cu un 
vechi prestigiu în lumea 
satelor, școala de meserii. 
Se pregăteau aici meseriași 
de bun renume, construc
tori și dulgheri, strungari în 
lemn sau fierari, creatori 
de mobilă, sculptori în 
lemn și piatră pentru lu
crări de artă. Unul dintre 
absolvenții unei asemenea 
școli a fost Erâncuși.

. Prof. Valeria Stoichiță: 
Să revenim la învățămînt, 
la un vechi ideal al satului, 
reprezentat prin dascăl, 
prin învățător !... Recenta 
lege privind. învățămîntul. 
votată de Marea Adunare 
Națională, deschide dintr-o 
dată un nou și vast cîmp de 
afirmare pentru tineri : este 
vorba de activitatea peda
gogică. Generalizarea învă-

o Mai multe sesizări primite în ultima vreme la re
dacție semnalau lipsa aproape permanentă din magazi
nele județului Arad a fitilelor pentru lămpile de gătit cu 
petrol și a becurilor electrice. Direcția comercială jude
țeană, căreia i-au fost trimise aceste scrisori, ne-a infor
mat că situația nu poate fi îmbunătățită în această pri
vință deoarece articolele respective sînt defioitare. Din 
necesarul de 600 00Q bucăți fitile pentru lămpile de gătit 
stabilit pe întregul an în curs, s-au emis repartiții doar 
pentru 16 000 bucăți, iar în privința becurilor electrice 
repartițiile nu acoperă decît un sfert din necesar. Lipsa 
din magazine a acestor produse ne este semnalată șl în 
alte scrisori sosite din diferite localități. Se naște între
barea: Ce mari probleme ridică producerea din abunden
ță a acestor articole de strictă și largă necesitate? Și o 
alta: Cum stați cu studierea și, mai cu seamă, cu satis
facerea cerințelor de consum ale populației, tovarăși din 
direcțiile de resort ale Ministerului Comerțului Interior?

0 Sîntem în posesia a șapte răspunsuri oficiale date 
de diferite organe la sesizările noastre repetate privind 
neplăcerile pe care le avem din cauza cuptorului de pa
tiserie care funcționează, fără autorizație sanitară, Ia ma
gazinul „Miorița" din Piața Kogălniceanu nr. 8. Toate răs
punsurile confirmă justețea sesizării noastre; cuptorul, 
situat la parterul imobilului în oare locuim, produce o 
căldură insuportabilă, care se transmite, prin plafon și 
prin coșul de evacuare, Ia apartamentele de la etaj. 
Inspectoratul sanitar de stat a interzis funcționarea lui, 
Ministerul Industriei Alimentare — de care ține magazi
nul — ne-:a făgăduit că va lua măsuri urgente, dar nu s-a, 
făcut pînă acum nimic. Cîtă hîrtie mai trebuie consumată 
pînă cînd se vor lua, cu adevărat, măsuri ?

Gheorghe MIRON 
Ion ILIUJ 
București

0 într-o scrisoare semnată de mai mulți cetățeni din 
orașul Pitești și adresată redacției se arată: „In curtea 
grădiniței de copil cu orar normal nr. 4 din Pitești, 
bulevardul R.S.R. nr. 92, există două garaje, în care sînt 
adăpostite patru mașini — două aparținînd filialei jude
țene Argeș a Băncii Naționale și două proprietatea unor 
salariați cu munci de răspundere ai acestei instituții. E 
de prisos să vorbim de neajunsurile pe care le aduce 
existența^ în incinta grădiniței, a acestor două garaje — 
zgomot, murdărie, pericol de accidente pentru copii, un 
du-te-vino al mașinilor care stingherește activitățile în aer 
liber ale copiilor ș.a.m.d. Am cerut instituției respective să 
desființeze garajele (cărora li se pot da destinații utile 
grădiniței), au intervenit în acest sens și organele locale, 
dar conducerea filialei refuză categoric. Cu vorba bună 
nu merge, prin urmare. Ce-ar fi să se încerce și cu 
măsuri ?“

0 De ani de zile, locuitorii străzii Mihail Kogălniceanu 
din Ocna Mureș, stradă situată în vecinătatea uzinelor 
sodice, au neplăceri din pricina reziduurilor depozitate în 
apropiere. Vaporii emanați de aceste reziduuri distrug 
vegetația, pomii fructiferi și zarzavaturile din grădini. Tot 
de la uzină pornește un canal de scurgere a apelor re
ziduale, adevărat pericol pentru sănătatea publică. Orga
nele sanitare au trimis comisii la fața locului și au făcut 
constatări. Pe cînd măsuri ?

• In calitatea pe care o avea de 
treprinderii „Adesgo" din București, 
Ia cheltuirea rațională, economicoasă, 
prinderii — așa cum avea datoria — Ion Bealcovschi a în
călcat flagrant disciplina financiară, comițînd abuzuri, 
care au adus întreprinderii daune serioase. Ilegalitățile 
sale (cheltuirea fără nici un folos a unor sume impor
tante din banii întreprinderii, angajarea și remunerarea 
ilegală a unor salariați, distrugerea unor bunuri etc) au 
fost aduse la cunoștința redacției în mai multe sesizări. 
S-au efectuat cercetări de către Ministerul Industriei U- 
șoare și Comitetul de partid al sectorului 5, care au 
confirmat în bună măsură faptele semnalate. Ca urmare, 
după cum am fost informați, sus-numitului i s-a desfăcut 
contractul de muncă și urmează să i se impute sumele 
de bani irosite. Foarte bine. Cine risipește trebuie să 
plătească 1

Ca atare, n-am acces la 
alcool. Cafeaua nu-mi este 
permisă nici ca somnifer. 
Mi se recomandă să duc o 
viață' liniștită și, mai ales, 
să mă păzesc de șocuri. In 
special de cele psihice și 
fizice.

— Ce să fac ?
— Să-ți' iei un concediu 

medical de vreo 15—20 de

— Să duci o viață liniș
tită. Să fluieri, să cânți...

— De fluierat nu fluier 
nici la meciurile de fot
bal... Nu mă pricep. De 
cântat... Dacă mă price
peam să cînt nu pleca 
„Cerbul Carpatin" de la 
Brașov nici împăiat...

— Te plimbi.
— Așa, fără nici 

rost ?...
— Altfel...
Altfel fac infarctul, 

mă paște de multă 
me. A vrut să-mi spună 
medicul, dar ca să nu mă 
sperie a zis numai: Alt
fel..."

Ca să-mi păzesc inima 
de imbecilul ăsta de infarct, 
mi-am pus în gfind să duc 
o viață mai liniștită. O 
plimbare cu autostopul, 
mi-am zis eu, o să-l spe
rie. Am ieșit din București, 
am făcut semn la toate 
mașinile și a oprit, nu știu 
de ce, tocmai o mașină 
frigorifică.

— Încotro ? m-a între
bat șoferul.

— Unde mergi. Eu 
n-am nici o țintă. Fug de 
un infarct.

— Brașov. Hai sus. Sau 
poate vrei la... rece, în fri
gider ?

Chiar așa de cald nu-mi 
era. M-am urcat în cabi
nă. Șoferul ducea, cu o 
dubă frigorifică, înghețată 

Polar" la Brașov. M-a 
is dracu să intru în vor- 
i cu el.
— Și de ce duci înghe

țată la Brașov ? Brașovenii 
n-ati învățat să facă ? E 
așa de complicat ? Eu, 
cînd am poftă, îmi fac sin
gur.

—• Dacă ar ști povestea 
asta cu lecția de înghețată 
din Brașov... (Șoferul, in
tenționat ori nu, mi-a pro
nunțat numele) ar face un 
infarct.

Credeți, nu credeți, am 
sărit din mers. Și-avea 120 
km pe oră la cotitură. Am 
ajuns pe jos la Brașov. Nu
mai ca să mă păzesc de 
șocuri fizice și psihice. Am 
tras la o rudă.

— Bine c-ai 
Dacă-ți spun una...

— Fac infarct. Nu-mi 
spune. Te rog. Vorbește-mi 
despre fotbalul vostru, 
despre...

— Nu-mi pomeni de 
fotbalul nostru că nici eu 
nu prea stau bine cu ini
ma... Iți povestesc ceva 
despre I.C.I.L.

— Ce-i asta I.C.I.L, ?
— Se ocupă de lapte și 

derivatele lui.
— Asta-mi convine. Pu

tem vorbi și despre unt. 
Lactatele nu-mi produc e- 
moții, și mai ales șocuri.

foileton
de Ni cută TĂNASE

c

— Foarte bine... Untul 
este un aliment necesar în 
fiecare casă. Și ca să fie 
în fiecare casă, el trebuie 
să se găsească pe „piață...

— Vorbește-mi de unt, 
te rog. Vorbește-mi cit poți 
de mult. Sînt în concediu 
medical ți mă unge pe su
flet.

— Ca să se găsească unt 
pe piață în permanență, 
s-au investit 2 900 000 lei 
pentru construirea unui de
pozit frigorific. I.C.I.L. Bra
șov, cu toate că instalația 
depozitului e gata, nu de
pozitează unt în el pentru 
că a uitat să se intereseze 
de niște piese. Mărunte la 
vedere. Dar din cauza lor 
depozitul nu congelează... 
Dar ce-i cu tine ?

— Nimic. Dacă ții la 
mine și vrei să-mi suporți 
cheltuielile de spitalizare, 
continuă...

— Spitalizare ? Pentru 
tine ? Așa zgîrctt mă 
crezi ? S-au investit 
5 500 000 de lei tot la 
I.C.I.L. Brașov, pentru 
o secție de înghețată. în
ghețata însă se aduce de 
la București, pentru că sec
ția n-a intrat în funcțiune

din cauza a șase bucăți ta- 
blouri de forță, comandă >>
și semnalizare, care dacă a
era puțină preocupare se 
putea face rost de ele din $> 

, iarnă. ??
Mai ușor mi-a fost să <<

sar din mașina frigorifică 
de mai sus, decît din casa /?
rudei mele din Brașov care <<
stă la etajul 8. Ruda m-a y>
îmbiat cu picături de Da- ??
vila, cu frecții Diana, și-a >>
luat angajamentul că-mi <<
face rost de medicamente \\
făcute pe bază de nitro- >>
glicerină... ??

Cînd om auzit de nitro- G
glicerină, m-am rugat de >>
ruda mea s-o trimită, dar Z>
cu multă atenție, la birou- <<
rile celor vinovați de șocul SS
pe care l-am primit. 5>

Să-mi caut liniștea reco- <<
de medic, am \\
Hunedoara. In >>

ca un reconfor- 
un medicament 
mi-am pus în »

mandată 
plecat la 
prima zi, 
tant, ca 
liniștitor, 
gând să vizitez formidabil 
de eleganta cantină de 
2 000 de locuri care tre
buia să fie dată în func
țiune de anul trecut. (De 
asta am vrut să uit. De 
amănuntul cu anul trecut. 
Știți dumneavoastră de ce). 
Am vrut chiar să iau masa. 
Mi s-a adus felul I. Cînd 
am cerut felul II, ospătară 
mi-a recomandat să mai 
aștept.

— De ce să mai aștept ?
— Nu ne-a sosit felul 

doi I
— Cum nu v-a sosit... 

II aduceți din alt județ ? 
V-ați reprofilat? Hunedoa
ra face felul I, Vasluiul 
felul II, iar felul III — 
Covasna ?

— De ce exagerați ?
— Atunci ?
— Felul doi îl facem la 

altă cantină. La cantina 
nr. 1.

— De ce?
— N-avem sobe... Au 

uitat să le trimită cei care 
trebuiau să le facă.

La Brașov se cheltuiesc 
milioane pentru congela
toare, pentru secția de în
ghețată (și înghețata se a- 
duce de la București), la 
Hunedoara se dă în ex
ploatare o cantină fără 
sobe și eu fac infarctul..,

Dreptate-l asta ? Răs- 
pundeți-mi. 'Zău, am ne
voie de un răspuns. Ca să 
mă liniștească.

1

Din noul peisaj bâimârean (Foto : S. Cristian)

țămîntului obligatoriu de 
zece ani presupune ■ cadre, 
cadre bine pregătite, cadre 
permanentizate pe lîngă 
noile unități școlare care 
vor lua ființă. Este un stră
lucit cîmp de afirmare pro
fesională, care va capta 
multe dintre cele mai bune 
energii ale satului, aducînd 
înapoi în sat oameni cu 
un bogat profil intelectual, 
puternic legați de obștea 
care i-a ridicat la lumină.

bună dotare cu material di- 
dactic-știintific, 
posibilități de 
practică a elevilor.

— Ce pregătire asigură 
liceul viitorilor absolvenți ?

Ing. Gh. Pavelescu (direc
tor adjunct) : în primul 
rînd. un larg orizont de cul
tură generală, specific ori
cărui liceu, ceea ce înseam
nă, ca materii de studii, ro
mână și istorie, plus trei 
limbi străine (la alegere).

serioase 
Instruire

primul rînd, optimizarea 
pregătirii profesionale.

temeinică, 
Gh. Pave- 
și dezvol- 
irigate, un 
asigura, în

— Calificare 
intervine ing. 
lescu, pretinde 
tarea culturilor 
sector care va 
timp, stabilizarea balanței 
recoltelor^», creșterea pro
ducțiilor de la an la 
Cadre bine pregătite 
necesare și în celelalte 
toare, spre exemplu,

an. 
sînt 
sec- 

în

pre comunele din care au 
pornit, despre preocupările 
tineretului din 
mune, despre 
este organizată 
cial-culturală a 
tineretului îndeosebi. Am 
distribuit, cu acest prilej, 
circa 30 de chestionare.

Unele exigențe formulate 
de ei despre viața culturală 
a Satului au fost temeinic 
justificate prin observații 
pe cît de îndreptățite pe

aceste co- 
felul cum 
munca so- 
satului, a

VIITORII SPECIA
LIȘTI DE NIVEL
MEDIU

De la vîrstâ năzuințelor, 
reprezentată prin elevii de 
13——14 ani. am trecut la 
vîrsta opțiunii, reprezenta
tă prin viitorii specialiști cu 
pregătire medie, tineri de 
16—18 ani care se vor în
toarce la sat, astăzi elevi ai 
liceelor agricole, mîine teh
nicieni ai ogoarelor si fer
melor.

Am poposit la Fundulea, 
unde, lîngă Institutul de 
cercetare a cerealelor, be
neficiind de această’ vecină
tate prestigioasă, a luat fiin
ță unul dintre multele licee 
agricole care vor trimite la 
sate tehnicieni bine pregă
tiți. Liceul are 158 de elevi, 
recrutați din cîteva județe, 
38 de cadre didactice, o

matematică și fizică, 
mie, biologie, știinte socia
le. Circa 50 la sută din o- 
rele de studiu sînt consa
crate culturii generale. în 
ceea ce privește pregătirea 
de specialitate, liceul nos
tru are patru profile : liceu 
agricol, culturi irigate, zoo
tehnie, veterinară. Absol
venții noștri vor avea deci 
pregătirea unui subinginer. 
Profilul lor • este strîns le
gat de exigențele actuale și 
de perspectivă ale agricul
turii și zootehniei noastre.

— Să luăm, spre exem
plu, dezvoltarea zootehniei 
— intervine dr. Nicolae Col- 
tofcanu, profesor la același 
liceu. Un singur inginer 
zootehnist nu poate ur
mări efectivele în creștere, 
fără asistența unui perso
nal auxiliar bine pregătit, ,
care să răspundă direct de | 
traducerea în practică a 
prescripțiilor zootehnice. 
Producții bune în zooteh
nia modernă înseamnă, în

sectorul vitipomicol, aflat 
într-o puternică dezvoltare.

— Acești tineri specia
liști, observăm noi, se re
întorc la sate nu numai cu 
un larg orizont de cuno
ștințe, dar și cu exigente 
noi, privesc altfel viața co
munei, ei au căpătat noi 
instrumente de apreciere a 
activității cooperativelor în 
care vor lucra, ca și a ac
tivității social-culturale din 
așezările în care se vor 
stabili. însuși liceul, modul 
de viață de aci, le formea
ză un orizont bogat și deci 
pretenții noi.

EXIGENTA ÎM
PARTE CALIFICA

în continuare, am discu
tat cu elevii unei clase, 
tineri între 17—18 ani, des-

atît de simple și ușor rezol
vabile, căci sînt rare cazu
rile cînd din satele noastre 
lipsește baza materială a 
activității cultural-sportive 
(săli de cămin, biblioteoi, 
instrumente muzicale, echi
pament etc.) ; în schimb, 
sînt destul de frecvente ca
zurile cînd factorii răspun
zători, organizația de tine
ret și directorii căminelor 
culturale nu își fac cu com
petență și pasiune datoria. 
Calificarea, orizontul larg 
de cunoștințe, pasiunea, 
priceperea organizării se 
impun și în acest domeniu 
care nu poate rămîne în 
urma exigențelor satului 
nostru contemporan. E nor
mal, astfel, dat fiind nu
mărul sporit de intelectuali 
din satele noastre, ea în 
conducerea organizației de 
tineret să fie mai mulți ti
neri ingineri, tehnicieni, 
profesori, oameni care prin 
profilul lor pot contribui 
la întărirea activității cul-

tural-educative, așa cum 
este de asemenea normal 
ca în conducerea cămine
lor culturale și a bibliote
cilor să Se permanentizeze 
cadre bine pregătite. Cîte
va observații sînt semnifi
cative în acest sens :

Constantin Panait (C.A.P. 
Jilavele) : La noi, activita
tea culturală este bine or
ganizată, avem film seară 
de seară, se țin baluri, se 
face și sport (mai ales 
fotbal), avem echipe artis
tice care dau programe. 
Totuși, la cămin, cînd se 
dau serbări, nu prea e mare 
îmbulzeală. De ce ? în co
mună, ca pretutindeni, sînt 
foarte multe aparate de ra
dio și televizoare. Asta 
înseamnă că echipele noas
tre locale sînt comparate 
cu cele mai bune echipe de 
dans, cor sau teatru care se 
văd la televizor. Pe bună 
dreptate oamenii vor și aș
teaptă , ca și în comuna 
noastră să se organizeze, 
din cînd în cînd, turnee 
ale unor colective profesio
niste.

Decu C. Gheorghe (corn. 
Valea Argovei-Ilfov). Nou
tățile ajung iute, iar oame
nii privesc sau ascultă pro
gramele nu numai ca să 
se distreze ci ca să și în
vețe. Omul satului s-a 
schimbat. Nu știu dacă . la 
asta, se gîndesc suficient 
cei care organizează pro
grame artistice sau confe
rințe de popularizare a ști
inței, cei care răspund do 
viata culturală a satului...

Radu Ioana (corn. Boră- 
nești-Ilfov) : Tineretul vrea 
să se întîlnească, să învețe, 
să petreacă împreună, după 
orele de muncă. Asta în
seamnă că nu e normal 
pentru niște tineri să stea 
întotdeauna nemișcați lîngă 
radio sau televizor, care 
nu pot înlocui o intensă și 
bogată activitate social- 
culturală.

Confruntând observațiile 
de mai sus, cu alte serii de 
observații — provenind de

la mecanizatori și ingineri 
agronomi, de la profesori șl 
elevi, de la tineri direct an
gajați în producție — am 
desprins cîteva tendințe 
specifice pentru orizontul 
de gîndire și de preocupări 
al tineretului nostru sătesc. 
Spre ce aspiră, care sînt 
năzuințele sale? Cum se 
văd acești tineri în oglinda 
viitorului?

Este vorba, în principal, 
de dorința puternică de a- 
firmare socială, prin învă
țătură și prin calificare, do
vadă expresivă a procesului 
de diversificare profesiona
lă. care a intervenit în a- 
gricultură, ca urmare a coo
perativizării și a introduce
rii tehnicii noi. ca urmare 
a noilor condiții de învăță- 
mînt și cultură, a noii 
vieți sociale deschise de 
statul nostru. Rolul îndru
mării revine în primul rînd 
școlii, dar nu numai școlii 
sau organizației de tineret. 
Un roi la fel de însem
nat îl are și coopera
tiva agricolă de pro
ducție, factor hotărîtor al 
vieții economice și socia
le a satului, care trebuie să 
chibzuiască în egală măsu
ră asupra prezentului și a 
dezvoltării de perspectivă, 
iar perspectiva, ziua de mîi
ne, o reprezintă — mai tre
buie subliniat ? — tineretul.
De aceea, o întrebare per

manentă se ridică în fața 
tuturor factorilor de răspun
dere din comună: cum ește . 
stimulată dorința tinerilor 
de a se angaja în frontul 
productiv al satului?

Dezvoltarea agriculturii 
noastre, noi, modernizarea 
comunelor, proces impulsio
nat prin îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teri- 
toriale, dezvoltarea pe o 
treaptă superioară a învăță- 
mîntului vor face din co
munele noastre centre eco
nomice și social-culturale 
puternice, menite să asi
gure un cadru din ce în ce 
mai rodnic de afirmare a 
tinerelor energii.
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O PRAȘILA EXECUTATA LA TIMP]
ORGANIZAREA

b ȘTIINȚIFICA
Lucrările de întreținere 

a culturilor prășitoare con
stituie una din principalele 
acțiuni care se desfășoară 
în aceste zile în agricultură; 
avînd ca scop crearea unor 
condiții bune de dezvoltare 
a plantelor. Mai ales în a- 
cest an cînd solul are un 
deficit de umiditate execu
tarea unui număr corespun
zător de prașile și la timp 
are un rol hotăritor asu
pra nivelului producției. 
Prjn aceste lucrări se dis
trug buruienile care con
sumă din rezerva de apă 
din pămînt si se creează Ia 
suprafață un strat afinat 
menit să împiedice pierde
rea umidității prin evapo-, 
rare. în ultima perioadă a 
plouat în întreaga țară, ere- 
îndu-se condiții mai bune 
pentru dezvoltarea cultu
rilor, Se impune ca acum, 
mai mult decît în alți ani 
să se facă la timp lucrările 
de întreținere a culturilor 
pentru a păstra în pămînt 
umiditatea rezultată din 
ploi, și cea creată prin iri
gații. Raidul anchetă între
prins în județele Ialomița 
și Bacău a evidențiat 
unele aspecte privind mo
dul cum se desfășoară lu
crările de întreținere a cul
orilor și pe care le con-

/mnăm în rîndurile de 
.ață :

I

raid anchetă în județele Ialomița și Bacău

IALOMIȚA: Amî- 

nare fără temei

S.-ar părea că anul a- 
cestă, în Bărăgan, întreți
nerea culturilor nu a ridi
cat probleme deosebite de
oarece din lipsă de precipi
tații buruienile h-au mai 
crescut ca în alți ani. To
tuși, problema efectuării 
tor la timp se pune cu de
osebită acuitate pentru a 
se asigura păstrarea ume
zelii în pămînt. Tocmai 
pentru a suplini lipsa ploi
lor, în cele mai multe coo-

perative agricole, se acordă 
o deosebită atenție lucră
rilor de întreținere a cul
turilor.

Iată ce indică graficul de 
executare a acestor lucrări 
la nivelul județului. La po
rumb, de exemplu, s-a a- 
plicat prima prașilă me
canică și manuală pe toate 
cele 115 000 hectare cuprin
se în planul de întreținere 
pentru această perioadă. 
Prașila a doua manuală s-a 
făcut pe 70 959 hectare, iar 
cea mecanică — pe 106 G26 
hectare. In unele locuri se 
execută cea de a treia pra
șilă. într-un stadiu la fel de 
avansat se află lucrările de 
întreținere la floarea soare
lui, unde au fost aplicate 
două prașile la peste 97 la 
sută din cele 38 280 hec
tare însămînțate cu această 
plantă. Pentru modul cum 
au fost executate pînă a- 
cum lucrările de întreți
nere a culturilor merită e- 
vidențiate cooperativele a- 
gricole din localitățile Vlad 
Tepeș, Albești, Iazul, Luciu, 
Dorobanțu, Sf. Gheorghe, 
Perieți, Amara și numeroa
se altele.

Dacă la nivelul județului 
stadiul lucrărilor se înca
drează în graficul de exe
cutare, ba chiar față de alți 
ani se află cu mult în a- 
vans, mai sînt cazuri, izo
late ce-i drept, unde fie 
pentru că nu se lucrează 
„la zi lumină" și deci nu 
se folosește total forța de 
muncă, fie pentru că spe
cialiștii mizează exagerat 
pe faptul că nu prea sînt 
buruieni, lucrările întîrzie 
ne justificat. Intr-o astfel de 
situație se află cooperativa 
agricolă Bordușelu, unde 
prașila a Il-a manuală s-a 
executat doar pe 280 hec
tare din cele 1090 cultivate

cu porumb. O serioasă ră- 
mînere în urmă se constată 
și la Crăsani, Săpunari, 
Cuza Vodă și Călărași, unde 
nu începuse încă prașila 
a doua. Mai sînt cazuri cînd 
unele lucrări sînt de slabă 
calitate. Zilele trecute, ne 
spunea tov. Gheorghe Man- 
du, președintele cooperati
vei agricole din Valea Cio
rii, comisia de recepție a 
respins, la brigada a V-a 
de cîmp, o mare parte din 
lucrările de prășit, execu
tate necorespunzător și a 
hotărît refacerea lor. Și în 
alte locuri, pe consideren
tul că pămîntul nu este îm- 
buruienat lucrările de în
treținere nu se fac cores
punzător sau se amînă în 
mod nejustificat.

Așa după cum apreciază 
specialiștii din județ, la ora 
actuală cînd pînă la cam
pania de recoltare a cerea
lelor păioase a rămas foarte 
puțin timp întreaga aten
ție trebuie îndreptată 
spre executarea fără nici 
un fel. de întîrziere a lu
crărilor de întreținere a- 
culturilor. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît de men
ținerea în sol a apei acu
mulate în urma ploilor spo
radice și inegale din ulti
mele trei zile, s-ar putea 
să depindă în mare parte 
nivelul recoltei din acest 
an.

Al. BRAD
corespondentul „Scînteii”

promovată intr-un«ă se execute încă pe o su
prafață de peste 9 000 ha 
cu porumb. Mult rămase 
în urmă sînt cooperativele 
agricole din Răcăciuni, Iz
vorul Berheciului, Oncești, 
Vultureni. Pe tarlalele coo
perativei din Izvorul Ber
heciului porumbul este des
tul de mare. Cu toate a- 
cestea, aproape jumătate 
din suprafața de 458 ha cu 
această cultură nu a fost 
prășită. în ziua raidului nu 
a putut fi găsit .nimeni din 
conducerea cooperativei pe 
cîmp. Pe tarlalele de pe va
lea Berheciului lucrau doar 
ici-colo cîte 4—5 oameni. 
Cultivatoarele stăteau ali
niate la sediul brigăzii, iar 
tractoriștii de la S.M.T. He- 
meiuși erau plecați în sta
țiune să pregătească mași
nile pentru recoltatul pă- 
ioaselor. Slabă activitate se 
desfășura și la cooperativa 
agricolă din Răcăciuni. Nici 
aici mijloacele mecanice nu 
sînt folosite. Inginerul a- 
gronom al cooperativei a 
motivat aceasta prin fap
tul că, în primăvară, trac
toriștii de la S.M.T. Răcă
ciuni nu au însămînțat în 
rînduri drepte și ca urmare 
acum nu pot folosi cultiva
toarele. In ziua raidului am 
găsit la fiecare brigadă de 
tractoare de la cooperati
vele agricole de producție 
din Traian, Dealul Perju
lui, Valea Seacă, cultiva
toare și prăsitoare cu trac
țiune animală nefolosite. în 
multe, locuri, buruienile su
focau culturile.

în utlimele zile, pe a- 
locuri, a și plouat, ceea ce 
favorizează și mai mult 
dezvoltarea plantelor și tot
odată a buruienilor1. De a- 
ceea, trebuie luate măsuri 
operative pentru grăbirea 
lucrărilor de întreținere a 
culturilor, astfel încît po
rumbul și celelalte plante 
să nu 
puțin

Gh.

/ se„sadn bine organizat
gricole fac la vreme lucră» 
rile de întreținere a cul
turilor. La căle din comu
nele Săucești, Secuieni, Ni- 
colae Bălcescu, Fărăoani și 
din alte localități s-a ter
minat prima prașilă pe în
treaga suprafață însămîn- 
țată cu porumb și cea de 
a doua la sfecla de zahăr. 
Succesul se datorește folo
sirii din plin a mijloacelor 
mecanizate și bunei orga
nizări a muncii. Utilizînd 
din zori și pînă seara cele 
4 cultivatoare, mecanizato
rii care lucrează la coope
rativa agricolă din Secuieni 
au terminat prima prașilă 
pe cele 470 ha cu porumb 
în numai o săptămînă. Pe 
terenurile în pantă, unde 
nu se poate lucra cu mij
loace mecanizate, coopera
torii folosesc prășitori cu 
tracțiune animală. Ing. Lu
cian Iacob ne-a relatat că, 
așa cum este organizată 
munca în acest an întreți
nerea culturilor se poate 
face în condiții optime. Do
vadă, întreaga suprafață 
cultivată cu floarea soare
lui, sfeclă de zahăr și car
tofi a fost prășită pînă a- 
cum de două ori. Acum, 
se execută cea de a Soua 
prașilă Ia porumb. Bine este 
organizată munca 
Odobești, Mărgineni, 
tea Veche, Sănduleni.

Dar nu peste tot se mun
cește la fel. Mijloacele me
canice nu sînt folosite din 
plin, iar forțele manuale 
nu sînt antrenate la întreți
nerea culturilor. Din aceas
tă cauză, unele cooperative 
agricole au rămas în urmă 
cu prășitul. Din ultima si
tuație aflată la direcția a- 
gricolă județeană . rezultă 
că prima prașilă trebuie

și la
Le-

Și în județul Bacău mem
brii mțiltor .cooperative . a-

fie lăsate cîtuși de 
pradă buruienilor. I

Gh. BALTĂ □
corespondentul „Scînteii" g
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pentru mecanizarea 
agriculturii

începînd de la 11 iulie 1968, 
stațiunile de mașini și tractoare 
vor funcționa ca întreprinderi re
publicane pentru mecanizarea 
agriculturii — pe principiul ges
tiunii economice proprii sub în
drumarea Consiliului Superior al 
Agriculturii. Hotărîrea Consiliu
lui de Miniștri care reglementea
ză organizarea și funcționarea a- 
cestor întreprinderi prevede că 
ele vor avea ca obiect principal 
executarea mecanizată a lucrări
lor agricole necesare cooperative
lor agricole de producție, mem
brilor acestora, altor organizații 
socialiste și gospodăriilor popu
lației. De asemene^, vor executa 
iucrări de mică mecanizare, de 
reparații la tractoare, motoare, 
mașini agricole, instalații și mij
loace de transport auto — cu ex
cepția reparațiilor capitale la au
tovehicule — precum și orice alte 
lucrări ce pot fi efectuate cu uti
lajele de care dispun. .Totodată 
ele sînt autorizate să execute 
transporturi de mărfuri de orice 
fel atît pentru nevoile proprii cît 
și pentru alte organizații socia
liste, precum și pentru deservirea 
populației.

întreprinderea pentru mecani
zarea agriculturii este constituită 
din secții de mecanizare și sec
toare de deservire a acestora. 
Secțiile, ca unități de bază ale 
întreprinderilor, vor funcționa de 
regulă în localitățile unde își au 
sediul cooperativele agricole de 
producție pe care le deservesc și 
vor fi dotate cu mijloace tehnice 
necesare. Ele vor executa lucrări 
de întreținere, revizii tehnice și 
reparații curente la tractoare și 
la mașinile agricole de complexi
tate mică, aflate în dotarea lor, 
reparații de mașini, instalații și 
utilaje agricole, și alte lucrări ce
rute de beneficiari care pot fi 
executate cu muncitorii și utila
jele din dotarea secției.

In cadrul întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii vor 
funcționa, ca sectoare de deser
vire a secțiilor de mecanizare :

Se poate spune că rezultatele obți
nute în perioada care a trecut de la 

| începutul anului de colectivul Fa
bricii de confecții și tricotaje Bucu
rești se înscriu pe coordonatele con
tinuei ascensiuni economice. Cu 
toate că sarcinile sînt sporite, planul 
a fost îndeplinit și depășit la toți 
indicatorii. Ce anume resorturi au 
impulsionat ridicarea pe o nouă 
treaptă a eficienței activității pro
ductive ? In explicațiile pe care le-am 
primit, specialiștii din întreprindere 
au subliniat în unanimitate influența 
hotărîtoare exercitată de acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
muncii. De la această apreciere gene
rală a și pornit convorbirea pe care 
am avut-o cu cadre de conducere 
din fabrică.

— Nu este vorba de o campanie de 
moment — precizează la început tov. 
Iosef Steinbach,' directorul general 
al fabricii. De-a lungul anilor, fabrica 
noastră a trecut printr-un continuu 
proces de modernizare. Este adevă
rat că în ultimul an și mai ales 
după Conferința Națională a P.C.R., 
care a subliniat necesitatea ridicării 
continue a eficienței economice, în 
întreprinderea noastră acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
a muncii a căpătat un caracter larg, 
devenind o preocupare permanentă, 
în trecut, procesul de modernizare 
trecea disparat de Ia o secție la alta, 
iar personalul chemat să îndepli
nească aceste sarcini nu avea încă 
un cadru organizatoric bine definit.

S-a procedat la o organizare strictă 
a acestei acțiuni, cu sarcini precise, 
defalcate pe un număr de 35 de 
colective, care au analizat si continuă 
să analizeze în primul rînd modul 
de folosire a capacității de produc
ție, cu scopul de a găsi forme noi de 
organizare a locului de muncă me
nite să contribuie la mai buna sin
cronizare a producției, la ridicarea 
productivității muncii. S-a constatat, 
printre altele, că unele utilaje erau 
folosite cu indici scăzuți ; timpul 
auxiliar la anumite operații se ridica 
la 70 la sută, ceea ce înseamnă că 
mașinile lucrau efectiv 30 la sută 

. din fondul de timp. în urma studiilor 
întreprinse s-au analizat și introdus 
în fiecare secție măsuri de raționa
lizare a operațiijor de muncă, paralel 
cu un nou mobilier industrial. Ca 
urmare, timpul auxiliar a fost redps 
la 40 la sută. în unele secții s-au 
introdus forme noi de. organizare a 
procesului de producție. Dintre aces
tea amintim sistemul carusel la 
secția de tricotaje, care elimină de
pendența unui fnuncitor de altul, 
sistemul sincron pe grupe de ope
rații, care a avut ca rezultat valorifi
carea mai bună a spațiului industrial, 
micșorarea timpului auxiliar și, în 
ultimă instanță, o creștere substan
țială a productivității muncii. S-a 
întreprins și un studiu privind folo
sirea materiilor prime și s-au des
coperit și fructificat o serie de 
resurse noi de economisire a țesătu
rilor.

Ca un element esențial se des
prinde faptul că acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii a creat un climat propice de 
introducere a noului. In mod practic, 
astăzi utilajele întreprinderii, pro-

cesele tehnologice sînt supuse unei 
continui analize critice. Echipele de 
inovatori pătrund chiar si acolo unde 
există un înalt grad de perfecționare. 
Numărul impresionant de propuneri 
de raționalizare și modernizare a 
producției ne-a îndemnat să înfiin
țăm o stație-pilot, sau stație de pro
totipuri cum se mai numește, care 
a adus servicii incalculabile între
prinderii. înzestrată cu un utilaj 
complex și concentrînd pe cei mai 

' buni specialiști și muncitori, acest
„laborator al noului" experimentează 
și generalizează cele mai îndrăznețe 
procedee tehnologice și forme de 
organizare a muncii. Pînă în prezent 
experimentările efectuate la stația- 
pilot au contribuit la introducerea în 
producție a numeroase forme de

tribuna
experienței 
înaintate

*

t> transpunere a unor foi de poli
etilenă pe textile, obținîndu-se o 
inserție pentru gulere, folosită pînă 
în prezent cu mult succes. Pînă 
acum, un astfel de material era ob
ținut numai din import. La unele 
operații, în confecționarea sacouri- 
lor, paltoanelor etc., nu se mai coase 
cu ață, ci se „lipește" cu o soluție 
chimică. Tehnologia cămășilor băr
bătești, introdusă recent în fabrică, 
este supusă în continuare perfecțio
nării, Pe baza unui alt studiu, expe
rimentat ulterior la stația-pilot, s-au 
obținut pentru prima oară în tara 
noastră cămăși ale căror gulere au 
un apret permanent, rezistent la spă
lat. Toate aceste inovații concură la 
ridicarea rezistenței confecțiilor și 
înfrumusețarea lor De menționat că 
introducerea noilor procedee tehno
logice în producție a avut ca efect 
ridicarea productivității muncii în 
ansamblu, pe întreprindere, cu peste 
15 la sută. Asta înseamnă că aproape 
întregul spor de producție al între
prinderii, în anul curent, se va obține 
pe seama creșterii productivității 
muncii.

La stația-pilot domnește în conti
nuu o febrilă activitate creatoare. Un 
experiment urmează celuilalt. Nu 
numai procedeele tehnologice noi, ci 
și mașinile trec aici printr-o minu
țioasă verificare și analiză. Am reali
zat, de pildă, unele dispozitive care, 
aplicate la mașina de cusut, ridică 
productivitatea muncii cu peste 50 
la sută. Practic, mașina coase sin
gură, fiind doar alimentată de mun
citor și execută 3 600 de operații în 
8 ore în loc de 480.

Cînd vorbim despre stația pilot, 
avem în vedere și contribuția ei la 
ridicarea calificării profesionale a 
muncitorilor. Propriu-zis, stația 
noastră pilot a devenit o școală de 
calificare, care este frecventată în 
mod eșalonat, fără exagerare, de mii 
de muncitori. Cînd am introdus un 
nou procedeu tehnologic și anume 
confecțiile cașerate cu folii 
uretan, la experimentările 
rate la stația pilot au luat 
viitorii muncitori ai secției 
fecționat produse cașerate. 
acomodat astfel repede cu tehnologia, 
ceea ce ne-a dat posibilitatea să lan
săm noul produs cu lucrătorii ca
lificați și să obținem produsa da 
calitate.

Prin toate aceste perfecționări 
aduse tehnologiei și mașinilor, ca și 
prin ridicarea calificării colectivului 
s-au creat premisele de a se depăși 
în acest an principalii indicatori de 
plan. După cifre preliminarii, în anul 
în curs vom realiza peste .plan o 
producție de 230 milioane și un bene
ficiu de 40 milioane lei.

Rezultatele de pînă acum atestă 
că la Fabrica de Confecții și trico
taje București s-a acumulat o expe
riență bogată în acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii care, desfășurată în conti
nuare cu aceeași intensitate, va asi- 
'gura o fructificare și njai bună, a 
potențialului tehnic și uman al între
prinderii, ridicarea pe trepte superi
oare a eficienței întregii activități 
economice.

organizare și procedee tehnologice 
noi, ceea ce a necesitat perfecționa
rea a sute de mașini, înzestrarea lor 
cu diverse dispozitive moderne, con
cepute și realizate în întreprindere.

— Cu alte cuvinte, la această 
stație pilot se concentrează, pen
tru a fi supuse examenului expe
rimental, toate noutățile propuse 
de numeroși inovatori din 
fabrică ?

— Nu numai ceea ce propun ino
vatorii noștri — continuă directorul 
general — ci șl ce este nou pe plan 
mondial. Experimentăm, printre 
altele, diverse tipuri de mașini, pro
iecte de organizare a producției și 
tehnologiei folosite atît în țară cît 
și în străinătate și ne străduim să 
găsim mijlocul cel mai eficace de 
a le adapta la condițiile producției 
noastre. In aceasta și constă, de alt
fel, unul din obiectivele principale 
pe care le urmărim în acțiunea de 
organizare științifică a producției și 
muncii.

— Cum se desfășoară în prezent 
perfecționarea procedeelor tehno
logice și ce efect economic oferă 
rezultatele obținute ?

— Cred că trebuie să pornim tot 
de la stația-pilot — intervine direc
torul tehnic al întreprinderii, Gh. 
Stănescu. Aici se experimentează în 
prezent unele procedee tehnologice 
care schimbă, ca să spun așa, aspec
tul idilic al tehnicii de confecții, în- 
lăturînd unele materii prime consi
derate pînă în prezent de neînlocuit, 
cum este de pildă ața obișnuită. în 
fabrica noastră se vorbește acum 
uzual de „cusutul fără ață" sau .cu
sutul chimic". în urma unor studii 
întocmite în cursul acțiunii de orga
nizare științifică a producției și 
muncii, s-a experimentat și realizat

de poli- 
desfășu- 
parte și 
de con- 
Ei s-au
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cohtinuă. Prin urmare,' 
persistă • într-o formă de-

inițiale, pen- 
transporturi, 
a altor pres- 
rentabilitate. 
comitetul de

cărămizi
din Lugoj a rebutat 11,2

i răspunderii condu- 
întreprinderi pentru 
bunurilor materiale 
gestionează. Trebuie 

că actul de condu-numai situația care s-a

sectorul de reparații, sectorul de 
aprovizionare și de transport. 
Sectoarele de deservire asigură 
aprovizionarea secțiilor cu carbu
ranți, lubrifianți, piese de schimb 
și alte materiale, execută trans
porturi, precum și reparații de 
tractoare, mașini și alte utilaje 
pentru secții și alți beneficiari.

Șefii secțiilor și sectoarelor 
conduc nemijlocit activitatea a- 
cestora și iau toate măsurile ne
cesare pentru realizarea planului 
de venituri și cheltuieli al sec
ției sau sectorului, plan aprobat 
de comitetul de direcție al între
prinderii. Pe baza atribuțiilor de
legate de conducerea întreprinde
rii, ei pot să încheie contracte de 
lucrări în numele și pe seama 
întreprinderii, să stabilească îm
preună cu unitățile deservite pla
nurile operative de executare a 
lucrărilor contractate, să pri
mească comenzi pentru executa
rea de lucrări agricole neprevă
zute în contractele 
tru efectuarea de 
reparații, precum și 
tații în condiții de 
Ei răspund față de 
direcție al întreprinderii de reali
zarea planului de venituri și 
cheltuieli, de administrarea cu 
spirit gospodăresc a mijloacelor 
materiale și de folosirea utilaje
lor și forței de muncă cu eficien
ță economică sporită.

Delimitarea razei teritoriale de 
activitate a întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii, mă
rimea și' numărul secțiilor de nje- 
canizare ce vor funcționa în ca
drul fiecărei întreprinderi se vor 
stabili potrivit criteriilor ce se 
vor elabora de către Consiliul 
Superior al Agriculturii.

Hotărîrea stabilește, totodată, 
măsurile privind planificarea, fi
nanțarea, evidența și alte aspecte 
ale activității economice ale aces
tor întreprinderi, precum și sis
temul de asigurare și pregătire a 
cadrelor.

lumină — cel puțin ceea ce se mai 
poate evidenția acum — pagubele 
pricinuite cu bună știință de anumiți 
factori cu munci de răspundere din 
această fabrică, cerîndu-le să plă
tească daunele aduse colectivității.

Socotim că este momentul potrivit 
ca, în legătură cu evoluția fenomenu
lui „rebut" în viața economică a unor 
întreprinderi, să deschidem aici o 
paranteză mai largă. Ceea ce ne de
termină să facem aceasta este faptul 
că în cursul anchetei noastre am con
statat că, în anumite unități indus
triale, rebuturile continuă să se men
țină la un nivel foarte ridicat, acțio- 
nînd ca factori perturbatori ai gestiu
nii economice. Pe ansamblul anului 
1967, fabrica de țigle și 
„Mondial" _ j
la suta din producția de cărămizi și 
18,8 la sută din aceea de țigle, pier
derile provocate cifrîndu-se la 2,858 
milioane lei. în acest an, nivelul re
buturilor a săltat și mai sus. După 
patru luni, ea se ridica la 16,8 la sută 
la cărămizi și 28,2 la sută la țigle, 
ceea ce înseamnă o pierdere efectivă 
de peste 1,3 milioane lei, situație in
comparabil mai proastă decît aceea 
din perioada corespunzătoare a a- 
nului trecut, cînd rebutul a fost de 
9,6 la sută la cărămizi și 20,3 la 
sută la țigle.

Comparînd cele două perioade și 
la indicatorul cheltuieli la 1000 lei 
producție marfă, am reținut și o altă 
observație : cu peste 50 de lei sînt 
mai mari, în primele patru luni a.c., 
cheltuielile planificate la 1000 lei pro
ducția marfă, decît cele din interva
lul similar al anului 1967. Dar chiar 
și acest nivel mai ridicat al cheltuie
lilor planificate nu a fost respectat; 
pînă la sfîrșitul lunii aprilie, ele au 
fost depășite cu peste 10 lei.

— De ce sînt mai mari cheltuielile 
planificate în acest an ?

— Cheltuielile directe — materia 
primă și materiale, salariile, com
bustibilul etc. — sînt în nota obiș
nuită a anului trecut, ne-a informat 
tov. Nicolae Tainaș, contabilul șef al 
fabricii. Mai mult chiar, nivelele la 
alte capitole de cheltuieli — locații, 
imputații bunăoară, — sînt mai mici 
decît cele din anul trecut. Umflarea 
costurilor ne-a impus-o rebuturile.

— Și pierderile provocate de rebu
turi se trec pe costuri ?

— Bineînțeles !
Nu mai insistăm cu redarea dialo

gului, de altfel destul de întortocheat. 
Am reținut doar că neexistînd un 
articol de calculate anume destinat 
evidențierii rebuturilor, la întocmirea 
planului prețului de cost pe acest an 
s-a majorat arbitrar volumul chel
tuielilor la toate celelalte articole de 
calculație cu suma aproximativă pe 
care a reprezentat-o pierderile gene
rate de rebuturi în 1967. Concret, față „

de cheltuielile efective realizate în 
1967, în acest an s-au inclus în plus 
circa 2,7 milioane lei care reprezintă 
tocmai tributul ce urmează să fie 
plătit și în acest an rebutului. Deci, 
automat în planul pe acest an au fost 
Incluse și deficiențele organizatorice 
ale anului trecut. Preluarea, me
canică, de la an la an, a cheltuielilor 
ocazionate de rebuturi duce matema

tic, după cum s-a văzut, la' amplifi
carea lor 
pierderile 
ghizată.

Chiar și 
creat în această întreprindere arată 
că indicația conducerii partidului de 
a se eradica cauzele generatoare de 
pierderi prin rebut a fost în
țeleasă pe alocuri simplist și formal, 
în sensul doar de a nu se mai plani
fica și raporta rebuturi și, nicidecum, 
ca o acțiune de continuă diminuare 
a acestora pînă la deplina lor înlătu
rare, acolo unde este cazul. în fapt 
însă rebuturile persistă, iar pierderile 
pe care le provoacă sînt „prinse" în

costurile de fabricație. După cum s-a 
văzut, în aceste condiții conducerea 
fabricii din Lugoj stă liniștită, în loc 
să acționeze cu hotărîre pentru re
ducerea volumului rebuturilor. Dacă 
ar fi existat realmente spirit gospo
dăresc și răspundere din partea con
ducerii de aici, în nici un caz ea nu 
ar fi permis să se rebuteze în acest 
an, cu bună știință, sute de mii de 
cărămizi.

Dar poate că nimic altceva nu ne-a 
edificat mai bine asupra seriozității 
cu care privesc unele conduceri de

că o bună parte din pierderi 
generată de risipa unor materiale de 
bază.

— Așadar, doriți să scăpați de pă
catul pierderilor lăsate de unitatea 
precedentă. De ce însă „conservați" 
proasta deprindere de a risipi ?

— O bună parte din pierderile se
sizate de organele Ministerului de 
Finanțe sînt reale — a confirmat ing. 
Gh. Mihăescu, directorul întreprin
derii. De aceea, imediat ce am fost 
înștiințați, am emis o dispoziție ener
gică în care am atras atenția șefilor

întreprinderi răspunderea pentru 
gestiunea economică ca atitudinea pe 
care ele o manifestă față de conser
varea și folosirea fondului de materii 
prime, materiale și utilaje încredin
țate. Faptul ne-a fost relevat de dis
cuția pe care am purtat-o cu cadre 
de conducere de la întreprinderea 
13 construcții-montaj Timișoara. 
Această unitate numără doar circa 
5 luni de existență, dar duce în spate 
povara grea a unor pierderi de peste 
17 milioane de lei, pe care a moște
nit-o de la fostul grup de șantiere 
615 din care de altfel și provine. Ac
tualii factori de răspundere ai între
prinderii sînt nemulțumiți că nu li 
s-a anulat la înființare acest balast, 
motivînd că „orice nou născut trebuie 
să fie pur ca lacrima". Este bine că 
și-au propus să înscrie activitatea în
treprinderii în coordonatele rentabili
tății, dar faptele de pînă acum nu 
confirmă. După patru luni din acest 
an dotația a fost din nou depășită cu 
aproximativ 175 000 de lei. Organele 
de control și revizie ne-au informat

de șantiere că pentru ultima oară 
mai sîntern dispuși să plătim mano
pera pentru strîngerea și depozitarea 
materialelor risipite. După 5 iunie 
a.c., cînd vom controla cum s-a în
deplinit dispoziția dată, orice nere
gulă întîlnită în domeniul gospodă
ririi și conservării materialelor vom 
imputa-o necondiționat celor ce se 
fac vinovați.

In acest vîrtej de sancțiuni și pe
nalizări, care exista și la vechea 
unitate, totuși simțul gospodăresc 
este atins profund de infirmitate. De 
ce se menține această stare de lu
cruri ? Faptele arată că simțul de 
răspundere al cadrelor de conducere 
pentru administrarea gospodărească 
a bunurilor încredințate se activi
zează doar la impulsurile exterioare, 
venite din partea unor organe de con
trol. S-a acreditat astfel ideea că 
apărarea integrității avuției între
prinderilor revine unor organe din 
afara lor. După vizita acestora încep 
să se împartă în stingă și în dreapta

sancțiuni. Apoi, totul reintră In nor
mal.

Nu este lipsit de importanță un a- 
mănunt. De regulă, cînd se penali
zează actele de proastă gospodărire 
se caută „gcarul Păun", acesta fiind 
în persoana gestionarului sau a unor 
muncitori. Fără a disculpa cu nimic 
pe .aceștia, de ce totuși printre cei 
sancționați, înscriși în evidențele în
treprinderii, nu figurează nici un șef 
de șantier sau alt salariat cu muncă 
de conducere ? Doar nu sub ochii lor 
se produc greșelile grave, daunele 
în gestiunea de materiale a între
prinderii ? Funcția pe care o dețin 
nu-i face oare în primul rînd pe a- 
ceștia răspunzători de risipă? „După 
părerea noastră, credem că este ab
solut necesară revizuirea actualei le
gislații, în sensul de a se preciza 
mai limpede răspunderea materială, 
penală sau disciplinară, de la caz la 
caz, a conducătorilor de întreprinderi 
ca și a celorlalte cadre cu munci de 
răspundere, în calitatea pe care o au 
de administratori ai avutului obș
tesc — a subliniat tov. Ion Grozav, 
directorul Direcției teritoriale de 
control și revizie nr. 17 Timișoara. 
Concretizarea precisă a obligațiilor 
și răspunderilor conducătorului de 
unitate în ce privește gospodărirea 
gestiunii economice încredințate ar 
duce în mod categoric la evitarea 
pagubelor, risipei, într-un cuvînt 
l-ar determina să gîndească mai 
mult asupra utilizării raționale a va
lorilor materiale și bănești".

Cerințele optimizării rezultatelor 
economice, ale creșterii continue a 
eficientei activității productive im
pun întărirea 
cătorilor de 
gospodărirea 
pe care le 
clar înțeles i 
cere al unei unități economice nu e 
un simplu act administrativ, ci el 
incumbă o mare răspundere pentru 
fiecare decizie luată, pentru fiecare 
leu cheltuit. Dacă lucrurile se 
privesc din acest unghi, activita
tea de conducere va avea indiscu
tabil ca rezultat o gospodărire res
ponsabilă a fondurilor șl resurselor 
materiale încredințate, care consti
tuie un element de seamă în spori
rea și ieftinirea producției.
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Nenumărate articole care umplu 
paginile publicațiilor noastre pri
vesc problemele artistice din un
ghiuri diferite, dar se întîlnesc în
tr-un punct comun : pledoaria pen
tru calitate.

Calitate... Creație...
Ne bucurăm ori de cîte ori întîl- 

nim aceste cuvinte concretizate în 
munca pe care o facem. Dar 
„eșecul", pentru că mai există și 
eșecul... Care este efectul eșecului 
asupra noastră ? Ne face el oare 
să privim lucrurile cu gravitate, 
cu îngrijorare, cu dorința neliniști
tă de-a-1 înlătura 7

Să facem puțină statistică, și să 
nu ne oprim la cinematografie 
unde lucrurile stau prost de-a bi- 
nelea, ci la teatru, unde după cum 
știm situația este mult mai bună.

In cursul unei stagiuni sînt pro
duse numai în București peste 40 
de-premiere Cîte din ele sînt însă 
succese adevărate 7 Desigur, nu 
poate fi vorba de a stabili un nu
măr exact, dar faptul că numărul 
lor nu coincide cu numărul pre
mierelor e incontestabil.

Optimiștii vor spune : dar nici 
celelalte nu sînt chiar eșecuri. Nu, 
firește, nu sînt chiar eșecuri, multe 
sînt spectacole „onorabile*, „cu
rate*, „așa și așa’, „merge*, sînt 
aproape eșecuri, nu chiar eșecuri.

Poate alții vor spune : — Dar e 
normal să fie așa. Un spectacol 
strălucit are atîtea date care tre
buie să se marieze perfect îneît... 
E adevărat, un spectacol strălucit 
cere multe date. Dar noi avem a- 
ceste date. Avem actori excelenți 
de toate vîrstele, avem regizori 
foarte buni, nu mulți, dar foarte 
buni, avem Scenografi de prima 
mină, nu mulți, dar avem. Și atunci, 
de ce în viața unor teatre marele 
spectacol, și nu eșecul, este un 
accident 7

Dacă avem toate rotițele care 
compun angrenajul spectacolului 
de ARTA, nu e firesc să ne gîndim 
că vina o poartă cei care au da
toria să asambleze aceste rotițe 7

Oare în toate teatrele 
sînt întrebuințați judicios 7 In frun
tea distribuțiilor stau într-adevăr 
cei mai buni 7 Ni s-a întîmplat de 
nenumărate ori să întîlnim inter
pret! care de Ia periferia distribu
țiilor izbuteau să ne convingă că 
în teatrul lor ar merita o soartă 
mai bună.

Dar actorii noștri de prima mînă, 
marii noștri actori — au și marele 
repertoriu care li se cuvine 7 (Cîte 
n-ar fi de spus în problema reper
toriului 1). Sau să vorbim despre 
regizori. Un actor oricît de multi
lateral ar fi, nu poate juca totuși 
orice. La rîndul său, un regizor nu 
poate pune în scenă la fel de bine 
orice piesă. Dar cîți din cei care 
conduc destinele teatrelor, în spe
cial în provincie, (in cont de acest 
lucru 7 Și încă ceva : un actor mai 
puțin înzestrat își poate găsi totuși 
locul în teatru ținînd a treia suliță 
din stînga și strigînd : „La atac 1* 
Dar un regizor slab nu pune în 
scenă un fragmențel care nu ridică 
probleme, ci, evident, toată piesa. 
De ce uităm atît de des ce rol im
portant Joacă în viața noastră cri
teriul selecției 7 Marea majoritate 
a cronicarilor noștri și-au făcut un 
stil din a fi îngăduitori cu medio
critatea și circumspect! față de ta
lent. De ce să ne mulțumim cu pu
țin 7 Sîntem un popor înzestrat; 
avem de unde alege. Dar iată și 

care
și. 

nos-

con-

drul Plenarei Comitetului Central 
din 22—25 aprilie a. c., măsuri 
direcționează perfecționarea 
modernizarea învățămîntului 
tru superior.

Noi studenții — se arată în 
tinuare — apreciem aceste măsuri 
ca o dovadă a grijii partidului și 
statului nostru față de tineretul 
studios, față de instruirea lui te
meinică. E/e ne vor permite să ne 
concentrăm mai eficient eforturile 
asupra disciplinelor care definesc 
viitorul nostru profil, de econo
miști cu înaltă calificare. In acest 
sens sîntem conștienți de sporirea 
obligațiilor universitare, de îndato
ririle ce ne revin față de pregăti
rea noastră profesională.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima încă o dată recunoștința 
noastră profundă partidului nos
tru, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru preocuparea 
permanentă față de condițiile de 
viață și de muncă ale studențimii. 
Ne angajăm să luptăm cu fermi
tate pentru transpunerea în viață 
a politicii partidului, a spiritului 
înnoitor promovat cu fermitate de 
Partidul Comunist Român, de Co
mitetul său Central".

Participanțil la adunarea studen
ților FACULTĂȚII DE STUDII E- 
CONOMICE A UNIVERSITĂȚII 
„BABEȘ-BOLYAI“-Cluj scriu, prin
tre altele, că măsurile privind per
fecționarea sistemului de examinare 
constituie „o nouă dovadă a grijii 
neprețuite pe care partidul și sta
tul nostru o poartă tineretului uni
versitar. Noi studenții — se arată 
în telegrama trimisă — înțelegem 
că măsurile luate pe baza hotă- 
rîril plenarei C.C. al P.C.R. au 
menirea de a contribui la îmbună
tățirea calitativă a școlii superi
oare; de aceea, exprimînd mulțu
mirile noastre cele mai adinei Co
mitetului Central pentru grija pă
rintească ce o poartă studențimii, 
încredințăm partidul și pe dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom. depune toată 
priceperea, capacitatea noastră de 
muncă pentru a învăța cît mai 
mult, cît mai bine, pentru a justi-

de Ion MARINESCU

miezul problemei: cei care au me
nirea să aleagă, la rîndul lor, au 
fost bine aleși ?

Festivalul de la Brașov a de
clanșat o serie întreagă de arti
cole care, de pe pozițiile celei mai 
înalte exigențe, au luat în discu
ție nivelul muzicii ușoare româ
nești. Lipsa de fantezie a melodii
lor» sărăcia de idei a textelor, 
stîngăcia, diletantismul interpreți- 

lor. De altfel, toate acestea erau 
bine știute de mult. Dar aceste me
lodii și aceste texte, ca să apară 
pe piață, au fost „selecționate* de 
cineva, au primit de undeva o viză 
care le-a dat dreptul să iasă în 
lume și să ne reprezinte muzica 
ușoară. A existat cineva care a 
luat un tînăr, fără pregătirea ne
cesară și l-a programat de două 
ori pe săptămînă la televiziune șl 
de șase ori pe zi la radio pe 
București I, București II și Bucu
rești III. A fost cineva care a trans
format în vedete niște oameni 
cumsecade care cîntau șl ei, așa 
cum cînta orice om în baie. Și 
dacă am văzut că-i atît de ușor să 
scrii texte de muzică ușoară și să 
compui muzică ușoară, și să cînți 
muzică ușoară, de ce să ne 
mai străduim să facem com
plicat ceva care e atît de sim
plu. Ba, poate, mai știi, cei care 
s-au gîndit să facă și altfel, pro
babil au căzut la examenul pe 
care alții l-au trecut atît de ușor. 
Credeți, cumva, că poporul nostru 
care a știut totdeauna să cînte și 
să facă rime nu poate crea o mu
zică ușoară care să ne reprezinte 
cu adevărat 7 Dar pentru asta tre
buie să acționeze competent și 
exigent criteriul selecției.

Și în sfîrșit iată mult comentatul 
nostru film românesc. Am în față 
articole scrise de „optimiști* în- 
tr-un stil festiv, care se străduiesc 
să ne convingă prin articolele lor 
că succesele cinematografiei 
noastre nu pot fi contestate dato
rită premiilor obținute peste ho
tare. Am primit și premii. Dar să 
nu ne apucăm să îngrășăm micul 
nostru palmares cu toate mențiu
nile melancolice oferite sub girul 
politeții la mai știu eu ce festiva
luri. Să nu ne îmbătăm cu 
apă de roze. Să lăsăm modes
tia la o parte și să ne propunem 
marile premii. Nici Premiul III, nici 
Premiul II ci Marele Premiu. Nu 
avem tradiții cinematografice ? 
Poate. Dar avem talente. Avem ta
lente, dar cum le întrebuințăm î

Cum este posibil ca în atîția ani 
de cinematograf românesc să nu 
apară roluri pentru actori de talia 
Lilianei Tomescu, Olgăi Tudo- 
rache, (cu o excepție) Leopoldinel 
Bălănuță, Sandei Toma etc. ? Nu 
sînt „filmice* 7 Nu corespund idea
lului estetic al maeștrilor eșecu
rilor care au umplut ecranul cu 
„descoperiri* de o platitudine 
exemplară ? Se poate. Dar talen- 

fica marea încredere ce ni se 
acordă, spre a deveni vrednici spe
cialiști, in stare să ne îndeplinim 
cu competență toate îndatoririle ce 
ne vor reveni în societatea noastră 
socialistă".

Studenții anilor I, II, III și IV 
ai FACULTĂȚII DE STOMATO
LOGIE A INSTITUTULUI ME- 
DICO-FARMACEUTIC 
REȘTI, întruniți ieri 
unei adunări, au trimis 
partidului o telegramă 
vorbindu-se despre măsurile

BUCU- 
în cadrul 
conducerii 

în care

DIN ROMANIA

LA HOTARIRILE PARTIDULUI

măsuri reflectă grija 
pentru 

în 
ca

in

modernizare și perfecționare a în
vățămîntului cuprinse în recenta 
lege adoptată de Marea Adunare 
Națională, se subliniază:

„Aceste 
părintească a partidului 
asigurarea condițiilor optime 
vederea pregătirii noastre 
viitori'medici. Sîntem conștienți 
se spune în continuare — că 
noile condiții, de reducere a nu
mărului de examene, ne revine o . 
răspundere crescută față de înda
toririle noastre de bază, de a ne 
consacra întreaga energie pentru 
a ne forma ca buni specialiști.

Faptul că noile măsuri se a- 
daugă hotărîrilor din ultimul timp 

tul lor lipsește de pe ecran șl fără 
talent se pot face o serie întreagă 
de lucruri, dar filme nu. Ne lipsesc 
de asemenea : farmecul lui Octa
vian Cotescu, personalitatea lui 
Ionescu Gion, forța lui George 
Constantin, umorul special al lui 
Ogășanu etc., etc. De cîte eșecuri 
avem nevoie, noi ca producători 
colectivi, pentru a renunța la ser
viciile unui regizor slab ? Eu am 
văzut unul care a comis cinci fil
me proaste, unul după altul, șl a- 
cum se pregătește pentru al 
șaselea.

S-a vorbit mult despre lipsa sce
nariilor de calitate. Un bun regizor 
va ști să-și găsească scenariul 
care să-l reprezinte; dar atunci 
cînd nu știi atîtea lucruri, de unde 
să știi cum trebuie să fie un bun 
scenariu ? Hai să punem punct — 
„maeștrii* eșecurilor s-au Jucat 
deâtul. Țara noastră are un cuvînt 
de spus în arena artei internațio
nale și nimeni n-are dreptul să o 
împiedice să-și spună cuvîntul nu
mai pentru că are el chef să se 
joace „de-a. Antonioni*. Pe undeva 
stau și așteaptă adevărate valori. 
Să le facem loc. Au venit la noi 
în țară trupe de teatru renumite, 
vedem filme de mari regizori, cu 
cei mai buni actori ai lumii. Sînt 
ferm convins că nu sîntem departe 
de ei.

Ne-ar trebui mai multă disci
plină, mai multă dăruire, mai mul
tă seriozitate.

Șl oameni care să cunoască 
bine adevăratul criteriu al se
lecției.

• Căderea imperiului roman — film pentru ecran 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20.
e Freddy, lovește tu Intîi ; REPUBLICA — 9,15; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21; la grădină — 20,30, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30.
• Un dolar găurit: SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2423 — orele 17,30 și seria 2425 — orele 20,15), 
LUCEAFĂRUL - 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 
21,15, BUCUREȘTI - 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 

«ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL DI
NAMO - 20,30, GRADINA CAPITOL — 21,45.
o Mumia intervine : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 
18,30; 21.
• Caut o nevastă : VICTORIA — 8,45; 11; 13; 15; 
19; 21.
• Billy mincinosul : CENTRAL — 9—16,15 în con
tinuare; 18,30; 20,45, GRADINA DOINA — 20,30.
• Gustul mierli : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• Sînt șl eu numai o femeie : LUMINA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
• Pasărea cu pene minunat colorate : DOINA — 9—13 
în continuare.
o Balul de stmbătă seara ; DOINA — 16: 18,15;
• Program de filme documentare : TIMPURI
9— 21 în continuare.
O Reîntoarcerea lui Surcouf : UNION — 15,30; 18
O Ce noapte, băieți ! : FEROVIAR — 8,30; 11; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR - 9,45; 12,15; 15; 17, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21, ARTA —
10— 14,45 în continuare; 17,15; 19,45; la grădină — 20.30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Obsesia : GIULEȘTI — 15.30; 18; 20,30, LIRA — 15,30: 
18; la grădină — 20,30.
O Agonie și extaz : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 10; 14; 17; 20.
e Eddie Champan, agent secret : DACIA — 8—15,30 
în continuare; 18; 20,30, COSMOS — 15,30; 18; 20,30. 
© Un bărbat șl o femeie : BUZEȘTI — 15,30; 18; la gră
dină — 20,30.
o Blestemul rubinului negru : FERENTARI — 15,30; 
10; 20,30.
• Zoltan Karpathy : GRIVIȚA — 9,15; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30; 
la grădină — 20,30.

20,30.

privind dezvoltarea învățămîntu- 
lui, dotarea modernă a labora
toarelor la nivelul tehnicii actuale, 
creșterea numărului de bursieri și 
mărirea alocației de hrană a stu
denților dovedește încă o dată con
secvența cu care partidul nostru re
zolvă problemele tineretului din 
țara noastră.

Însuflețiți de încredere nestră
mutată in politica partidului, ne 
angajăm să depunem toate efortu
rile pentru o pregătire temeinică. 
Asigurăm conducerea partidului și 
statului nostru că vom fi factori 

activi in înfăptuirea acestor hotă- 
riri in viața universitară".

PEDAGOGIC DIN 
se arată printre ai-

in permanență spri- 
conducerii de partid și de 

părintească

în telegrama adoptată în cadrul 
adunării de studenții FACULTĂȚII 
DE ISTORIE-GEOGRAFIE A IN
STITUTULUI 
TIMIȘOARA 
tele:

„Am simțit 
jinul 
stat, grija părintească ce ni se 
poartă. Aprobăm, intru totul și a- 
preciem realismul recentelor mă
suri cu privire la perfecționarea 
procesului de învățământ, ca un 
pas important, pentru ridicarea ne
contenită a pregătirii profesionale a 
noilor promoții de intelectuali.

10,00 — Curs de limba engleză (lec
țiile 9 și 10 — reluare). 11,00 — TV 
pentru specialiștii în medicină. 
Tema : Aspecte actuale ale patologiei 
neonatale — Prezintă doctor în științe 
medicale Filon Medeșan. 11,30 — în
chiderea emisiunii de dimineață. 
17,30 — Pentru cel mici : Ex Terra 

f8 î. Aspecte filmate de la mitingul aviatic al pionierilor ți școlarilor 
desfășurat la Mamaia. 18,00 — Drumuri șl popasuri : Baze șl obiective 
turistice din Județul Mehedinți ; Film documentar — Valea Cernel. 18,20 — 
Buletinul circulației rutiere. 18,30 — Curs de limba spaniolă (lecția a 
19-a). 19,00 — Pentru școlari : Noile aventuri ale echipajului Val-Vîrtej 
„Elixirul tinereții (II)" de Dumitru Alstanil și Ștefan Puiu Stănescu. 
19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate 
— Transmisiune de la tragerea loto — Clubul Finanțe Bănci. 20,00 — 
Actualitatea agricolă. 20,20 — Studioul muzical. Muzică de operă italiană : 
Bellini — Prezintă Mihal Bredlceanu. 20,40 — Dialog despre cultură 
Tema : Specificul național — condiție a universalității in literatură și artă 
(II). Participă Zoe Dumitrescu-Bușulenga șl Dan Hăulică. 21,00 — Reflector. 
21,15 — Filmul artistic „Dincolo de zidul înalt" — producție a studiourilor 
americane. 22,50 — Telejurnalul de noapte.

eu... ți ceilalți : BUCEGI — 9,30; 12; 15,30; 
fericită : UNIREA - 15,30; 18; la grădină 

TOMIS — 9—15,45 în continuare; 18,15; la
20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30, MIO- 

----- 13,30; 16; 18,15; 20,30.
I FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
- 15,30; 18; 20,30, CRÎNGAȘI - 15,30;

• Eu, eu,
18,15; 21.
O O fată
— 20,30.
• Oscar : 
grădină — 
RIȚA — 9; 11,15;
• Iadul sfărîmat
• K. O. ; VITAN
18; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : POPULAR 
16; 19,30.
o Sfîrșltul agentului W 4 C ; MUNCA — 16; 18; 20.
• El Dorado : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; la grădină
— 20,30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
e Sfîntul la pîndă ; VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. 
o Ea va rîde : VOLGA — 9,30—13,45 în continuare; 
16,15; 18,30; 20,45.
O Pasărea timpurie : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
e Răpirea fecioarelor ; Răzbunarea haiducilor : RA
HOVA — 15,30; 19; la grădină — 20,30.
• Pentru ctțlva dolari In plus : PROGRESUL — 14,30; 
17,15; 20, GRADINA PROGRESUL PARC — 20,45.
• Statornicia rațiunii i FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Gioconda fără surls : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
• Ultima noapte a copilăriei : GRADINA BUCEGI
— 20,30.
• Căutațl Idolul : GRADINA VITAN — 20,30.
• Răzbunarea haiducilor : PACEA — 15,45; 18; 20,15.

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu
20) : Concert simfonic. Dirijor : Emil Simon. • Opera 
română : Rigoletto — 19,30. e Teatrul de stat de ope
retă : Singe vienez — 19,30. « Teatrul Național „I. L. 
Caraglale" (sala Comedia) : Heidelbergui de altădată
— 19,30. e Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Fotografii mișcate — 19,30, (sala Studio) : Absența unul 
violoncel — 20, (la Teatrul de vară din parcul Herăs
trău) : O casă onorabilă — 20. • Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : Hora domnițelor — 20. a Teatrul sati- 
rlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30, (grădina Boema) : Boema Palace — 20.

Considerăm că aceste măsuri vor 
crea un cadru și mai favorabil 
pentru temeinica și multilaterala 
noastră instruire, ele reprezentînd 
încă o dovadă a prețuirii și intere
sului de care se bucură studențimea 
din țara noastră din partea condu
cerii de partid și de stat.

Noi, studenții Facultății de isto- 
rie-geografie, asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră perso
nal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
nu ne vom precupeți eforturile 
pentru a aplica în practică cu con
secvență și hotărîre politica parti

dului, că vom munci cu și mat 
multă dîrzenie pentru a ne pregăti 
cit mai temeinic și a ne aduce 
contribuția Ier construirea socialis
mului in patria noastră, la ridicarea 
poporului nostru pe noi culmi ale 
civilizației și progresului".

Și studenții CONSERVATORU
LUI „CIPRIAN PORUMBESCU" 
DIN BUCUREȘTI au salutat, în 
cadrul adunării ținute ieri, cu deo
sebit entuziasm, aplicarea măsuri
lor hotărîte pe baza indicațiilor 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din a- 
prilie 1968 cu privire la perfecțio
narea învățămîntului. în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R. se arată;

Vedem în recentele masuri, ca 
și în mărirea alocației de hrană și 
bursă de care am beneficiat în 
cursul acestui an universitar, o 
nouă expresie a grijii părintești pe 
care ne-o poartă partidul, asigu- 
rîndu-ne condiții de viață și stu
dii din ce în ce mai bune. Avem 
posibilitatea — se scrie în conti
nuare — să adîncim însușirea dis
ciplinelor de profil, să dobîndim o 
pregătire temeinică, să ne formăm 
la nivelul înaltelor exigențe cs 
stau în fața învățămîntului ar
tistic.

Conștienți de marea răspundere 
ce ne revine, vă asigurăm că nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru a ne arăta la înălțimea încre
derii ce ni se acordă. Noi, absol
venții actualei promoții, vă asi-* 
gurăm că vom pune în valoare 
întreaga noastră pregătire și ca
pacitate de muncă la posturile ce 
ne vor fi repartizate, adueîndu-ne 
contribuția la progresul și înflo
rirea patriei noastre socialiste".

conducerii 
nostru, 

tovarășului Nicolae

Spicuim, în continuare, dintr-o 
altă telegramă :

„Noi, studenții FACULTĂȚII 
DE MECANICĂ DIN INSTITU
TUL POLITEHNIC CLUJ, întru
niți într-o adunare, exprimăm cele 
mai calde mulțumiri 
partidului și. statului 
personal
Ceaușescu, pentru prețuirea și grija 
părintească care ne-o poartă, 
concretizate și în măsurile privind 
îmbunătățirea condițiilor de mun
că și viață și în cele privind asi
gurarea pregătirii noastre la un 
nivel corespunzător etapei actuale 
de dezvoltare a societății.

Pentru a răspunde dragostei și 
atenției deosebite cu care este în
conjurat întregul nostru tineret 
studios, ne angajăm ca și în viitor 
să învățăm cu~ rivnă pentru a ne 
pregăti cît mai bine, profesional și 
politic, în vederea îndeplinirii tu
turor sarcinilor care ne vor fi în
credințate".

în telegrama adunării studenți
lor de la FACULTATEA DE ME
TALURGIE , A INSTITUTULUI 
POLITEHNIC DIN BUCUREȘTI se 
relevă între altele;

I. VETRINEANU
Secretar al Comitetului executiv Centrocoop

Printre sarcinile multiple care stau 
în fața Uniunii Centrale a Coopera
tivelor de Consum se numără și cea 
referitoare la difuzarea cărții la 
sate. Este suficient să amintesc că 
numai anul trecut noi am vîndut în 
mediul rural peste 10 milioane vo
lume în valoare de circa 75 milioane 
lei. Cu toată preocuparea continuă, 
în acest sector de activitate se ma
nifestă încă o serie de dificultăți, 
în articolul de față ne propunem să 
ne referim în special la cele create 
în desfacerea cărții de către edituri, 
la neajunsurile privind contractarea 
fondului de carte, prezentarea pro
ducției editoriale, ritmicitatea în a- 
pariție, operativitatea cu care lucră
rile noi ajung la cititori, sistemul de 
inform'âre. Sînt, în general, neajun
suri ce survin datorită unor defi
ciente existente în activitatea secto
rului editorial, neajunsuri care se 
repercutează asunra răspîndirii căr
ții la sate, vizînd însă — în același 
timp — problema în ansamblul ei.

După cum este cunoscut, contrac
tarea fondului de carte se face a- 
nual, pe baza proiectelor de plan 
editorial, care cuprind totalitatea 
titlurilor propuse spre a fi editate 
în anul următor; aceste proiecte 
constituie unicul element de orien
tare în stabilirea necesarului sectoa
relor de difuzare. Pentru a deveni 
niște utile instrumente de lucru ele- 
ar trebui să rămînă ferme, să nu su
fere modificări. Cu toate acestea, 
planurile editoriale stabilite inițial 
prezintă — pe parcursul anului — 
numeroase schimbări. Planul anual 
de apariții care se discută în comisia 
de tiraje la unele edituri diferă în 
mare măsură de proiectul de plan 
prezentat spre consultare librarilor 
și cititorilor. La rîndul său, planul 
editorial anual aprobat suferă noi 
schimbări ce se oglindesc în planu
rile trimestriale de apariții, care, de 
asemenea, nu sînt respectate de edi
turi. De exemplu : în olanul de a- 
pariții al Editurii științifice pe 
trim. I. 1968 figurează un număr de 
57 titluri din care 26 sînt reporturi 
din anul 1967 iar 5 titluri incluse 
după încheierea lucrărilor de con
tractare ; deci peste 50 la sută din ti
tluri nu au fost programate să apară 
în 1968. La Editura agrosilvică din 
cele 40 titluri programate pentru 
trim. I. a. c. (10 report din 1967) nu au 
apărut decît 2 titluri. Exemple ase
mănătoare se pot da si de la editurile 
didactică și pedagogică, Editura ti
neretului. Editura pentru literatură 
universală, Editura politică etc. Pe 
lîngă cele arătate mai sus. dacă a- 
dăugăm și frecventele schimbări de 
preturi și titluri, care necesită revi
zuirea comenzilor, se conturează 
tabloul incertitudinii si necorelatiei 
între ceea ce se comandă și ce anare. 
De exemplu, Editura agrosilvică 
propune în planul anual o lucrare 
de C. Bordeianu „Creșterea diferen
țiată a animalelor după scopul pro
ducției", lucrare la prețul de 3,50 lei, 
iar în planul trimestrial figurează cu 
titlul „Coordonate în zootehnia mo
dernă" la prețul de 6.50 lei.

Asemenea situații, foarte frecvente 
de altfel, reclamă un mare volum 
de muncă suplimentar și deseori 
inutil din partea lucrătorilor din 
sectorul de librărie. Ele duc impli
cit la slaba informare și chiar la 
dezinformarea cititorilor asupra pro
ducției editoriale șl la nesiguranță

„Hotărîrile cu privire la dezvol
tarea învățămîntului și îmbunătă
țirea condițiilor de viață ale stu
denților inițiate de partid creează 
condițiile necesare pregătirii noas
tre temeinice ca specialiști și cetă
țeni. Sîntem conștienți că măsura 
privind reglementarea numărului 
de examene asigură dirijarea efor
turilor către acele laturi ale pre
gătirii. noastre care trebuie să aibă 
azi o pondere deosebită în cultura 
de specialitate a inginerului meta- 
lurg.

Sîntem hotărîțl să răspundem 
grijii pe care partidul o poartă în
tregului tineret, studențimii, prin 
muncă susținută, concretizată în 
rezultate cit mai bune chiar din 
actuala sesiune. Ne folosim de a- 
cest prilej pentru a mulțumi cu 
căldură partidului și pentru hotări- 
rile privind îmbunătățirea condi
țiilor noastre de trai, care stimu
lează puternic eforturile studenți
mii.

Vă asigurăm — se relevă în tele
grama adresată C C. al P.C.R. — 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a răspunde cu cinste grijii 
pe care o acordați pregătirii viito
rilor specialiști, perfecționării con
tinue a procesului de învățământ".
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în încheierea adunării studenți
lor FACULTĂȚII DE CONSTRUC
ȚII DIN INSTITUTUL POLITEH
NIC DIN TIMIȘOARA s-a adoptat, 
de asemenea, o telegramă din care 
reproducem :

„Am luat cunoștință cu bucu
rie de hotărîrea cu privire la redu
cerea numărului de examene și la 
îmbunătățirea modului de desfășu
rare a acestora, expresie a 1 
cerii în viață a Directivelor Plena
rei C.C. al P.C.R. și a Legii învăță
mîntului, recent votată de Marea 
Adunare Națională

Ne exprimăm atașamentul și re
cunoștința fierbinte pentru grija 
ce ne-o purtați nouă, studenților, 
pentru a ne asigura cele mai bune 
condiții de studiu și viață, pentru 
perspectiva minunată ce ne este 
deschisă după absolvirea studiilor.

Ne angajăm să slujim cu devota
ment poporul, să ‘ fim demni de 
înaltele răspunderi pe care ni le 
încredințează Partidul Comunist 
Român și patria noastră socialistă".

în obținerea cărților reținute în baza 
proiectelor și a planurilor editoriale 
definitive.

Avînd în vedere Instabilitatea pla
nurilor editoriale, organele de difu
zare sînt obligate ca, pe paredrs, să 
efectueze sondaje ale interesului pu
blic față de noile lucrări, fapt care 
reclamă prestarea multor operațiuni 
cu eficientă scăzută datorită perioa
dei scurte de consultare. In anul 
1967 s-au întreprins astfel de studii 
pentru 690 titluri, iar în acest an, 
numai într-o lună și jumătate au 
fost supuse aceleiași operații 114 
titluri din care 27 la editura „Meri
diane", 30 la Editura tehnică, 13 la 
Editura Academiei etc.

In plus, vreau să subliniez că, de 
cele mai multe ori, proiectele planu
rilor editoriale (care totalizează pes
te 3 000 titluri) nu ne furnizează prin 
conținutul lor suficiente elemente 
de orientare bibliografică asupra ni
velului de prezentare, asupra catego
riilor de cititori cărora li se adre
sează și nu permit, deci, o apreciere 
concludentă și strict necesară pentru 
stabilirea comenzilor pe an. Iată 
cîteva exemple : proiectul de plan al 
literaturii beletristice pe anul 1968 
prezintă lucrarea „Nuvele, poves
tiri" de Calian Iile drept „Culegere 
de lucrări cu ternă diversă", iar în 
proiectul de plan cuprinzînd litera
tură agricolă și silvică se precizează 
că lucrarea „Cultura sfeclei de za
hăr" (nivel mediu) de Z. StănescȚ 
se adresează tehnicienilor șl ingine
rilor agronomi și... tuturor cultivai 
torilor de sfeclă de zahăr. De ase
menea, ăr fi util dacă editurile ar 
furniza detalii privind realizarea ar- 
tistico-grafică a cărților. In proiec
tele de plan nu se menționează dacă 
lucrările vor apărea broșat sau car
tonat, nu se precizează formatul, fe
lul legăturii, calitatea hîrtiei etc. 
Aceste precizări ne-ar ajuta să pre- 
întîmpinăm eventualele greșeli îți 
ceea ce privește aspectul grafic cum 
s-a întîmplat, de pildă, cu lucrarea 
„Date utile pentru lucrătorii din a- 
gricultură" care a apărut într-un 
format 20/30 cm, greu de mtnuit, deși 
ea este folosită permanent de către 
lucrătorii din agricultură.

în multe cazuri nu se asigură apa
riția, cel puțin cu o lună de zile 
înainte, a lucrărilor care marchează 
evenimente istorice, culturale, sau 
care susțin unele campanii agricole, 
în anul 1967, volumul „Mărăști, Mă- 
rășești, Oituz" de Ion Cupșa, care 
marca semicentenarul luptelor eroice 
de la Mărășești, a apărut cu puține 
zile înaintea aniversării, iar lucră
rile „Producerea legumelor timpurii" 
și „Tomatele" au apărut în luna 
martie, mult prea tîrziu spre a fi fo
losite la susținerea campaniei pen
tru desfășurarea lucrărilor de legu
micultura. Manualul „Valorificarea 
producției legumicole" destinat învă- 
tămîntului agrozootehnic de masă, 
care trebuia să apară în luna octom
brie 1967, o dată cu începerea cursu
rilor, a apărut în ianuarie 1968 și a 
fost livrat unităților cooperației de 
consum la jumătatea lunii martie, 
la încheierea cursurilor. Asemenea 
practici aduc pagube evidente iKtît 
materiale cît și culturale.

Totodată nu au fost lichidate în to
talitate paralelismele în apariția lu
crărilor la unele edituri. De exem
plu, Editura tineretului 
pentru literatură au programat să 
editeze (și au apărut) aceleași lucrări 
— „Românii subt Mihai Vodă Vitea
zul", Titu Maiorescu „Critice", Ma
rin Preda „Moromeții".

Deși este cunoscut faptul că în di
fuzarea cărții un rol important îl 
au informarea bibliografică și re
clama, în această privință, de mulți 
ani nu se înregistrează nici un pro
gres. Publicația „Cărți noi", precum 

. și diversele materiale (prospecte, 
pliante) pe care le tipăresc editurile 
nu satisfac nici pe departe actualele 
cerințe ale cititorilor de la sate. A- 
ceasta, pe de o parte, pentru că ele 
apar în mod frecvent după ce căr
țile pe care le prezintă au fost deja 
epuizate, iar pe de altă parte, pen
tru că atunci cînd apar în timp util, 
atît tirajul lor cît și forma grafică 
nu satisfac cerințele și nu sînt în 
măsură să edifice diversele categorii 
de cititori asupra conținutului lucră
rilor. La aceasta se adaugă și faptul 
că multe lucrări anunțate ca fiind 
sub tipar prezintă mari întîrzieri 
în apariție. Ex. : lucrarea lui Gr. 
Beuran „Cifrul Petre Petrescu" — 
colecția „Aventura", 
buletinul „Cărți noi" 
gramată să apară 
1968, '
luna 
Luca 
țață 
pare 
cataloage periodice (lunare sau săp- 
tămînale) ale cărților apărute și în 
curs de apariție, care să informeze 
operativ pe librari cît și pe cititori, 
a unei reviste care să dezbată pro
blemele producției editoriale se face 
mai intens simțită.

Care este operativitatea cu care 
cartea ajunge în mina cititorului ? 
Și în această direcție există lipsuri 
care persistă de mai multă vreme. 
Faptul că baza de desfacere a cărții 
din cadrul C.S.C.A. nu expediază 
noile titluri apărute, concomitent în 
rețeaua cooperației de consum și re
țeaua centrelor de librării, avanta- 
jînd pe aceasta din urmă, provoacă 

■ nemulțumiri în rîndul cititorilor de 
la sate și, totodată, creează premi
sele stocării unor titluri în unitățile 
cooperației de consum. De pildă, din 
lucrarea „Mic dicționar mitologic", 
unitățile centrelor de librării au pri
mit tirajul comandat în 
1967, iar cooperația 
iulie 1967.

Pentru eliminarea 
persistă în sectorul 
difuzare a cărții considerăm nece
sară cointeresarea în mai mare mă
sură a editurilor în difuzarea pro
ducției editoriale. Aceasta se va putea 
realiza numai prin stabilirea con
tractelor directe între edituri și or
ganele de difuzare respective.

anunțată in 
că este pro- 

în luna ianuarie 
a ieșit de sub tipar în 

martie a. c. ; lucrarea lui Șt. 
„Septembrie pe Crișuri" anun- 
pentru luna octombrie 1967, a- 
în ianuarie 1968 etc. Lipsa unor

ianuarie
de consum în

lipsurilor < 
de editare

care
i Si
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Acte careTelegramăgeneral > 
a Revoluției, 

președintei Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat

Vizitele ministrului

tehnologiei

din Marea Britanie

■»

(Urmare din pag. 1)

tricotaje, care realizează zilnic pes
te 130 000 de produse.

Vizitând sectoare de tricotaje, 
confecții și lenjerie, precum și ex
poziția de prezentare a produselor 
fabricii, oaspeții congolezi au dat 
o înaltă apreciere calității confec
țiilor, sistemului de organizare a 
producției și a muncii, gradului ri
dicat de mecanizare și automati
zare a procesului tehnologic.

La întreprinderea
agricolă de stat
„30 Decembrieu

In cursul după-amiezii secreta 
rul general al M.N:R., președintele 
Republicii Congo, Alphonse Mas
samba-Debat și persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut o vizită la 
întreprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie", din 
talei.

Intîmpinîndu-i 
gelo Miculescu, 
te al Consiliului 
culturii, le-a făcut o succintă pre
zentare a sistemului de organizare 
a întreprinderilor agricole din țara 
noastră și a rezultatelor obținute 
în producția vegetală și animală. 
Apoi directorul întreprinderii, ing. 
Alexandru lenciu. i-a invitat să vi
zi* Je citeva ferme ale întreprin
de ii. Directorul le-a prezentat as
pecte din activitatea acestei uni
tăți agricole, modernele utilaje și 
instalații cu care este înzestrată, 
informindu-i că unitatea pe care o 
conduce furnizează cantități im
portante de legume, fructe și pro
duse animaliere, atât pentru con
sumul intern, cit și pentru export.

Oaspeții au manifestat un interes 
deosebit față de organizarea supe
rioară a activității întreprinderii, 
dotarea ei tehnică și producții
le obținute, adresînd felicitări lu
crătorilor din întreprinderea agri
colă de stat ,,30 Decembrie".

popas la Muzeul Satului. Ion Mo- 
raru, vicepreședinte. al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
le-a vorbit despre activitatea des
fășurată, în cei peste 30 de ani de 
la înființare, de această instituție 
culturală cu caracter etnografic, is
toric și social, de renume interna
țional.

Directorul muzeului, Gheorghe 
Focșa, conduce pe oaspeți pe aleile 
imensei expoziții în aer liber. O- 
prindu-se în fața exponatelor, pre
ședintele Republicii Congo a exa
minat cu mult interes pitoreștile 
costume naționale și obiectele de 
artă făurite de meșteri din popor.

In timpul vizitei la muzeu, gru
puri folclorice au întâmpinat pe 
oaspeți cu jocuri și cîntece popu
lare românești, specifice diferite
lor regiuni ale țării, oferindu-le 
frumoase imagini ale folclorului 
românesc.

La încheierea vizitei, președinte
le Alphonse Massamba-Debat a 
consemnat în cartea de onoare a 
muzeului cuvinte elogioase la adre
sa organizatorilor acestei originale 
instituții culturale.

Delegația din Marea Britanie, în 
frunte cu ministrul tehnologiei, 
Anthony Wedgwood Benn, îm
preună cu ambasadorul acestei țări 
la București, au făcut joi o vizită 
la Fabrica, de mașini-unelte și a- 
gregate din Capitală. însoțiți de 
ing. Aurel Bozgan. directorul gene
ral al uzinei, oaspeții au vizitat 
principalele sectoare ale întreprin
derii. Ministrul britanic s-a inte
resat de modul de- organizare a 
cercetării în întreprindere, de gama 
produselor realizate și exporturile 
contractate.

In continuare, membrii delega
ției au făcut o vizită prin Capi
tală.

Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România a trimis Congresului Statelor Unite ale Americii, pre
ședintelui Senatului, Hubert Humphrey, următoarea telegramă:

„Profund întristat de vestea asasinării senatorului Robert Francis 
Kennedy, reprezentant de seamă al Senatului și al vieții politice ameri
cane, în numele meu personal și al deputaților Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România vă adresez cele mai sincere condoleanțe.

Totodată vă rog să transmiteți doamnei Ethel Kennedy și familiei în
doliate expresia profundelor noastre simpatii în aceste momente de grea 
încercare".

PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI
A SOSIT LA VIENA

apropierea Capi-

pe oaspeți, An- 
prim-vicepreședin- 
Superior al Agri-

★

In timpul vizitei la Fabrica de 
confecții și tricotaje București, la 
I.A.S. „30 Decembrie" și la Muzeul 
Satului, oaspeții congolezi au fost 
însoțiți de tovarășii Vasile 
șef de secție la C.C. al 
dor Jianu, directorul 
din M.A.E., Alexandru 
basadorul României în 
Congo, și general-maior 
Negulescu.

Pretutindeni, în unitățile vizita
te, ca și pe traseul străbătut de 
coloana de mașini, secretarul ge
neral al M.N.R., președintele Re
publicii Congo, Alphonse Massam
ba-Debat și ceilalți oaspeți congo
lezi s-au bucurat de ospitalitatea 
caldă a bucureștenilor.

Vlad, 
P.C.R., Tu- 

protocolului 
Tujon, am- 

Republica 
Nicolae

★
La amiază, vicepreședintele Con

siliului de Miniștri, Gheorghe Ră- 
dulescu, președintele Comisiei gu
vernamentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, p. ofe
rit la restaurantul „Pădurea Bă- 
neasa“ un dejun în cinstea dele
gației britanice, condusă de minis
trul tehnologiei, Anthony Wedg
wood Benn.

Printre persoanele oficiale parti
cipante se afla și Sir John Chad
wick, ambasadorul Marii Britanii 
la București.

în timpul dejunului, care a de
curs într-o atmosferă cordială, 
Gheorghe Rădulescu și Anthony 
Wedgwood Benn au rostit toasturi.

★

După-amiază, delegația britanică 
însoțită de Nicolae Bărbulescu, se
cretar general al Consiliului Rațio
nal al Cercetării Științifice, a ple
cat într-o călătorie pe litoralul Mă
rii Negre, unde au vizitat stațiuni
le Eforie Nord și Eforie Sud Sea
ra, Petre Nicolae. primarul muni
cipiului Constanța, a oferit la ca
zinoul . din Constanța o masă în 
cinstea ministrului Anthony Wedg
wood Benn.

(Agerpres)

Joi dimineața a plecat la Viena 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, împreună cu soția, care, 
la invitația lui Bruno Marek, pri
marul orașului Viena, va face o 
vizită în capitala Austriei.

Printre persoanele oficiale pre
zente-la plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, se aflau Ion Cosma, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, pre
cum și Rainer Gerhard, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Repu
blicii Austria la București.

★
VIENA 6. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite:
Primarul general al Municipiului 

București, Dumitru Popa, a sosit în 
capitala Austriei.

In aceeași zl oaspetele român a 
făcut o vizită la primăria Vienei, 
unde a fost salutat de primarul 
vienez. Bruno Marejț, care a sub
liniat, între altele, evoluția favo
rabilă a relațiilor austriaco-ro 
mâne. '

Mulțumind pentru invitația dea 
vizita Austria și pentru cuvintele 
de salut adresate, oaspetele a ară
tat că relațiile dintre capitalele Ro
mâniei și Austriei, dintre cele două 
țări, se bizuie pe vechi tradiții și 
au perspective de dezvoltare con
tinuă.

A urmat un dejun oficial la care 
au participat membri ai Senatului 
orășenesc și ai landului Viena. A

fost prezent ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Viena, 
Gheorghe Pele.

După-amiază, Dumitru Popa a 
fost primit de cancelarul federal 
al Austriei, dr. Josef Klaus, cu care 
a avut 
privind 
țări.

El a
la Parlamentul austriac de Bruno 
Pittermann, președintele 
parlamentar al Partidului 
Austriac, discuția avută 
rîndu-se într-o atmosferă

o convorbire prietenească 
relațiile dintre cele două

fost, de asemenea, primit

Manifestări

sisîemu

pe 
de

grupului 
Socialist 
desfășu- 
cordială.

consacrate anului
revoluționar 1848 •

La Muzeul Sațului
La înapoierea în Capitală, 

Alphonse Massamba-Debat și cei
lalți oaspeți congolezi, au făcut un

★

Joi după-amiază, Georgette Bo- 
uanga, președinta Uniunii revo
luționare a femeilor congoleze, a 
făcut o vizită la Consiliul națio
nal al femeilor, unde a fost pri
mită de tovarășa prof. ing. Su- 
zana Gâdea, președinta Consiliului. 
Au participat tovarășele Maria 
Groza, vicepreședintă și Maria Cio
can, secretară a consiliului. întâl
nirea Srd desfășurat într-o atmos
feră prietenească.

(Agerpres)

încheierea

sesiunii

Joi după-amiază s-au încheiat 
lucrările celei de-a IlI-a sesiuni a 
grupei de lucru a Comisiei euro
pene pentru agricultură a Organi
zației Națiunilor Unite pentru a- 
limentație și agricultură (F.A.O.), 
care au avut loc la București.

în cursul celor patru zile cît au 
durat lucrările sesiunii, participan- 
ții — delegați din 17 țări euro
pene membre ale F.A.O. și repre
zentanți ai unor organizații inter
naționale — au dezbătut probleme 
actuale de economie agrară.

In încheierea lucrărilor s-a sta
bilit programul viitoarei sesiuni 
care cuprinde studii economice și 
sociologice asupra a diferite forme 
de întrajutorare și cooperare în 
agricultură, probleme de eficiență 
economică a investițiilor în agri
cultură, modernizarea satelor, iar, 
la propunerea delegației țării noas
tre, a fost inclus în program stu
diul privind influența reciprocă 
dintre tehnica modernă folosită în 
agricultură și structura agrară.

A fost acceptată invitația guver
nului elvețian ca viitoarea sesiu
ne a grupei de lucru a Comisiei 
europene pentru agricultură a 
F.A.O. privind structura agrară să 
aibă loc în 1970 
cipanții au ales 
viitoarei sesiuni 
— Italia, iar ca 
J. de Vaissiere 
colae Petrescu — România.

La invitația Comitetului național 
al României pentru F.A.O., parti 
cipanții fac în zilele următoare o 
excursie de studii în țara noastră. 
Ei vor vizita întreprinderi agricole 
de stat, cooperative agricole de 
producție, institute de cercetări și 
stațiuni experimentale agricole.

în Elveția. Parti- 
ca președinte al 

pe Mario Band'ni 
vicepreședinți pe 

— Franța și Ni-

(Agerpres)

Prin Hotărîre a Consiliului de Mi
niștri tov. Emeric Deutsch a.fost eli
berat din funcția de vicepreședinte al 
Consiliului de Administrație al Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, ca necorespunzător.

Cu ocazia sărbătorii naționale a 
Suediei, baronul Cari Rappe, amba
sadorul acestei țări la București, a 
oferit joi seara o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au participat Maria Groza, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, Ion Baicu, ministrul trans
porturilor auto, navale și aeriene,

Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, membri ai 
conducerii altor ministere, generali, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi ai mișitțnilpr, 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Cuvîntarea radiodifuzata 
a ambasadorului Suediei

Cronica zilei
CONSTANȚA ȘI SULMONA 

(ITALIA) — ORAȘE 
ÎNFRĂȚITE

Joi a avut loc la Constanța sem
narea Protocolului de înfrățire dintre 
orașele Constanța și Sulmona (Italia), 
localități legate prin amintirea mare
lui poet Ovidiu. Protocolul de înfră
țire a fost semnat de Petre Nicolae, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Constanța, și Paolo di Bartolomeo, 
primarul orașului Sulmona. Acest act 
de înfrățire — se spune printre altele 
în document — cinstește geniul ma
relui poet care s-a născut la Sulmona 
și și-a sfîrșit zilele la Constanța. El 
constituie un pas în plus pe calea lăr
girii relațiilor de prietenie și coope
rare între popoarele noastre. La so
lemnitate au participat membri ai Co
mitetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului Constanța, alte 
persoane oficiale din localitate, o de
legație a municipalității din Sulmona, 
precum și o delegație a feroviarilor 
sulmonezi, care face o vizită de prie
tenie ceferiștilor constănțeni. A fost, 
de asemenea, prezent NîccqIo Mos
cato, ambasadorul Italiei la București, 
în cursul dimineții, la gara din Con
stanța a fost dezvelită o placă come
morativă, oferită în dar de muncitorii 
feroviari din Sulmona, în semn de 
cinstire a memoriei lui Ovidiu, pentru 
strîngerea relațiilor de prietenie cu 
feroviarii constănțeni. Delegația fero
viarilor din Sulmona a depus apoi o 
coroană de flori la statuia lui Ovidiu 
din centrul orașului.

După amiază, oaspeții au vizitat sis
temul de irigații de pe Valea Carasu, 
stațiunea experimentală zootehnică 
Palas și stațiunea experimentală vi
ticolă Murfatlar. Ministrul olandez s-a 
întreținut cu specialiștii în legătură 
cu dezvoltarea agriculturii dobrogene.

★
Guvernatorul Băncii Naționale a 

Republicii Socialiste România, Vasile 
Malinschi, a plecat joi în Elveția, la 
Basel, unde va participa la lucrările 
celei de-a 38-a Adunări generale or
dinare , a Băncii Reglementelor Inter
naționale, la care este membră și țara 
noastră.

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Suediei, joi seara, baronul Cari 
Rappe, ambasadorul, acestei țări la 
București, a vorbit la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

Joi, la Casa de cultură a muni
cipiului Tîrgoviște a avut loc un 
simpozion intitulat „Anul revoluțio
nar 1848 în Țările Române". Cadre 
didactice și oafneni de cultură din 
localitate au evocat momente din 
frămîntatul an 1848. In aceeași zi, 
la Casa de. cultură din Pucioasa și 
la căminele culturale din peste 40 
de localități ale județului Dîmbovița 
au fost organizate conferințe, re
citaluri de poezie și expuneri pe 
tema „120 de ani de la Revoluția din 
1848".

La Combinatul de zahăr și ulei 
„Oltenia", întreprinderea de trans-. 
porturi auto și întreprinderea de 
industrializarea laptelui din Craio
va au avut loc joi simpozioane pri
lejuite de împlinirea a 120 de ani 
de la Revoluția din 1848. Cu acest 
prilej, cadre didactice de la liceele 
din oraș au făcut expunerile „1848 
și lupta pentru unitatea națională a 
tuturor românilor", „Lupta poporu
lui nostru pentru formarea statului 
național român și apărarea ființei 
naționale", „Literatura română în 
jurul anului 1848“, „Figuri de revo
luționari olteni de la 1848". Manifes
tări asemănătoare s-au desfășurat 
zilele acestea și la Uzina „Electro- 
putere", Fabrica de confecții, În
treprinderea de foraj și Fabrica de 
textile „Independența" din Craiova.

„Flacăra lui ’48 în Principatele Ro
mâne" este titlul expoziției deschise 
joi în holul bibliotecii municipale 
din Oradea. Închinată momentului 
revoluționar de la Islaz, ea cuprinde 
o seamă de cărți și fotografii ce 
vorbesc despre oamenii de seamă ai 
epocii, luptători neobosiți pentru 
cauza revoluției: Vasile Alecsandri, 
Eliade Rădulescu, Bălcescu, Bolinti- 
neanu, Negri, Avram Iancu, Bolliac, 
Simian Bărnuțiu. Sînt expuse, de 
asemenea, documente și literatură 
beletristică clasică și contemporană 
ce evocă semnificația anului revo
luționar 1848 în istoria poporului 
român. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 iunie. în (ară: vre
mea în general călduroasă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea ploi 
locale sub formă de averse în

vremea

(Agerpres)

Ecouri după surprizele
de la Napoli și Firenze

Voronin nu va mal putea juca 
fotbal.

vestul și nordul țării. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 
20 și 30 de grade, local mai ridi
cate. în București: vreme în ge
nerai frumoasă și călduroasă. 
Cerul va fl variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

Asasinat mișelește marți noaptea, 
senatorul american Robert Kennedy 
a încetat din viață în zorii zilei de 
joi.

Opinia publică din România este 
zguduită și tulburată de emo
ție și de cea mai profundă in
dignare. Impresia dominantă 
care oribilul asasinat politic
la Los Angeles a degajat-o de la un 
capăt la altul al lumii este aceea că 
cele șase gloațe criminale au fost 
îndreptate nu numai împotriva mar
cantei personalități americane, ci 
împotriva valorilor moralei, demo
crației și civilizației contemporane. 
Pe drept cuvînt, președintele Cipru
lui, Makarios, afirma că „această 
crimă abominabilă și monstruoasă, 
care a fost condamnată de întreaga 
lume, este o lovitură dată civilizației 
și idealurilor umane**.

Exprimînd regretul față de tra
gica moarte a lui Robert Kennedy, 
compasiune familiei, tuturor celor 
loviți în aspirațiile lor prin această 
crimă, opinia publică din țara noas
tră, cutremurată de odioasa fărăde
lege, se întreabă nedumerită ca în
treaga lume: De ce? Ce este această 
boală groaznică ce se ascunde în a- 
dîncurile celei mai bogate țări din 
lume? Așa cum se recunoaște în mod 
unanim, explicațiile nu pot fi găsite 
decît în rînduielile care domnesc în 
actuala societate din Statele Unite.

Ceea ce frapează și cutremură pe 
fiecare om este repetarea crimelor șl 
analogia de împrejurări și metode 
în care acestea se produc. Este al 
treilea asasinat politic de vastă re
zonantă în mai puțin de 5 ani. La 
22 noiembrie 1963. în stupoarea ge
nerală, a căzut în plină zi, răpus de 
3 gloanțe trase în cap, președintele 
Statelor Unite, John Fitzgerald Ken
nedy I La 5 aprilie 1968, rafale de 
arme automate curmă viața ilustrului 
lider al populației de culoare. Martin 
Luther King ! La 5 iunie este asasi
nat în mod bestial candidatul vir
tual la președinția Statelor Unite, 
Robert Kennedy 1 Această succesiune 
învederează că asasinatul a devenit 
un sistem și o practică a vieții poli
tice din S.U.A. Dar „cele 3 Dallas- 
uri" nu sînt decît cazurile cele mai 
flagrante; dacă la ele se adaugă lun
gul șir de atentate, izbutite și neiz
butite, împotriva luptătorilor pentru 
drepturi civile, a negrilor, a militan- 
tilor progresiști, a luptătorilor pen
tru pace, realizăm tabloul unei orîn- 
duiri în care fărădelegea, crima și 
asasinatul politic au prins rădăcini 
adînci și cresc ca buruienile ucigă
toare pe un sol de putregai. Totul 
izvorăște din principiile și normele 
care guvernează o orînduire în care 
banul și nu omul și viata sa dau mă
sura tuturor lucrurilor, în care bunul 
plac și cinismul guvernează în voie.

în S.U.A. nu se precupețesc nici 
bănii, nici canalele de propagandă 
pentru a se crea și răspîndi mitul 
„modului de viață american" — ca 
model demn de a fi urmat și impus 
chiar prin forța armelor. Dar șocuri 
ca acela care Zguduie acum omeni
rea pun cu mai mare acuitate între
barea: cît prețuiește acest „mod de 
viață", această „democrație" cînd 
revolverul constituie decisivul 
instrument politic ? Cînd „dreptul" 
și „libertatea" sînt acelea de a ucide 
nestingherit oameni politici care își 
atrag popularitate prin crezurile lor 
raționale, lucide? Crima de la Los 
Angeles, ca și cele precedente, nu face 
decît să stigmatizeze cu fierul roșu 
pretinsa „lume liberă" în ochii po
porului român, ca și a opiniei publi
ce de pretutindeni. Această stare de 
lucruri este produsul nemijlocit, ex
crescența „logică" a întregii orien
tări promovate de reacțiunea ameri
cană atît în politica externă, cît și în 
politica internă. In mod just scrie 
ziarul parizian „Le Figaro": „crima 
de Ia Los Angeles este o nouă dovadă 
a existenței în S.U.A. a unei atmos

SEARĂ CULTURALĂ 
TUNISIANĂ

Cu prilejul Zilei naționale a Tuni
siei, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat 
joi, la Casa de Cultură a I.R.R.C.S., 
o seară culturală tunisiană. Au par
ticipat Octav Livezeanu — vicepre
ședinte al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă «și cultură, zia
riști. Se aflau de asemenea prezenți 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la București. Ziarista Rodica 
Georgescu a împărtășit impresii din- 
tr-o călătorie în Tunisia, după care 
au fost prezentate filme documentare 
tunisiene.

MINISTRUL AGRICULTURII 
AL OLANDEI LA CONSTANȚA

Continuîndu-și vizita în țara noas
tră, ministrul agriculturii al Olandei, 
Pierre Lardinois a sosit joi, împreună 
.cu Nicolae Giosan, președintele Con
siliului Superior al Agriculturii, la 
Constanța. Pe parcurs, a fost vizitat 
Combinatul pentru creșterea și îngră- 
șarea industrială a porcilor al între
prinderii agricole de stat Căzănești.

SPORT
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

Vestea calificării e- 
chipei Italiei — în urma 
tragerii la sorți — în 
finala campionatului 
european de fotbal, a 
provocat o adevărată 
explozie de bucurie în 
rîndul jucătorilor itali
eni și al „tifosilor" (su
porterilor).

Această euforie gene
rală este însă înscrisă 
într-un cadru mai rea
list în declarațiile an
trenorilor, specialiștilor 
și cronicarilor apărute 
în presa de joi dimi
neața. Recunoscîndu-se 
efortul depus de am
bele echipe în condiții
le unui teren deosebit 
de dificil, voința lor de 
a învinge, se consideră, 
totodată, că prestigiul 
ambelor echipe este 
salvat, întrucît pe teren 
rezultatul a fost egal. 
Zeița Fortuna i-a favo
rizat însă pe italieni.

Pentru Iakușin, direc
torul tehnic al echipei 
sovietice, partida „a 
fost frumoasă si națio
nala sovietică s-a dove
dit sudată în fiecare 
compartiment, plină de 
dinamism. N-am avut 
însă noroc. Echipa 
noastră, cu toată absen
ța unora dintre *cei mai 
dotați jucători ai săi. a 
manifestat revenire fată 
de întâlnirea cu Ceho-

slovacia. A fost o parti
dă frumoasă, în care a- 
părările au dominat a- 
tacul. Apreciabil și ar
bitrajul. Vrez Italiei să 
cîștipe turneul final".

Antrenorul „azzurri- 
lor“. Valcareggi, a de
clarat : „In condițiile 
accidentării lui Rivera 
la numai trei minute de 
la începutul partidei, 
sovieticii au dobîndit 
inițiativa, îndeosebi în

CORESPONDENȚA 
TELEFONICA 
DIN ITALIA, 

DE LA N. PUICEA

centrul terenului, con- 
strîngîndu-ne la apăra
re. In fazele de atac noi 
am fost însă mai peri
culoși. Putem fi satisfă- 
cuți. Acum ne gîndim la 
finală".

Antonio Ghirelli, cro
nicarul de la „Corriere 
dello snort", scrie : „A 
fost deosebit de clar că 
echipa Italiei a luptat 
la un nivel net inferior 
așteptărilor. A muncit 
însă mult, epuizant, si a 
terminat la un pas de 
victorie pe teren, înain
te de cîștigul norocos

prin tragere la sorți. A 
rezultat, de asemenea, 
evident că sovieticii au 
reușit, pe lungi perioa
de, o sufocantă domi
nare teritorială".

Despre partida Iugo
slavia—Anglia jucată
la Firerize, „Corriere 
dello sport", sub sem
nătura lui Ezio de Ce
sari, scrie: „Unspre
zece băieți miraculoși. 
iugoslavi au învins pe 
campionii lumii. Ime
diat ce a fost constrîn- 
să să iasă din magica 
sa vizuină de la Wem
bley, Anglia a trebuit 
să plece gloriosul și 
prestigiosul său steag 
și a fost obligată să 
reintre în rîndurile u- 
nor echipe normale, 
obosită și ea nici mai 
mult și nici mai puțin 
decît altele, la sfîrșitul 
unui 
de ____ _____
inevitabilă după un se
zon foarte încărcat ? 
Incapacitatea de a juca 

. în afară în ritmul de 
la Wembley ? Declin de 
moment sau 
al „eroilor" 
din 1966 ?
este greu de 
este însă faptul că e- 
chipa Angliei a dezi
luzionat în fața unui 
adversar care s-a de
pășit pe el însuși".

epuizant turneu 
serie. Oboseala

definitiv 
mondiali 

Răspunsul 
dat. Cert

I

în citeva rinduri
Cu prilejul unui concurs de atle

tism desfășurat în nocturnă pe sta
dionul „Saint Maur’ din Paris, 
sportivul lrancez Herve d'Encausse 
a stabilit un nou record european 
în proba de săritură cu prăjina 
cu excelenta performanță de 
5,37 m. Vechiul recod era de 
5,30 m și aparținea atletului grec 
Christos Papanicolau. De remarcat 
că performanța lui d'Encausse 
este inferioară cu numai un centi
metru actualului record mondial 
deținut de americanul Wilson.

Rezultate bune au mai fost rea
lizate și în probele de aruncarea 
greutății bărbați: Pierre Colnard 
— 19,19 m (nou record al Franței) 
și săritura în înălțime femei : 
Ghislaine Barney (Martinica) 1,74 m.

Titlul de campion republican de tir 
la proba de talere aruncate din 
a revenit trăgătorului Ștefan 
povici (Dinamo) cu 189 puncte

în sala sporturilor Giulești a 
loc întîlnirea amicală de lupte 
sice și libere între selecționata 
șului București și lotul olimpic ai 
Mexicului. Rezultatul a fost de 3,5— 
2,5 puncte în favoarea sportivilor 
bucureșteni.

La Roma a avut loc tragerea Ia 
sorți a grupelor turneului olimpic 
de fotbal de Ia Ciudad de Mexico. 
Cele 4 grupe a 4 echipe, sînt formate 
astfel : grupa A : Mexic, Columbia, 
Franța, Algeria sau Guineea; grupa 
B : Spania, Brazilia, Nigeria, Japonia, 
grupa C : Ungaria, Salvador, Israel, 
Ghana sau Maroc ; grupa D : Ceho
slovacia, Guatemala, Bulgaria, Thai
landa.

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de fotbal rezervat 
echipelor de tineret, care se desfă
șoară în prezent în R. F. a Germa
niei, se vor disputa următoarele par
tide : Burnley-Hamburg S.V. ; F.C. 
Santos-F.D.N. Tunis ; Eintracht 
Frankfurt-Vasas Budapesta ; Steaua 
Roșie Belgrad-Hanovra 96.

șanț 
Po-

avut 
cla- 
ora-

La Fraga au început campionatele 
internaționale de tenis ale Cehoslo
vaciei la care participă sportive și 
sportivi din mai multe țări. La a- 
ceastă competiție România este re
prezentată de Petre Mărmureanu, 
Sever Dron și Iudith Dibar.

în primul tur al probei de sim
plu feminin, Iudith Dibar a învins-o 
cu 6—4, 6—2 pe cehoslovaca Piko- 
rova.

Cunoscutul fotbalist sovietic Valeri 
Voronin a fost grav rănit într-un re
cent accident de automobil. Medicii 
au declarat că mai mult ca sigur

Competiția automobilistică de vi
teză, contind pentru campionatul 
european (formula II), desfășurată la 
Londra s-a încheiat cu victoria spor
tivului austriac Jochen- Rindt. în
vingătorul, care a concurat pe o ma
șină „Brabham1', a realizat o medie 
orară de 151,33 km. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Brian Redman 
(Anglia), pe „Lola“, Clay Reqazzoni 
(Elveția), pe „Tecno Ford", șl Jack 
Oliver (Anglia), pe „Lotus".

In cadrul concursului internațional 
de atletism desfășurat Ia Haga, spor
tivii polonezi au obținut victoria în 
majoritatea probelor. în proba de 
100 m, Jaworski a fost cronometrat 
cu 10"8/10, iar în proba de 400 m, 
Korycki a realizat timpul de 47”3/10. 
Proba de aruncarea greutății a re
venit lui Komar cu performanța de 
18,81 m.

locîntre 14 și 16 iunie vor avea 
la Văsteras, în Suedia, campionatele 
europene de lupte libere și greco- 
romane.

fere de încordare ale cărei compo
nente sînt luptele rasiale, războiul 
din Vietnam, gangsterismui care bîn- 
tuie în stare endemică la orașe și, 
în mod mai general, criminalitatea, al 
cărei nivel crește neîncetat de cîțiva 
ani“.

într-adevăr există' si nu poate să 
nu existe o strîhsă conexiune și in- 
tercondiționare între domnia vio
lenței în viața politică internă șl 
orientarea cercurilor imperialiste 
agresive din S.U.A. pe plan interna
țional. Așa cum o arată faptele de 
zi cu zi, imperialismul american pro
movează politica „forței", a ameste
cului brutal în treburile interhe ale 
altor popoare, a comploturilor și 
atentatelor la adresa altor state, a 
încercărilor de a menține la putere, 
pe vîrful baionetelor americane, re
gimuri respinse de popoare, politica 
intervenției și agresiunii fățișe. 
Cheltuind 25 miliarde de dolari pe 
an pentru războiul din Vietnam, 
trlmlțînd la zece mii de kilometri 
depărtare de frontierele S.U.A. 
un corp expedlționar de o jumătate 
de. milion de oameni înarmați pînă 
în dinți pentru a înăbuși libertatea 
și drepturile unui popor, imperia
liștii din S.U.A. comit nu numai cea 
mai crasă sfidare a legalității inter
naționale, dar creează premisa pentru 
instaurarea chiar în propria lor casă 
a domniei ilegalității, a bunului plac, 
a arbitrariului. Agresiunea externă 
este dublată de efortul de a reduce 
la tăcere pe toți acei care se opun 
— pe plan intern — războiului ne
drept, incompatibil cu interesele lu
mii și ale poporului american. Chiar 
în S.U.A. se recunoaște în mod des
chis că crimele politice au. fost posi
bile în condițiile și în atmosfera 
creată îndeosebi de războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam. Arthur Schlesin
ger, consilierul celor doi frați Ken
nedy asasinați, a declarat ieri: „Aces
te asasinate nn sînt accidentale... De 
trei ani noi omorim oameni de cea
laltă parte a lumii. Societatea noas
tră este marcată printr-o tendință 
spre violență care se reflectă în ze
lul cu care continuăm un război ira
țional în Vietnam**.
' Cultul crimei și al asasinatului este 
generat și înflorește în condițiile po
liticii promovate de cercurile reac
ționare din S.U.A. Este cunoscut că 
F.B.I.-uI și întregul aparat polițist 
american nu duc lipsă de mijloace. 
Dar în ce se consumă ele ? In per
secutarea crîncenă a forțelor demo
cratice și progresiste, în reprimarea 
mișcării antisegregaționiste, pentru 
drepturi civile, în intimidarea inte- 

. lectualilor cu vederi înaintate, a ace- 
. lora care se pronunță împotriva răz

boiului, pentru prietenie și înțele
gere între popoare. In același timp, 
se bucură de deplină oblăduire și-și 
pot face nestingherit de cap organi
zațiile rasiste, militariste, neofasciste. 
Fără îndoială că toate acestea sînt 
factor de încurajare la repri
marea și exterminarea celor care 
nu sînt pe placul reacțiunil. 
Așa cum observă un ziar france'., 
„Bob Kennedy putea să cadă tot atît 
de bine sub loviturile Mafiei, alo 
extremei drepte sudiste, ale socie
tății John Birch sau chiar sub ace
leași gloanțe care l-au ucis pe Mar
tin Luther King**. Atmosfera pe caro 
o generează existența „detașamente
lor de șoc" ale reacțiunii imperialis
te, evocă fără să vrei imaginea cli
matului de suspiciune, teamă și ne
încredere care a favorizat ascensiu
nea la putere a căpeteniilor fasciste 
în trecut, și care, după cum bine se 
știe, și-au făcut drum cu ajutorul re
volverului si pumnalului.

O primă de încurajare o consti
tuie comportamentul autorităților 
față de crimele înseși. După cum 
ne amintim, președintele Kennedy a 
fost asasinat într-un complex de cir
cumstanțe misterioase, în care asa
sini prezumați au dispărut unul cîte 
unul, astfel că nici pînă acum nu 
se poate afirma cu certitudine cine 
a fost criminalul. Asasinul iul Luther 
King a rămas și el nedescoperit pînă 
în ziua de azi. Iar pe presupusul 
ucigaș al senatorului Robert Ken
nedy l-au prins nu oamenii poliției, 
ci garda personală a acestuia; în 
schimb, s-a și vorbit de punerea lui 
în libertate pe cauțiune.

Firește, a face lumină în toate 
aceste cazuri nu înseamnă numai 
identificarea aceluia care a ținut în 
mînă arma ucigașă; aceasta înseam- 

' nă mai ales a dezvălui rădăcinile ac- 
! țiunilor criminale, pe vinovății mo

rali. întrebarea care duce la aceas
ta este: cui folosesc aceste cri
me ? In toate cazurile menționa
te au căzut victimă personalități 
de frunte ale vieții publice ameri
cane care s-au făcut remarcate prin 

; vederile lor mai raționale, mai 
lucide, prin intenția de a schimba 
într-un domeniu sau altul cursul 
nefast al politicii actuale americane, 
de a imprima o orientare mai con
formă cu înseși interesele națiunii 
americane. Senatorul Robert Ken
nedy a fost ucis în momentul cînd 

' anunța acceptarea candidaturii sale 
la postul de președinte al S.U.A. cu 

t un program în care, deși cu rezerve 
: și limite, erau înscrise încetarea 
! războiului din Vietnam, drepturi mai 

mari pentru populația neagră.
Pentru toate acestea a plătit cu 

j viața.
în mod evident, asasinatul de la 

Los Angeles, ca și cele precedente, 
își are cauzele, rădăcinile în organi
zarea societății americane, în care 
forțele celei mai negre reacțiunl 

i sînt interesate să apere cu orice preț 
0 pozițiile și privilegiile lor, fac totul 
! pentru a duce în continuare o poli- 
: tică antiumană, antipopulară, con- 
' trară păcii și securității.
î Față de aceasta, opinia publică din 
! România își exprimă nu numai 
i; oprobriul, condamnarea, dar și hotă- 
' rîrea fermă de a milita cu toate 
! energiile împotriva imperialismului 
• și reacțiunii. Metoda asasinatului nu 
’ este o dovadă de forță, ci una de 
i slăbiciune a reacțiunii internaționale, 
! a crizei sale morale, politice și ideo-

■ logice. Aceasta dă speranțe că și în 
Statele Unite, în pofida tuturor difi-

; cultăților, forțele democratice, oa
menii progresiști își vor spune tot 

; mai mult cuvîntul împotriva obscu-
■ rantismului și crimei, împotriva im

perialismului și reacțiunii, în fa-
l voarea democrației și păcii.

Ion FINTÎNARU



viața internațională
Un asasinat politic care 
îngrijorează și revoltă 
opinia publică mondială

forțelor patriotice

CORESPONDENȚĂ DIN NEW YORK DE LA NICOLAE IONESCU

După ce timp de 25 de ore medicii 
au dat o luptă disperată pentru sal
varea vieții senatorului Robert Ken
nedy, acesta a decedat ieri la ora 
8,44 GMT, în urma rănilor căpătate 
de focurile de armă trase de asasi
nul Sirhan Bishara Sirhan. Pre
ședintele Johnson a declarat printr-o 
proclamație specială ziua de 8 iunie, 
cînd vor avea loc funeraliile fostului 
senator, zi de doliu național.

Privirile trecătorilor nu se în- 
tîlnesc. Capetele sînt plecate... Aceas
ta este imaginea pe care o ofereau 
ieri străzile newyorkeze.

America este profund zguduită de 
această crimă odioasă. Noua tragedie 
a rănit conștiința tuturor forțelor 
sănătoase ale națiunii americane. 
„Asasinatul politic în întreaga sa 
oroare — scrie ziarul „New York 
Times" — a zguduit din nou con
știința poporului american. Enormi
tatea acestei crime depășește limitele 
dureroase ale tragediei personale 
care s-a abătut încă o dată asupra 
familiei Kennedy. Asasinatul politic 
lovește înseși- temeliile statului, de
mocrația americană și instituțiile 
fundamentale ale tării". „Daoă Sta
tele Unite — scrie la rîndul său zia
rul „New York Post" — au ajuns 
Ia punctul în care candidații pentru 
președinție sînt eliminați prin focuri 
de armă, înseamnă că stabilitatea 
procesului politic în America este în 
primejdie. America se îndreaptă spre 
politica asasinatului"'.

întreaga viață politică a Statelor 
Unite a fost afectată de această nouă 
crimă care a dezvăluit necruțător 
opiniei publice din țară și întregii 
lumi adevărata amploare a maladiei 
societății americane.

Campania electorală vizînd candi
datura la președinția Statelor Unite 
a fost întreruptă pe un timp nedefi
nit. La Washington s-a anunțat că cei 
doi candidați din partea Partidului 
democrat rămași, în cursa preziden-

tială, senatorul Eugene McCarthy și 
vicepreședintele Hubert Humphrey, 
vor avea o întrevedere cu președin
tele Johnson. Se declară că cei trei 
oameni politici ar putea încerca o 
apropiere în scopul refacerii unită
ții Partidului democrat puternic dez
binat.

Robert 
născut la 
brie 1925. 
diilor universitare, și-a început 
cariera intrînd în magistratură. 
In 1961 a devenit ministru al jus
tiției. post pe care l-a ocupat 
pînă în 1964. In 1950 s-a căsăto
rit cu Ethel Skakel. Recent, în 
familia soților Kennedy s-a năs
cut cel de-al zecelea copil.

In 1965 este ales senator din 
partea statului New York.

In primăvara acestui an, Ro
bert Kennedy și-a anunțat hotă- 
rîrea de a candida pentru a ob
ține investitura Partidului de
mocrat în alegerile pentru postul 
de președinte. El și-a desfășurat 
campania electorală 6punîndu-se 
escaladării războiului dus de 
S.U.A. în Vietnam și criticînd o 
serie de aspecte ale vieții inter
ne americane.

Francis Kennedy s-a 
Boston, la .20 noiem- 
După terminarea stu-

Dar, evident, hotărîtoare va fi, din 
acest punct de vedere, atitudinea o- 
piniei publice americane, după ce vor 
trece aceste zile de doliu. Actuala 
reacție a poporului american este 
plină de indignare și revoltă. „De 
cîte ori cineva are curajul să vor
bească în această tară despre egali
tatea raselor și a oamenilor este 
ucis" — declara ziariștilor un locui
tor din Harlem. „America este grav

Nemția cercurilor politice
șl a presei Internationale■>
Indignare și îngrijorare profundă 

— aceste cuvinte pot rezuma reacția 
cercurilor politice din numeroase țări 
ale lumii. în urma știrii că senatorul 
Kennedy a fost asasinat.

„Nimic nu justifică distrugerea fi
zică a adversarilor politici", a decla
rat cancelarul Austriei, Josef Klaus. 
Hilmar Baunsgaard, primul ministru 
danez, si-a exprimat „sentimentul de 
oroare" la aflarea știrii asasinării lui 
Robert Kennedy. Același sentiment a 
fost exprimat și de primul ministru 
finlandez Mauno Koivisto. John Gor
ton. primul ministru al Australiei, a 
calificat asasinatul din California 
drept „un act brutal și stupid". „Ast
fel de acte, a arătat el. sînt un 
simptom al faptului că sistemul gu
vernamental din S.U.A. este ina
decvat". „Asasinatul de la Los An
geles este o tragedie nu numai pentru 
America, ci și pentru toți cei care 
sperau într-o dezvoltare a celor mai 
valoroase și bune tradiții în viata a- 
merlcană". Aceasta a fost reacția pre
mierului suedez Tage Erlander.

Primul ministru malayezian Abdul 
Rahman a caracterizat asasinatul de 
la Los Angeles ca „o tragedie care a 
traumatizat întreaga lume".

, „Vestea atentatului împotriva sena
torului Robert Kennedy nu poate să 
nu provoace indignarea tuturor oa
menilor cinstiți și a democraților, 
care observă cu neliniște că se repe
tă actele violentei reacționare, aten
tatele si asasinatele, devenite instru
mente ale luptei politice" — a decla
rat secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Luigi Longo. Aces
te acte indică nu numai o încordare 
crescîndă, dar și ascuțirea crizei so
ciale si a crizei instituțiilor ameri
cane".

„Consecințele obiective ale asasi
nării senatorului Robert Kennedy 
sînt nefavorabile pentru forțele rea
liste si iubitoare de pace din S.U.A., 
a spus ministrul afacerilor externe al 
R.S. Cehoslovace, J. Hajek. După a- 
sasinarea fratelui său, John Kennedy 
și a lui Martin Luther King, acest 
fapt este un eveniment tragic, care 
înseamnă că o persoană cu un anu
mit program pozitiv își încheie viata 
în urma unei violente. Aceasta nu 
poate să nu trezească sentimente de 
uimire, surprindere 
a arătat el.

„Totul se petrece 
merica un blestem
care privesc spre viitor, care urmă
resc progresul și care resping vio
lența", scrie ziarul francez „LA NA
TION" în legătură cu actul scelerat 
care a curmat năprasnic firul vieții 
senatorului Robert Kennedy. Ce au 
făcut frații Kennedy pentru a fi 
considerați ca niște oameni stânjeni
tori care trebuie înlăturați cu orice 
preț ? Care sînt pozițiile retrograde 
sau interesele cărora le-au căzut ei 
victime ? Este vorba oare de extre
ma dreaptă sudistă sau hipernațio- 
nalistă de tipul Societății John 
Birch ? Este vorba de bandele 
căror acțiuni criminale au fost 
mascate de cei doi frați, unul în 
litate de președinte, celălalt în 
litate de ministru al justiției ? Care 
sînt puternicele personaje a căror 
salvare a fost urmărită prin mușa
malizarea crimei de la Dallas, ceea 
ce le-a permis poate să organizeze 
pe cea de la Los Angeles ? Iată tot 
atîtea întrebări care nu vor putea 
să rămână la infinit fără răspuns 
dacă politia și justiția vor să-și facă 
datoria. Trebuie să se facă lumină 
dacă S.U.A. vor ca imaginea lor să 
nu fie pătată în mod iremediabil în 
ochii lumii civilizate".

Amintind că „se așteaptă în con-

l

tinuare să se facă lumină deplină a- 
supra asasinatului de la Dallas, iar 
ucigașul pastorului Martin Luther 
King rămâne nedescoperit", ziarul 
„L’HUMANITE" subliniază : „Impu
nitatea permanentă a unor asemenea 
crime nu dezvăluie oare puternicele 
protecții de care se bucură autorii 
lor în America ? Contrar părerilor 
pe care ar vrea să le creeze auto
ritățile americane, totul pare să in
dice că de la focurile de armă de 
la Dallas la acelea de la Los An
geles există un lung lanț de com
plicități, una si aceeași vastă con
spirație care urmărește să supună le
gii ei — legea crimei — nu numai 
America, ci destinul lumii".

Ziarul italian „IL POPOLO" men
ționează că „în spatele asasinilor e- 
xistă criza unui sistem", iar „UNI
TA" scrie că „atentatul împotriva lui 
Kennedy dezvăluie gravitatea crizei 
americane".

Asasinarea celor doi Kennedy, a- 
preciază ziarul londonez „TIMES", 
este rezultatul direct al „caracteris
ticilor societății americane", iar 
„DAILY EXPRESS" arată că cetă
țenii America „au datoria de a pune 
capăt legii pistolului".

Un alt ziar britanic, „GUARDIAN", 
se referă la „intensificarea cultului 
asasinatului în America", în timp ce 
„FINANCIAL TIMES" își exprimă 
regretul pentru faptul că liderii a- 
mericani nu au reușit să pună ca
păt „acestui aspect sumbru al vieții 
americane care este violenta".

Si presa japoneză acordă spații 
largi acestei crime odioase, arătând, 
cum face „MAINICHI DAILY 
NEWS", că în Statele Unite „asasi
natul a devenit un argument poli-

bolnavă... Trebuie făcut ceva pentru 
ca asemenea tragedii să nu se mai re
pete" — afirma un trecător de pe 
„Madison Avenue".

Un șir de personalități politice a- 
mericane și-au exprimat 
indignare față de crima

„Asasinarea senatorului 
Kennedy este o reflectare 
politici de forță pe care 
promovează în afara granițelor lor', 
a declarat senatorul Eugene McCar
thy.

In cadrul unei conferințe de pre
să, Nelson Rockefeller, candidat la 
investitura Partidului republican, a 
declarat că „un asemenea asasinat 
reprezintă un atentat la viața na
țională a Americii".

între timp, ancheta privind asasi
natul bate pasul pe loc. Sirhan Sir
han, cel care a apăsat cu degetul pe 
trăgaciul pistolului ucigîndu-1 pe Ro
bert Kennedy, continuă să refuze să 
facă declarații. Pînă acum s-a aflat 
doar că este de origine iordaniană și 
că a imigrat în S.U.A. împreună cu 
familia sa, în anul 1957. Este în vîrstă 
de 24 de ani și lucra ca „băiat de 
exerciții" la un hippdrom. Poliția 
din San Francisco a anunțat că în 
locuința lui din Pasadena a fost 
găsit un jurnal personal în care Sir
han a scris că „trebuie să-l omoare 
pe senatorul Kennedy înainte de 5 
iunie 1968“.

Majoritatea observatorilor ameri
cani atribuie totuși foarte puțin 
credit versiunilor care sugerează ex
plicația atentatului prin „ura per
sonală" sau dezechilibru mintal.

Pentru mulți observatori, acel jur
nal care a apărut din senin pentru 
a oferi o explicație plauzibilă crimei 
pare suspect. Din tot ce se cunoaște 
pînă acum despre Sirhan, s-ar putea 
trage mai curînd concluzia că a 
un asasin „angajat cu ziua".

întrebarea pe care și-o pun 
prezent tot mai multi americani 
dacă se va reuși măcar de această 
dată elucidarea adevărului. Sau el 
va rămîne învăluit în suspiciune și 
mister, așa cum s-a întîmplat după 
ultimele crime politice care au zgu
duit America.

într-o declarație a Partidului Co
munist din S.U.A. semnată de Henry 
Winston, președintele național, și 
Gus Hali, secretar general, se cere 
„să fie demascate în întregime și să 
fie dusă pînă la capăt ancheta ju
diciară, împotriva tuturor persoane
lor răspunzătoare pentru crima că
reia i-a căzut victimă senatorul 
bert Kennedy". Subliniind că 
vorba de o veritabilă campanie 
asasinate, în declarație se. spune că 
aceasta „este îndreptată împotriva 
acelor reprezentanți ai vieții publi
ce care, sub o formă sau alta, au a- 
doptat o poziție potrivnică politicii 
militarismului și rasismului extre
mist". Asemenea asasinate, continuă 
declarația, reprezintă yn rezultat al 
politicii războaielor agresive și ra
sismului. Ele constituie oglindirea 
pe plan intern a agresiunii imperia
liste* împotriva poporului vietnamez.

Asasinul senatorului Robert Ken
nedy este pasibil, potrivit legilor sta
tului California la pedeapsa cu 
moartea prin gazare în închisoarea 
San Que'ntin. El va compărea vineri 
în fața unui mare juriu care va for
mula capetele de acuzare împotriva 
sa. Sirhan nu va putea să mai be
neficieze de punerea în libertate pro
vizorie chiar dacă în mod ipotetic 
cineva ar fi dispus să ofere cei 
250 000 dolari fixați pentru cauțiune. 
Procesul propriu-zis va începe peste 
o lună sau două.

Corpul neînsuflețit al senatorului 
Robert Kennedy a fost transportat 
la New York. Vineri, locuitorii a- 
cestui oraș își vor lua rămas bun, la 
catedrala Saint Patrick, de la cel 
care i-a reprezentat în Congresul a- 
merican și care, cu cîteva minute 
înainte de a fi victima oribilului a- 
sasinat, declara : „Americă are ne
voie de o schimbare". Cu un tren 
special, corpul neînsuflețit al lui Ro
bert Kennedy va fi apoi transportat 
la Washington unde vor avea loo 
funeraliile.

SAIGON 6 (Agerpres). — Capi
tala sud-vietnameză continuă să 
fie lovită de rachetele și mortie- 
rele forțelor F.N.E. Ea a fost 
bombardată miercuri seara pentru 
a 20-a oară de la începutul lunii 
mai, cînd a izbucnit cea de-a doua 
ofensivă generală a Frontului Na
țional de Eliberare — scrie agenția 
France Presse. Mai multe rachete 
de 122 milimetri au căzut asupra 
cartierelor Saigon-Cholon, unde se 
află și centrala electrică care ali
mentează rețeaua capitalei. De 
asemenea, podul în formă de „Y“ 
a fost atins și avariat.

în primele ore ale dimineții 
de Ieri forțele patriotice au supus

din nou Saigonul unui puternic 
tir de artilerie. Proiectilele au 
atins regiunea docurilor din port, o 
stradă din cartierul Cholon și un 
pod din partea de sud a orașului.

Agențiile de presă semnalează că 
unitățile patrioților sud-vietnamezi 
acționează și în regiunea marii 
baze americane de la Khe Sanh. 
Lupte puternice au mai avut loc la 
Tam Ki, Hau Nghia, Hoi An (la sud 
de Da Nang) și Duc Hoa. La Tam 
Ki, situat la 20 kilometri sud de 
Saigon, elemente ale primei divi
zii aeromobile americane au fost 
nevoite, sub presiunea puternică a 
adversarului, să cheme în sprijin 
aviația și artileria.

POLIIICE FRANCEZE
CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU
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MONTEVIDEO 6 (Agerpres). — 
Ministrul învățământului al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan 
Bălan, care efectuează o vizită în 
Uruguay, a fost primit de președin
tele acestei țări. . Jorge Pacheco 
Areco, căruia i-a transmis un me
saj de salut din partea președinte
lui Consiliului 
cii Socialiste 
Ceaușescu.

Președintele 
le a Uruguayului a mulțumit pen
tru mesajul transmis și a rugat pe 
ministrul român să prezinte urări 
de fericire și prosperitate președin
telui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și întregului popor 
român.

BERLIN 6 (Agerpres). — Joi au 
început la Berlin lucrările celei 
de-a Vl-a Plenare a C.C. al 
P.S.U.G. Lucrările au fost deschise 
de Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al PS.U.G.

Hermann Axen, membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., a prezentat ra
portul Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

de Stat al 
România,

Republicii

Pakistanul

Republi-
Nicolae

Orienta-

se desprinde de 
C.E.N.T.O. și S.E.A.T.O.

RAWALPINDI '6 (Agerpres). — 
Pakistanul se va desprinde în mod 
progresiv de pactele C.E.N.T.O. și 
S.E.A.T.O., întrucît acestea și-au 
pierdut în mare parte valabilitatea, 
a declarat ministrul pakistanez al 
afacerilor externe,. Arshad Husain. 
Pakistanul, a spus el, nu va mai 
lua parte la activitățile militare ale 
pactelor amintite, rezumîndu-se 
numai la rolul de observator la 
reuniunile consiliilor ministeriale.

Ședința guvernului
R. S. Cehoslovace

PRAGA 6 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că la Praga s-a deschis 
joi ședința guvernului R.S. Ceho
slovace. la care vor fi discutate un 
proiect de lege cu privire la reabili
tarea judiciară, și un proiect de re
glementare temporară a unor proble
me legate de alegerea judecătorilor, 
un proiect de îmbunătățire a legii cu 
privire la presă și se va da un comu
nicat cu privire la cercetările făcute 
în cazul Sejna.

★
La Praga a avut loc plenara Con

siliului Central al Sindicatelor ceho
slovace, care a dezbătut probleme 
privind situația actuală din cadrul 
mișcării sindicale din R.S. Ceho
slovacă. Plenara a adoptat noul pro
iect de program al sindicatelor si de
clarația Consiliului Central al Sindi
catelor în legătură cu situația sindi
catelor în cadrul întreprinderilor so
cialiste. A fost adoptată, de aseme
nea. o hotărîre cu privire la modi
ficări de structură în cadrul sindica
telor. care să tină seama de princi
piul ca fiecare întreprindere să-și 
aibă o organizație a mișcării sindi
cale revoluționare, respectîndu-se în 
același timp criteriul grupării sindi
catelor pe ramuri profesionale.

La plenară au fost hotărîte unele 
schimbări de cadre în Prezidiul și se
cretariatul C.C.S.

în timp ce marea 
grevă care a paralizat 
Franța își reduce pro
porțiile lent și pe eta
pe, elementul politic 
dominant îl constituie 
pregătirea apropiatelor 
alegeri, legislative. în 
prezent, partidele po
litice își definitivează 
tactica electorală, își 
desemnează candidații, 
ale căror liste trebuie 
depuse pînă duminică 
la miezul nopții.

Numărul mandatelor 
în competiție rămîne a- 
celași ca și în trecut : 
487. în ce privește însă 
candidații care se vor 
lansa în campania elec
torală ce începe la 10 
iunie, se așteaptă ca 
numărul lor să în
registreze un record 
în materie, în unele cir
cumscripții urmînd a 
se înfrunta chiar 5—6 
candidați ai diferitelor 
formațiuni. Va fi cea 
mai scurtă campanie e- 
lectorală . din Franța, 
dar în același timp și 
cea mai pasionantă, căci 
de rezultatele ei va de
pinde, fără îndoială, e- 
voluția imediată a si
tuației politice.

După cum se știe, 
primul tur de scrutin 
va avea loc la 23 iunie, 
al doilea, la 30 iunie. 
Pentru a fi ales la pri
mul tur este necesară 
o majoritate absolută 
de voturi exprimate ; 
pentru al doilea tur e 
suficientă majoritatea 
relativă și cel puțin 10 
la sută din voturile ce
lor înscriși. Marea pro
blemă tactică pentru 
diferitele partide în a- 
ceastă competiție ce se 
anunță dură, o consti
tuie formarea alianțelor 
electorale.. La ora ac
tuală, opoziția de stin
gă și-a precizat tactica 
ei electorală ; în linii 
mari ea rămîne aceeași 
ca la ultimele alegeri 
legislative desfășurate 
acum mai bine de un 
an. Astfel, la primul 
tur, atît Partidul Co
munist Francez cit și 
Federația Stîngii De
mocratice și Socialiste 
(F.S.D.S.) își prezintă

fiecare propriii lor can
didați.

Un pas înainte pe ca
lea întăririi unității 
stîngii îl constituie pla
nul de măsuri econo
mice și sociale asupra 
căruia au căzut de acord 
zilele acestea P.C.F. și 
F.S.D.S. Acest plan este 
favorabil majorării sa
lariilor, preconizează 
îmbunătățirea condiții
lor de muncă, o politică 
de deplină folosire a 
brațelor de muncă, 
construirea masivă de 
locuințe, o politică a- 
grară în apărarea in
tereselor țăranilor, mă
suri pentru moderni
zarea și democratiza
rea universității, pre
cum și naționalizarea 
băncilor și societăților 
de asigurări, a indus
triilor de armament, 
spațială, aeronautică și 
transporturilor aeriene 
etc. Acest plan nu 
constituie însă un pro
gram comun de guver
nare, a cărui necesitate 
P.C.F. o relevă de mul
tă vreme și pentru care 
continuă să militeze cu 
hotărîre.

în aceste împrejurări, 
cele două formațiuni 
își vor desfășura cam
pania electorală, pre- 
zentîndu-și fiecare pro
gramul și politica sa. 
Aceasta nu înseamnă 
însă că unitatea pe 
plan electoral a stîngii 

’ nu se va traduce în 
fapt. Ea va fi afirmată 
în cadrul celui de-al 
doilea tur de scrutin. 
Potrivit acordului elec
toral, în această etapă 
finală a alegerilor vor 
avea loc renunțări re
ciproce în fiecare cir
cumscripție în favoarea 
candidatului stîngii cel 
mai bine situat la pri
mul tur, obiectivul fiind 
înfrîngerea 
majorității 
formațiuni 
stîngii.

Majoritatea guverna
mentală actuală (al că
rei lider este primul 
ministru) și-a precizat 
de asemenea tactica. Ea 
va' prezenta candidați 
în toate circumscripții
le sub emblema „Uniu-

candidaților 
sau a altor 

adverse

transmit
Comisia europeană a drep

turilor omului, cu sediul la Stras
bourg, a admis miercuri noua plîngere 
a guvernelor danez, norvegian și sue
dez împotriva actualului regim grec.

agențiile de presă

Peter Brandt, fiul ministru
lui de externe vest-german, 
a fost condamnat joi în Berlinul occi
dental la două săptămîni de arest pen
tru participarea sa la manifestațiile 
studențești. El își va executa pedeapsa 
într-un penitenciar rezervat tinerilor.

La Alger au foSt date publicită
ții rezoluțiile finale ale primului co
locviu al oamenilor de cultură și artă 
din Algeria, care s-a desfășurat între 
31 mai și 4 iunie. în rezoluții se subli
niază necesitatea promovării unei po
litici culturale, care să aibă drept o- 
biectiv salvgardarea patrimoniului na
țional, crearea condițiilor necesare 
pentru dezvoltarea creației culturale, 
elaborarea unui statut al creației și 
altele.

Standul românesc la Tîrgul internațional al cărții 
din Varșovia

ca și cum în A- 
ar ' lovi oamenii

și condamnare",

Rezervele de aur șl devize 
ale Angliei au scăzut, în luna mai, 
cu 11 milioane lire sterline, cifrîndu-se 
acum la 1,144 miliarde lire.

Rudi Dutschke, lider al Federa
ției studenților socialiști din Berlinul 
occidental, care la 11 aprilie a fost vic
tima unui atentat, s-a restabilit și va 
părăsi sîmbătă spitalul

Colaborarea economică cehoslovaco-iugoslavă. în 
nicatul cu privire la vizita în Cehoslovacia a vicepreședintelui Vecei 
tive Federale a R.S.F. Iugoslavia, Kiro Gligorov, se subliniază că

TASS.
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Iosip Broz Tlto, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, l-a primit joi la re
ședința sa de la Brioni pe ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar al 
R.F. a Germaniei în Iugoslavia, Peter 
Blachstein, care i-a înmînat scrisorile 
de acreditare. (Taniug)

Președintele Indiei, dr. Zakir 
Hussain, a sosit joi la Budapesta .în
tr-o vizită oficială, la invitația lui Pal 
Losonczi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare.

Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a R.P. 
Bulgaria, a sosit joi la Helsinki într-o 
vizită oficială de șase zile.

Acorduri economice Cuba— 
R.D.G. La Havana s-au desfășurat 
lucrările celei de-a doua sesiuni a Co
mitetului comun pentru colaborare 
economică și tehnico-științifică dintre 
guvernul R.D. Germane și guvernul 
Republicii Cuba. Au fost încheiate a- 
corduri pe termen lung cu privire la 
dezvoltarea colaborării dintre cele 
două țări în domeniile industriei mi
niere, de prelucrare a zahărului, indus
triei alimentare și ușoare, precum și 
cu privire la pescuit.

comu- 
Execu- 
părțile 

iugoslavă și cehoslovacă au ajuns la concluzia că în condițiile traducerii în 
viață a reformelor economice în cele două țări există posibilități reale pen
tru extinderea în continuare a colaborării economice între ele. în acest sens 
se enumeră, printre altele, cooperarea pe termen lung și specializarea în 
producție, activității economice comune ale organizațiilor economice ceho
slovace și iugoslave, colaborarea pe piețe terțe și crearea unui consorțiu 
bancar pentru finanțarea acțiunilor de cooperare și a altor activități comune.

La Moscova, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, a avut joi convorbiri cu mi
nistrul comerțului al Marii Britanii, 
Anthony Crosland, care se află în vi
zită în U.R.S.S. — anunță agenția

La ambasada României din 
Moscova a avut loc joi festivitatea 
înmînării de către Teodor Marinescu, 
ambasadorul României în U.R.S.S., a 
diplomei de onoare acordate de Socie
tatea de științe medicale din România 
profesorului G. A. Nevraev, cunoscut 
om de știință, cercetător în domeniul 
balneologiei. La festivitate au luat 
parte D. D. Venediktov, adjunct al mi
nistrului sănătății al U.R.S.S., repre
zentanți ai Academiei de științe me
dicale, ai Ministerului Sănătății, ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
conducerii Asociației de prietenie so- 
vieto-române, directori ai unor insti
tute ale Academiei de științe medi
cale și Ministerului Sănătății din 
U.R.S.S.

In semn de omagiu adus me
moriei celor 99 de marinari și ofițeri 
dispăruți la bordul submarinului nu
clear „Scorpion", toate navele flotei 
militare americane au coborît joi pavi- 

, lioanele în berna. După cum se știe, 
marina militară americană a mobili
zat o întreagă flotă pentru căutarea 
submarinului dispărut, care însă nu 
a putut fi găsit.

Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România 
și-a încheiat turneul în Tunisia. Cu a- 
cest prilej, Consiliul național cultural 
al Tunisiei, în colaborare cu ambasada 
României la Tunis, au organizat un 
spectacol de gală la Teatrul municipal 
din capitala țării, care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

La Varșovia a avut Ioc con
sfătuirea internațională a se
cretarilor generali ai organi
zațiilor tehnico-științiiice, re
prezentând organizațiile de ingineri și 
tehnicieni din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. Consfă
tuirea a discutat probleme legate de 
condițiile și formele de colaborare ale 
organizațiilor respective în domeniul 
schimbului de experiență și informații 
tehnico-științifice, organizării în co
mun a unor conferințe cu caracter in
ternațional, precum și schimbului ne
valutar de specialiști.

Ministrul afacerilor externe 
al Libanului, Fuad Butros, care 
face o vizită în Uniunea Sovietică, a 
avut joi o întrevedere cu ministrul de 
externe sovietic, Andrei Gromîko. Po
trivit agenției TASS, au fost examinate 
probleme privind relațiile sovieto-liba- 
neze, situația din Orientul Apropiat și 
o serie de alte probleme internațio
nale de interes comun.

AMSTERDAM 6 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Olandei, 
Joseph Luns, care a avut o serie de 
convorbiri la Cairo cu Mahmud Riad, 
ministrul de externe al R.A.U., fiind, 
de asemenea, primit de președintele 
Nasser, a declarat la întoarcerea în 
tară că guvernul olandez a sprijinit 
și continuă să sprijine rezoluția Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967 referitoare la Orientul A- 
propiat. El a subliniat că esența re
zolvării problemelor din această re
giune constă în „evacuarea de către 
Israel a teritoriilor arabe pe care 
le-a ocupat și condițiile în care 
Israelul va efectua această evacuare. 
Este o realitate, a spus el, că 
Israelul ocupă teritorii străine. 
Referindu-se la convorbirile cu lideri 
egipteni, Luns a spus : „Am impresia 
că R.A.U. dorește să pună capăt 
conflictului din Orientul Apropiat, 
dar că va mai trece mult timp pînă 
cînd tratativele vor putea să încea-

nii pentru apărarea re
publicii". Premierul 
Pompidou a definit de 
altfel zilele trecute po
ziția acestei majorități 
față de problemele so
ciale și studențești. El 
a subliniat necesitatea 
restabilirii calmului și 
„păcii sociale", a reluă
rii normale a lucrului 
în diferitele sectoare de 
activitate, menționînd 
că fiecare săptămînă de 
grevă costă Franța a- 
proximativ 2 la sută din 
producția naționaă a- 
nuală. In ce privește 
domeniul structurilor 
universitare, el a arătat 
că guvernul a pregătit 
proiectul unei reforme 
profunde a universită
ții. Ținînd seama și de 
declarațiile primului 
ministru, îndreptate îm
potriva forțelor de 
stingă și în special îm
potriva comuniștilor, u- 
nii observatori rezumă 
obiectivele majorității 
guvernamentale pA., I 
nizate în preajma cr - 
paniei electorale drbj»t 
„o politică a reformelor 
și anticomunismului".

Printre elementele 
noi semnalate pe plan 
politic în contextul at
mosferei preelectorale, 
se menționează apariția 
a încă unei formațiuni 
politice care va pre
zenta candidați în ale
geri, așanumita „miș
care pentru reformă" 
creată de Edgard Pi
sani, fost ministru în 
guvernul Pompidou, 
care „a rupt în mod 
spectaculos cu guvernul 
în timpul ultimelor 
dezbateri cu privire Ia 
moțiunea de 
(A.F.P.).

Observatorii 
sînt de părere 
ția de criză decurgînd 
din evenimentele care 
au zguduit Franța, 
poate genera' elemente 
de natură să influen
țeze serios desfășurarea 
și rezultatele alegerilor.

Trebuie spus că în 
ultimele zile situația 
socială din Franța s-a 
caracterizat printr-o e- 
voluție spre reluarea 
lucrului într-o serie de 
ramuri. Negocierile din
tre sindicate, guvern și 
patronat privind re
vendicările oamenilor 
muncii s-au înch^jat în 
mod pozitiv îiy. ■nele 
sectoare ale vieții vzco- 
nomice. într-o dedia- 
rație a Biroului confe
deral al C.G.T. se arată 
că „peste tot unde re
vendicările esențiale au 
fost satisfăcute, intere
sul salariaților este de 
a se pronunța în masă 
pentru reluarea lucru
lui în unitățile respec
tive". Este .vorba în 
special de minerii din 
industria cărbunelui, de 
funcționarii-băncilor, de 
salariații companiilor 
de asigurare și ai între
prinderilor textile și de 
încălțăminte. Și-au re
luat, de asemenea, ac
tivitatea în mod pro
gresiv transportul .fero
viar, cel urban (în 
special la Paris) ser
viciile poștale și insti
tuțiile publice.

Pe de altă parte, un 
anumit număr de punc
te nevralgice grave 
persistă. Este vorba de 
sectoarele metalurgic, 
industria chimică, cea 
a automobilelor, de 
construcții, marile ma
gazine, industria aero
nautică, teatre, radio șl 
televiziune, etc.

în ce privește proble
mele învățămîntului, 
sindicatul național al 
învățămîntului superior, 
„SNESUP", a precizat 
într-un comunicat că 
„nu poate lua în consi
derare 
nici o 
rile cu

Sînt, 
naiate acțiuni ale for
țelor de poliție care au 
ocupat uzina anexă de 
la Fiins a Regiei Re
nault, în care lucrează 
10 000 de muncitori, go
nind pichetele de gre
vă. La Peugeot și Mont- 
beiiard, necunoscut! au 
aruncat în timpul nop
ții bombe explozive a- 
supra pichetelor de 
grevă. Se apreciază 
însă, pe bună dreptate, 
că asemenea acțiuni nu 
sînt cîtuși de puțin de 
natură să stimuleze e- 
voluția spre normaliza
rea activității economi
ce din Franța.

cenzură"

politici, 
că situa-

în prezent, sub 
formă, negocie- 
guvernul". 
totodată, sem-


