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Convorbire cu tovarășul Nicolae MIHAI,lartid, președintele Comitetuluiprim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Ci executiv al Consiliului popular județean provizoriu Brâila
Au trecut cîteva luni de 

la constituirea județelor și — 
pe această bază — de la aplicarea 

aăsurilor referitoare la perfecțio- narea structurii organelor locale de 
partid și de stat. Dar, așa cum a sub
liniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
nici un cadru organizatoric nu 
rezolvă de la sine problemele. Depinde de organele și organizațiile de partid, de toți comuniștii, de spiritul de răspundere, de pasiunea și entuziasmul care îi însuflețește ca formele organizatorice să dobîndeas- că, în timpul cel mai scurt, conținutul care să le confere puterea de a imprima un ritm și mai accelerat înaintării țării noastre pe drumul desăvârșirii construcției socialiste.

DEOSEBITĂ ATENȚIE 
COMITETELOR CO
MUNALE DE PARTIDPe primul plan al preocupărilor noastre se află acum asigurarea ținui „demaraj" corespunzător comitetelor comunale de partid, ne-a spus interlocutorul. Zilele acestea. în urmă încheierii vastei acțiuni de reorganizare administrativ-teritorială a țării, inițiată de Conferința Națională a P.C.R., s-au terminat în cele 41 de comune din județul nostru adunările de constituire a organelor locale de partid și de stat. Urmărim să acordăm noilor comitete comunale de partid și consiliilor populare un ajutor eficient în așa fel îneît să pornească de la bun început cu dreptul in activitatea lor. în acest scop, membrii biroului comitetului județean de partid și membrii comitetului executiv al consiliului popular județean au 'at în comune unde vor rămîne ..multă vreme spre a sprijini e- organele locale de partid și de . în organizarea activității lor imediate, în alcătuirea activului de partid al comitetelor comunale de partid, în inițierea acțiunilor pentru soluționarea numeroaselor propuneri

și sugestii ce s-au făcut cu prilejul adunărilor de constituire. Considerăm foarte important să valorificăm experiența celor 8 comitete comunale de partid care ap activat în ultimii ani în județul nostru, în special a celor din comunele Viziru și însurăței, care au folosit metode eficiente in îndrumarea și controlul organizațiilor de bază, în atragerea masei largi de comuniști la îndeplinirea sarcinilor.Intenționăm ca într-un viitor a-, propiat să organizăm instruirea nu numai a secretarilor comitetelor comunale, dar — eșalonat — și a altor membri ai birourilor comitetelor comunale de partid, cum ax fi locțiitorii secretarilor, responsabilii organizatorici etc.In îndrumarea și sprijinirea comitetelor comunale de partid avem în vedere să imprimăm întregii lor activități un caracter dinamic, militant, combativ, străin de orice manifestare de formalism și închistare birocratică. în acest sens le orientăm să pornească în activitatea lor de la studierea profundă a realităților, a condițiilor specifice din localitățile respective, să dezvolte continuu legătura cu masele, să manifeste cea mai mare grijă și solicitudine față do cerințele acestora. _............ .în condițiile actuale în fața comitetelor comunale de partid se ridică sarcini complexe și de o mare diversitate privind activitatea economică, social-gospodărească, culturală. Rezolvarea lor presupune promovarea consecventă a principiului muncii și conducerii colective, ca cerință ho- tărîtoare a adoptării unor soluții judicioase, eficiente. Sprijinul pe care îl vom acorda comitetelor comunale de partid își va dovedi eficacitatea practică în măsura în care vom asigura creșterea continuă a rolului și forței de mobilizare a acestora, ceea ce depinde în primul rînd de dezvoltarea inițiativei și spiritului lor de răspundere în înfăptuirea politicii partidului în toate domeniile.Pentru biroul comitetului județean de partid constituie o preocupare de prim ordin obținerea tuturor
(Continuare în pag. a II-a)

© Adevărului vieții nu i se pot substitui 
artificii livrești O De la autenticitatea 
faptului brut ia concepția filozofică 
® Nucleul filmului: o istorisire cu semni
ficații umane adinei © Surse de reîmpro
spătare a contactului cineaștilor cu 
realitatea. Citiți în pagina a IV-a — Masa rotundă : 
CE VEDE „OCHIUL" APARATULUI DE FILMAT DIN 
REALITĂȚILE SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE!

Combinatul siderurgic Galați. Primul convertizornoua oțelărîe Foto: Nicu Vasile

AL OTELĂRi
5

PRODUCE
Anul 1968 este consi

derat de către construc
torii și montorii marelui 
Combinat siderurgic de 
la Galați anul împlini
rilor. Cu 40 de zile în 
urmă a început să pro
ducă primul furnal de 
1 700 metri cubi. Ieri, 
8 iunie, cînd zorii abia 
mijeau, a avut loc o 
nouă și grandioasă pre
mieră industrială. La 
convertizorul nr. 1 al ce
lei mai mari oțelării a 
țării a fost elaborată 
prima șarjă de oțel. A 
fost pn examen al mun
cii, priceperii și tenaci
tății omului.

Construcția oțelâriei 
a început în a doua ju
mătate a anului 1965. 
Imensa și moderna hală 
din metal, beton și sti
clă desăvîrșește azi

peisajul impresionant al 
noii „cetăți" de oțel a 
țării. La construcția ha
lei ojelăriei s-au folosit 
peste 24 000 tone con
strucții metalice, mii de 
tone de ciment. Utilajul 
tehnologic și echipa
mentul electrotehnic, 
montate într-un timp re
cord de 15—16 luni, cîn- 
tăresc circa 16 000 tone. 
Specialiștii, printre care 
și tov. ing. Ion Cheșa, 
adjunct al ministrului 
industriei metalurgice, a- 
preciază că noua o- 
țelărie de la Com
binatul siderurgic din 
Galați are puțini ri-

Radu APOSTOLcorespondentul „Scînteii
(Continuare 
în pag. a III-a)

tovarășului MM CEAUȘESCU

însuflețiri de hotărîrea neclintită > puniț în funcțiune principalele o- ternic dezvoltate industrial. Apa- de a contribui la transpunerea” ” biectlve prevăzute pe acestratatele de automatizare, de mă-" neabătută în viață a mărețelor sarcini trasate de partid pentru continua înflorire a patriei noastre socialiste, vă raportăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că orașul Galați — cunoscut ca cel mai important port fluvial și cel mai mare constructor de nave românești — și-a adăugat un nou atribut, cel mai puternic izvor al fluviului de fontă și oțel al patriei.Documentele de partid și de stat au subliniat în repetate rînduri rolul important care revine Combinat siderurgic de la în dezvoltarea siderurgiei neștiînsemnătatea răspunderii dințate colectivului Combinatului siderurgic este evidențiată de faptul că, în acest an, conform planului de stat al economiei naționale, este prevăzut a se obține aici 96 Ia sută din sporul producției de fontă al țării, față de anul trecut, și 71 la sută din creșterea producției de oțel.Mobilizați de aceste sarcini de mare răspundere, într-un efort ce a purtat zi de zi pecetea marii pasiuni și dăruirii, constructorii de pe șantierele întreprinderii de construcții și montaje siderurgice, cadrele de exploatare ale beneficiarului, proiectanții au reușit să

noului Galați româ-încre-

Cu sprijinul permanent al conducerii partidului, comuniștii, organizațiile de partid de pe șantiere, sub conducerea directă a comitetului județean de partid, s-au situat în fruntea luptei pentru înfăptuirea marilor sarcini încredințate, constituind — prin exemplul lor — factorul dinamic, mobilizator, care a unit energiile, talentele, priceperea constructorilor.Debutul producției siderurgice pe plaiurile gălățene a fost făcut la 20 aprilie a. c. cînd furnalul de 1 700 mc — construit și utilat cu mijloace moderne — a prima șarjă.La puțin timp a urmat în funcțiune a fabricii derare a minereului cu o capacitate anuală de 1 440 000 tone, iar cu două luni mai devreme față de termenul stabilit fabrica de oxigen — cu o capacitate de 11 000 N'mc pe oră — a livrat primele cantități de oxigen pentru probele tehnologice ale oțelâriei.
Azi. 8 iunie, la ora 2, primul 

convertizor de oțel cu insuflare de 
oxigen — agregat unic în țară — 
a elaborat șarja numărul 1.Toate aceste mari obiective se situează din punct de vedere al concepției tehnice, al capacităților de producție la nivelul celor mai moderne obiective similare puse în funcțiune în ultimii ani în țările pu

sură și control, cu care sînt dotate obiectivele menționate, asigură funcționarea instalațiilor tehnologice în condițiile obținerii unei
(Continuare in pag. a III-a)

elaboratintrarea aglome-

CUM SlNT BRUTALIZATE LEGUMELE
I FRUCTELE IN DRUM SPRE CONSUMATOR

Cîțiva cetățeni din comuna He- rești-Ilfov ne povesteau deunăzi cum au fost „furajate" vacile din localitate cu vreo cîteva vagoane de... salată verde.Ascultam înmărmuriți povestea — adevărată — și nu ne venea să credem. Fiindcă, într-adevăr, pare de necrezut: legumele în loc să ia drumul pieței servesc drept hrană animalelor.Cum și de ce se petrec asemenea fapte ? Pentru moment vom răspunde cît se poate de lapidar : leguma cu care e servită vita, sau care este pur și simplu zvîrlită la gunoi, nu e rezultatul vreunei supraproducții. Nu. Această legumă este atît de degradată, îneît piața refuză s-o absoarbă. Dar cine a degradat-o într-un asemenea hal ? Drumurile, plimbările, stilul de muncă rudimentar al unor oficii de valorificare a fructelor și legumelor. Firește, nu e vorba, nici pe departe, de o situație generală Este vorba de niște „cazuri". Dar de cazuri care s-au cam înmulțit și care se tot în șir, care devin din supărătoare, iritante atît pentru cetățeni stat. Este vorba de intolerabile, pe care viața, interesele
renetă de ani cale-afară de și dăunătoare cit și pentru niște practici

comerțului cu această marfă le cer extirpate imediat și definitiv.Dar, să intrăm în fondul problemei și să răspundem la întrebarea pusă. De ce se degradează de multe ori fructele și legumele desfăcute prin rețeaua comercială ? Precizăm : în cele ce urmează nu ne propunem să epuizăm complet toate problemele care derivă din această întrebare. Presupunem că de acest lucru se va ocupa — de data aceasta cu cea mai mare seriozitate și atenție — Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, respectiv Departamentul specializat în comerțul cu legume-fructe, și I.O.V.L.F.-urile și O.V.L.F.-urile cu centrele lor de colectare și depozite și puzderia de funcționari, de specialiști, de merceologi, de directori și de adjuncți ai lor.De ce se degradează fructele și legumele... Specialiștii în comerț și deopotrivă țăranii care fac negustorie particulară cu legume cunosc, legat de meseria lor, un adevăr de cea mai mare importanță. Legumele și fructele desfăcute pe piață trebuie să fie în primul rînd proaspete. în- tr-adevăr — oare mai e nevoie să demonstrăm că o salată cît panseaua, veștedă și zbîrcită, cu frunzele fer-

feniță devine necomestibilă ? Dar cum poate ajunge marfa la piață în stare proaspătă ? într-un singur mod : drumul legumelor să fie: grădină — piață. Această marfă, de regulă sensibilă, trebuie să aibă o circulație directă și rapidă.Așa ar trebui să fie. Și cum este în realitate ?Ne aflăm în piața Obor. Lipite una de alta sînt două „boxe" de desfacere. Una este a I.O.V.L.F.-ului, iar cealaltă a unei cooperative agricole de producție. Mă uit la cooperator. Nu-i stau mîinile o clipă : ba „lustruiește" roșiile, ba „înveselește" salata și verdețurile cu apă proaspătă... Marfa pare adusă din grădină acum, de cîteva minute. Celălalt, ovelefistul, are alte îndeletniciri. Stă cu mîinile înfipte în brîu și se dă de ceasul morții de ................ ..Clienți n-are. De poate „înveseli" lui par scoase de la etuvă. Sînt veștede, zdrențuite bătut grindina. De ce sînt așa de bă- trîne, de ostenite ? Ce s-o fi petrecut cu ele de cînd au fost recoltate și pînă au ajuns în această denlora- bilă stare ? Ne-am nropus să urmăm pas cu pas drumul parcurs de ele. O pornim de la sursă.

plictiseală. fapt el nici nu mai marfa. Legumelede parcă le-ar fi

Foarte multe dintre comunele județului Ilfov sînt mari producătoare de legume și fructe. Facem un tur de orizont prin grădini și livezi. Se recoltează roșii, varză, fasole, mazăre, vișine, căpșuni. Producția e destul de bună, legumele sînt frumoase Comuna Herești. întreb un brigadier de cîmp al cooperativei a- gricole de producție :— Unde sînt îndreptate legumele din grădină ?— La depozit...Peste cîteva minute mă aflu la un centru de colectare al O.V.L.F.-ului local. înăuntru stau în stive lăzi cu căpșuni. Pun mina pe ele : se făcuseră maioneză.— De cînd stau aceste fructe în depozit ?Răspunsul gestionarului :— Nu de mult. De... două zile (!).— $i cît aveți de aici ?Pînă vine mașinaIntru în al doilea tare și în al treilea și în al patrulea. Situație identică.
gînd să le ținețisă le ia.centru de colec-
Gh.

Legumele,
GRAURE

(Continuare in pag. a III-a)

Sîmbătă dimineața, la Palatul Consiliului de Stat au continuat convorbirile oficiale între secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și secretarul general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba- DebatLa convorbiri au participat Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Bujor Almășan, ministrul minelor, Mihai Marinescu, ministrul industriei construcțiilor de mașini, general-colonel Ion

Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, șeful Marelui Stat Major, Petru ~ adjunct externe, sadorul Congo.Din partea congoleză au participat Antoine Maboungou Mbim- ba, membru al C.C. al M.N.R., Georgette Bouanga, președinta U- niunii revoluționare a femeilor congoleze, Nicolas Mondjo, ministrul afacerilor externe, însărcinat cu problemele cooperării, aviației și turismului, Aime Matsika, ministrul comerțului, industriei și statisticii, și Augustin Poignet, secretar de stat al apărării naționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de cordialitate și înțelegere reciprocă.

Burlacu, al ministrului afacerilor Alexandru Tujon, amba- României în Republica

Pe litoralCONSTANȚA. — De la trimisul special Agerpres, Mircea Ionescu: Sîmbătă la amiază, secretarul general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat, și persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noastră au plecat cu un avion special spre Constanța. împreună cu oaspeții au plecat Ștefan Peterfi vicepreședinte al Consiliului de Stat, Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., Tudor Jianu, directorul Protocolului din Ministerul Afacerilor Externe, Alexandru Tujon, ambasadorul României în Republica Congo, și general-maior Nicolae Negulescu.La sosirea pe aeroportul Kogăl- niceanu de la Constanța, președintele Alphonse Massamba-Debat și ceilalți oaspeți au fost salutați cu căldură de Petre Ionescu, prim-șe- cretar al Comitetului județean' Constanța al P.C.R., președintele Consiliului popular județean. Petre Nicolae, prim-secretar al lui municipal Constanța primarul municipiului și alți reprezentanți ai

Fervoarea
energiilor 
pionierești

Traian POP,președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, adjunct al ministrului învățămînturoî
Cu acest îndemn — „Tot 

înainte" — a pășit organi
zația noastră într-o nouă 
etapă a activității sale în 
urma hotărîrilor luate cu 
doi ani în urmă de către 
Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român privind reorganiza
rea activității pionierești. 
Deși această perioadă nu 
este prea mare în timp, ea 
a dobîndit o semnificație 
deosebită datorită aplicării 
în viață a unui complex de 
măsuri capabile — prin 
mijloace atractive, specifi
ce vîrstei pionierești — să 
stimuleze și să dezvolte co
piilor dragostea pentru în
vățătură, interesul pentru 
Știință și tehnică, pentru 
muncă si creație, să tre
zească pasiunea pentru ac
țiuni care, sprijinite de 
scoală și familie, să con
tribuie într-o măsură și mai mare la pregătirea și 
formarea tineretului. A- 
vem în vedere o activitate 
educativă/ de mare răspun
dere pe care consiliile ju
dețene, municipale și oră
șenești ale Organizației 
pionierilor, cei peste opt
zeci de mii de comandanți 
de unități și detașamente, 
recrutați din rîndul celor 
mai buni învățători și profesori, o desfășoară cu pri
cepere, cu dragoste și dă
ruire, cu dorința de a răs
punde tot mai bine nobi
lei misiuni ce le-a fost în
credințată de partid.

Bilanțul pe care îl facem 
astăzi, cu prilejul Zilei pio
nierilor, pune în lumină 
rezultatele rodnice ale 
înnoirilor aduse muncii pio
nierești, justețea măsurilor 
preconizate de conducerea 
partidului în acest dome
niu. Constatăm cu bucurie 
că activitatea pionierească 
devine tot mai interesantă, 
tot mai atractivă pentru 
copii. îndrumarea nemijlo-

cită a acestei activități de 
către învățători si profe
sori a dus la îmbogățirea 
conținutului si formelor 
muncii, la folosirea unor 
metode și procedee adec
vate, specifice vîrstei pio
nierilor. Activitatea pionie
rească capătă cu fiecare zi ’ 
un tot mai pronunțat ca
racter de masă, in sfera ei 
intrînd în mod practic în
treaga muncă extradidacti- 
că cu copiii.

Este cunoscută înclinația 
din totdeauna a poporului 
nostru pentru cultură și 
artă. Cu atît mai mult as
tăzi. cînd climatul mate
rial și spiritual oferă largi 
posibilități de dezvoltare, 
aceste înclinații ies în evi
dentă si mai pregnant la 
noile generații. Consiliul 
National, consiliile județene și municipale ale Orga
nizației pionierilor acordă 
activității cultural-artistice 
a pionierilor și școlarilor o 
atenție deosebită. In majo
ritatea școlilor au luat fi
ință formații și ansambluri 
artistice pionierești care 
contribuie la promovarea 
tradițiilor noastre artistice, la cultivarea aptitudinilor, 
a talentelor copiilor. Un 
rol stimulator în această 
privință îl are Festivalul 
cultural-artistic al 
rilor și școlarilor, 
roasele culegeri de 
ale copiilor — în 
sau în proză — tipărite de 
către consiliile județene și 
municipale ale organizației 
noastre. Concursurile de 
compuneri literare, de de
sene, pictură și fotografii, 
inițiate de Consiliul Natio
nal. prilejuiesc descoperi
rea și confruntarea, la ni
velul țării, a celor mai ta- 
lentați copii. Numai în a- 
cest an, la încheierea con-

pionie- 
nume- 
creații 

versuri

(Continuare în pag. a V-a)

(Agerpres)

Corni tetu- al P.C.R., Constanța, organelor

locale de partid și de rii au oferit oaspețilorColoana de mașini s-a îndreptat apoi spre reședința rezervată oaspeților în stațiunea Eforie Nord. Trecînd prin Constanța, numeroși locuitori ai orașului au salutat prietenește pe oaspeți.După o vizită pe litoral, secretarul general al Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo, Alphonse Massamba-Debat, și persoanele oficiale congoleze și române care îl însoțesc au făcut un prim popas în portul Constanța. în cinstea oaspeților a fost arborat marele pavoaz. Autoritățile portuare, marinari și docheri i-au salutat cu căldură pe oaspeți. în holul gării maritime a fost vizitată o mică expoziție în care sînt prezentate machetele unor noi nave cu care a fost înzestrată marina noastră comercială. Directorul portului, Nicolae Zeicu, i-a informat pe oaspeți despre activitatea desfășurată în această importantă poartă maritimă a României.

stat. Pionie- flori.

(Continuare în pag. a V-a)

Conf. dr. Eugen PRAHOVEANU

Data de 1 iulie 1968, prevăzută acum aproximativ zece ani de semnatarii actului de constituire a Comunității Economice Europene (Franța, R. F. a Germaniei, Belgia, Olanda, Italia și Luxemburg), va marca dispariția totală a barierelor vamale dintre cei șase membri ai Pieței comune.în preajma acestui eveniment, pregătit în timpul unui deceniu prin reducerea succesivă a taxelor vamale, partenerii din Piața comună examinează care este bilanțul comunității, ce probleme se ridică în prezent și mai ales după desființarea vămilor.Prima observație ce se’ impune este aceea că treptat, la cele mai multe produse industriale, schimburile comerciale dintre cei „șase" au crescut. între_1960 și 1966, volu- ■ • - - cu ceilalți la sută sută la sută ;Belgiei
mul comerțului exterior al Germaniei Federale parteneri din Piața comună a crescut de la 26 aproximativ 38 la sută ; al Franței de la 28 la la sută ; al Italiei de la 28 la sută la 43 la Olandei de la 44 la sută la 57 la sută; al la49 al , ------ șiLuxemburgului de la 51 la sută la 65 la sută din totalul schimburilor lor externe. Poate mai elocvente decît aceste cifre sînt următoarele exemple : în Republica Federală a Germaniei peste 90 la sută din autoturismele importate provin din cadrul Pieței comune ; din cele 6,2 milioana tone de oțel importate de această tară, 5 milioane au a- ceeași proveniență. Peste 40 la sută din automobilele franceze destinate exportului se vînd în cadrul Pieței comune. Franța a devenit principalul client al industriei italiene
(Continuare în pag. a V’I-a)

Telegrame
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Argentina, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimis președintelui națiunii Argentina, Juan Carlos Ongania, o telegramă prm care în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român și al său personal, adresează felicitări cordiale și cele mai bune urări de prosperitate poporului argentinean prieten.îmi exprim convingerea, se spune în telegramă, că relațiile dintre Republica Socialistă Româ ria și Repu- Dlica Argentina vor continua să se dezvolte în interesul ambelor noastre popoare și al păcii.în răspunsul său, președintele națiunii Argentina a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, mulțumiri pentru felicitările adresate șl u âri de fericire și prosperitate pentru poporul și guvernul i’Omân.
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Stelute“».Acesta este numele sugestiv 
al revistei pionierilor și școlarilor din județul Neamț. Primul număr apărut cu prilejul Zilei pionierilor, publică încercări literare ale tinerilor condeieri din școlile județului, prezentînd totodată un bogat material informativ despre frumusețile, bogățiile și folclorul de pe văile Bistriței și Bicazului. Revista apare sub îngrijirea consiliului județean al organizațiilor pionierilor Neamț.
Practică
nepermisă

Miliția din Oradea a comuni-' 
cat că cetățeanul loan Cipăian, 
lucrător în detașamentul de pază 
civilă contractuală din Turda, are antecedente penale. Deci nu i se poate încredința paza avu
tului obștesc. Lucru perfect ade
vărat. în consecință, i s-a desfă
cut contractul de muncă. La pro
testele cetățeanului s-a constatat 
însă că este vorba de un alt loan 
Cipăian. Firește, omul nevinovat 
a fost repus în drepturi. însă 
după... 7 luni I Cum și-a întreți
nut familia în acest timp — nu
mai el știe ! Cine îl despăgu
bește 7 Autorilor 
eronate le-a mers leafa! Super
ficialitatea, lipsa de grijă față de 
om sînt practici străine activi
tății organelor de stat. Si. 
atît mai mult lucrătorului 
miliție !

comunicării

cu 
de

La Consiliul popular al comunei Gruiu (Ilfov) s-a prezentat un cetățean, Gavrilă Ifrim, care și-a declinat calitatea de executoi judecătoresc. Intenționa să facă o anchetă în urma unui scandal la care participase și... solicita sprijinul miliției. Invitat să se legitimeze, și-a mai declinat cîteva funcții ce nu-i aparțineau, iar ulterior, a mărturisit că de fapt este muncitor la I.O.R. București (domiciliază în str. Rondul Bisericii nr. 4). Se știe că substituirea de persoană este o infracțiune pedepsită de lege. De data a- ceasta i s-a trecut cu vederea. Dar altădată, dacă se va da (cine știe 1) drept Napoleon, oamenii îl vor crede tare. și-l vor „trata' ca a-
Vin omizile!național București-DrumulCluj—Oradea, este străjuit pe unele porțiuni, de pomi fructiferi : meri, peri, pruni etc. Oferă drumețului fructe și umbră, înfrumusețează traseul. Din păcate, organele de drumuri nu se îngrijesc de ei. Mii de pomi aflați între Sibiu și Săliștea Sibiului, ca și pe alte porțiuni, au căzut pradă omizilor. Acum, omizile au emigrat: toacă vîrtos (și în schimburi) în zona cuprinsă între Ser- caia și Făgăraș. Nimeni nu le deranjează. Cutezăm a da o sugestie : la pomii „lăudați" mai sus, să nu vă duceți cu sacul. Mai bine cu pompa de stropit. Nu-i cum spune proverbul, în schimb 
e cum cere practica. Fructe multe la toamnă I
Curiozități
culinareEnache Vizitiu din Tecuci, gestionar la O.C.L. Alimentara, recomanda celor interesați o delicioasă saramură de... gheață. O- riginala sa rețetă a fost experimentată recent, cînd a primit spre vînzare 1 741 kg peste. Deși proaspăt, peștele a fost valorificat nu numai la un preț... sărat, dar și cu gheată cu tot. Chemate la fata locului, organele în drept au procedat la verificări. Recîn- tărind marfa cumpărată de cetățeanul Gh. Leacă, de pildă, au stabilit că acesta plătise 6 kg a 6,50 lei kg (în loc de 5 lei kg) din care 1,500 kg era gheață. Cetățeanul M. Mircea, la aceeași cantitate si același preț, primise 1,800 kg gheată. Acum va fi pedepsit. Morala : nu toti gestionarii care umblă cu gheată judecă la rece.
În nocturnă

Găzduiți, veste noapte, necunoscut! 7 Nu-i deloc indicat. 13 
cetățeni din Tecuci (nu luați în 
considerație cifra ghinionistă!) 
s-au plîns în ultimul timp de 
năpasta care s-a abătut asupra 
lor, fiind (toți) victime ale pro
priei... amabilități. „Mi-a cerut 
să-l găzduiesc o noapte, fiindcă 
n-a găsit loc la hotel — arăta la 
miliție N. Ambruș de pe str. 
Scolii Agricole nr. 9 — și noaptea a dispărut fără veste, luînd 
cu el obiecte de valoare". Ulte
rior s-a stabilit că „oaspetele" 
era un cunoscut infractor — 
Toader Drăgușanu din Valea Ur
sului, județul Neamț. Asemănă
tor au pățit și ceilalți 12. Si nu 
o dată organele de miliție „au a- 
vertizat cetățenii: „Nu găzduiți 
persoane necunoscute si în con
diții ..............................
vea

interzise de lege. Puteți a- 
surprize !“,

S cu
| „Scînîcii

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIJA 

sprijinul corespondenților
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Șl „PRAFUL" S-A ALES 
DE PROMISIUNI...De mai mulți ani, fabrica de ciment din Bicaz se află într-un conflict permanent cu locuitorii orașului. întreaga localitate, ca și împrejurimile ei, este învăluită într-un nor de praf, emanat de la morile de clincher și răspîndit în atmosferă prin imensele coșuri ale fabricii. Deosebit de nociv pentru sănătatea oamenilor, praful respectiv pune în pericol chiar și vegetația uneia dintre cele mai frumoase zone turistice ale tării. Personal, eu nu deschid nici geamurile, nici ușile locuinței și totuși acest dușman invizibil mi se strecoară în șifonier, prin dulapuri, prin toate cotloanele. Cînd lucrez în grădină, după fiecare lucru pe care pun mina, trebuie să mă spăl imediat cu apă și săpun, căci altfel simt cum praful pătrunde în piele. Legumele din răzor, florile, iarba — sînt înecate și îmbibate într-un strat gros de praf care, de multe ori, nu poate fi spălat nici cu șuvoiul de apă de la robinet. Fructele din familia rozaceelor — fraga, smeura, murele, dudele etc. — nu mai sînt bune de nimic deoarece praful pătrunde în ele și nu mai poate li scos în nici un fel afară, decît distrugin- du-le. Bradul cel semeț de pe vîrful muntelui nu mai este „cu cetina tot verde" cum spune cîntecul, ci devine brun. Ploaia nu reușește să spele vegetația, ci favorizează cimentarea pra

fului pe frunze, împiedicînd clorofila să funcționeze. Nu exagerez de loc afirmînd că acest praf, aparent inofensiv, degradează încetul cu încetul acel unic și măreț monument al naturii care este Cheile Bicazului, fu- rîndu-i strălucirea și podoaba verde.Așa cum aminteam la început, locuitorii orașului Bicaz au cerut în repetate rînduri conducerii fabricii și ministerului său tutelar să ia măsuri urgente pentru a opri răspîndlrea particulelor de praf în atmosferă. Din păcate, nepăsarea nu este un antidot eficient împotriva prafului respectiv. Este drept că nu o dată ni s-a promis că problema va fi rezolvată prin montarea unor filtre speciale pentru captarea și reținerea acestor particule care im- purifică aerul. Zadarnic însă. Promisiunile au rămas simple promisiuni sau, ca să fim în aceeași notă, s-a ales praful de ele ! După părerea mea. Ministerul Industriei Construcțiilor privește această problemă de cea mai mare importantă pentru noi cu foarte multă ușurință. Cred că a sosit timpul să știm precis ce au de gînd să facă în această privință forurile menționate, ce măsuri practice înțeleg să ia și, mal ales, cînd anume vom putea sesiza și noi eficienta acestor măsuri.
loan TOMESCUBicaz

chiar în mijlocul orașului dar nu... fabrică (n-are cu ce pregăti „șarjele", adică n-are acid și... apă), avem și centre de desfacere, dar n-au ce desface. Multe a- vem noi hunedorenli. în schimb... pe ici, pe colo ne mal lipsesc bunii gospodari. Se adoptase odată măsura desfacerii sifonului și prin unitățile de produse lactate, dar s-a renunțat la ea din nu știu ce motive.— Ei, dacă n-aveți sifon, aveți în schimb apă minerală, ar putea spune, și pe bună dreptate, un neini- țiat, căci prin apropiere, la numai 31 kilometri, curge un izvpr.Așa-i ! Dar nici borviz n-avem! De ce? Poate vor da un răspuns mai clar și mai precis cei în drept.— Cumpărați-vă atunci autosifoane — ar putea a- dăuga același neinițiat, deoarece capsule se găsesc cîte vrei la unitățile de specialitate. Șl de rezervă.La unitățile de specialitate... Intr-adevăr, dar la unitățile de specialitate din

alte orașe, nu de la Hunedoara. Pentru o cutie de capsule hunedoreanul trebuie să facă transportul pînă la Deva și retur, căci numai acolo se găsesc astfel de produse. Iar dacă nu găsește la prima deplasare, se mai poate deplasa o dată și încă o dată pînă găsește sau n-are decît să doarmă și la hotel, ca să aibă certitudinea că a doua zi nu i-o mai ia nimeni înainte. Ce contează dacă o cutie cu capsule costă 2,50 lei și el cheltuiește 80—100 lei ! Parcă ce, suportă paguba cei care au inițiat această „metodă" de vînzare ? Cetățeanul plătește; firește, dacă dorește să aibă la masă sifon ! „Luxul" costă...Ce mare greutate ar fi ca să se organizeze desfacerea capsulelor și la Hunedoara ? Nu merită oare hunedoreanul un astfel de „lux" ?
Aural TICLEANUBd. Mihai Viteazu nr. 5 Hunedoara

OMIȘI DE LA REPARTIZARE

UN CARTIER lN... VID
COMERCIAL

Locuim în cartierul Ti
tan, unul din cele mai noi 
și mai impunătoare ale Ca
pitalei. încă de pe acum, 
cartierul este un veritabil 
oraș, în care trăiesc mii și 
mii de oameni. Dar un car
tier de asemenea proporții 
nu poate fi limitat doar la 
blocuri si vile.

Era de așteptat ca odată 
cu ridicarea ansamblului de 
locuințe să fie construite și 
spațiile necesare pentru 
magazine, pentru celelalte 
unități de deservire. Nu 
s-a întîmplat însă asa. Este 
drept, în partea mai veche 
a cartierului, au fost date 
în folosință cîteva comple
xe comerciale, alcătuite nu
mai din magazine din cate
goria celor de strictă nece
sitate. In rest, adică în zona 
mai nouă, nu s-a făcut ni
mic, deși aici este concen
trată partea cea mai nu
meroasă a locuitorilor. De-a 
lungul străzii Zavideni, Bu
levardului Leontin Sălăjan, 
Căii Dudesti nu există nici 
o unitate comercială (cu 
excepția cîtorva chioșcuri 
impropriu denumite maga
zine, de pe Dudesti). Din a- ceastă cauză locuitorii car
tierului sînt nevoiți să facă 
lungi și obositoare „expe
diții" prin piețe si prin alte 
cartiere îndepărtate pentru 
a se aproviziona cu cele ne
cesare. Magazinele apropia
te din cartierul Balta Albă 
sînt și ele suprasolicitate 
de cumpărători.

Poate că era bine să fi a- 
vut vină acum în cartier și 
un super-magazin. Dar ce 
să mai vorbim despre asa 
ceva dacă nu avem încă 
magazine pentru textile-tri- 
cotaje, de încălțăminte, 
metalo-chimice. centre de 
lapte, carne, pîine, magazi
ne alimentare 7 De aseme
nea, pînă în prezent coope
rația meșteșugărească nu 
si-a făcut prezenta în 
cartierul nostru cu absolut 
nici o unitate de deservire. 
Vrei să dai un costum la 
curățat, să duci o cămașă la 
spălat, să repari un aparat 
de radio sau un televizor 7 
Pentru toate si pentru tot, 
trebuie s-o iei la drum. Din 
ce cauză toate acestea 7 
Lipsă de prevedere 7 Negli
jență 7 Cunoaște oare a- 
ceastă situație Comitetul e- 
xecutiv al Consiliului popu
lar al municipiului Bucu
rești ? Fără îndoială că o 
cunoaște, întrucît cetățenii 
au semnalat în repetate rîn
duri neajunsurile pe care 
le întîmpină. Din păcate 
însă sesizările lor au rămas 
pînă în prezent fără nici un 
rezultat. Credem că ar fi 
cazul ca lucrurile să fie a- 
nalizate cu toată seriozita
tea și să se ia măsuri de 
îndreptare.

Un grup de locuitori 
din cartierul Titan- 
Bucurețti

Analizele, se știe, au un ral deosebit de important în stabilirea diagnosticului la bolnavi. Pentru efectuarea lor rapidă și pentru a se veni astfel în sprijinul bolnavilor, la Policlinica I Timișoara s-au luat o serie de măsuri : serviciul de recoltare a fost plasat la subsol, iar laboratorul propriu- zls la etajul IV (legătura între ele se face pe scări și telefonic, liftul fiind defect de 2 ani !) ; s-a hotărît ca numărul programărilor să crească de la 50 la 90 ; programul recoltărilor a fost stabilit în raport cu cerințele, de la 6,30 la 9,30, rezultatele fiind date în a- ceeași zi. Personalul laboratorului a făcut tot ce-i stă în putință pentru realizarea unei deserviri prompte și civilizate a publicului. Din păcate însă buna deservire nu depinde doar de noi. Laboratorul policlinicii cuprinde, în a- fara teritoriului propriu- zis (aproximativ 100 000 locuitori), încă 4 clinici universitare, 2 staționare, serviciul de diabet pe județ, 17 circumscripții rurale. Cu același personal și cu a- ceeași aparatură mai mult decît modestă — un foto- metru I.O.R. în funcție de peste 8 ani, un termostat, pupinel, autoclav și cîteva microscoape — a trebuit să efectuăm în fiecare . an un ;■ ..'.l '

număr tot mai mare de a- nalize : de ia 128 650 în 1964, la 175 893 în 1967. în luna mai 1968 am efectuat de la 750 pînă la 960 analize pe zi! Oare cîte analize se va pretinde laboratorului să e- fectueze în 1970 cu același personal și cu aceeași aparatură ?în activitatea noastră a fost și a rămas pe prim plan introducerea în practică a noilor metode de lucru. Cu ce să îndeplinim această cerință majoră dacă ne lipsește aparatura adecvată ? în anii 1964 și 1967 s-a cerut să ni se repartizeze un aparat de electro- foreză și fotometru dar... am fost omiși la fiecare repartizare, cu toate că avem un volum mare de lucru, iar laboratorul nostru este socotit deosebit de important. Și. aceasta, în timp ce la Jimbolia se află, un aparat de electroforeză din import. După părerea noastră, laboratoarele trebuie să fie înzestrate în raport cu volumul de luoru, cu cerințele și importanta problemelor ce se ivesc pe teritoriul respectiv. Dar nu se face așa. Cel puțin, laboratorul nostru este practic „un copil al nimănui", căruia nu i se acordă atenția pe care o merită
Dr. Blanca POPOVICIUTimișoara

plăti ceea ce trebuie să plătească cei de la centrele de combatere a dăunătorilor din Balș sau Bălcești. Văzînd că sîntem purtați de la Ana la Caiafa, alergind de colo pînă colo de atîta vreme fără nici un rezultat, ne-am adresat Consiliului Superior al A- griculturii. Ni s-a răspuns că avem dreptate și că o să primim banii ce ni se cuvin. Iată însă că noi n-am primit nimic. Ce mai avem de făcut în această situație ? Este oare normal ca, pentru niște drepturi ce• trebuiau să ni se achite de îndată ce am efectuat lucrările, să fim plimbați dintr-o localitate în alta din cauza unor absurde pretexte birocratice ? Pentru oricine este limpede că, de fapt, dincolo de motivele „legale" invocate pentru neefectuarea plătii, se ascunde o ilegalitate. De a- ceea socotim că sîntem îndreptățiți să cerem sancționarea cuvenită a celor ce, nefăcîndu-și datoria așa cum se cuvine, ne pun pe noi pe drumuri.
Constantin V. PALCU satul Tepești, comuna Petoiu, |udeful Vîlcea

PANTALONI 
In stare 
BRUTĂ

Acad. Ștefan MILCU

NE LIPSESC GOSPODARIILa Hunedoara, în aceste xile de vară, n-ai cum să-ți
(Urmare din pag. I)

I procuri un sifon. Avem fa- I brică de sifon, amplasată

avantajelor oferite de noile forme organizatorice, „umplerea" acestora cu un astfel de conținut încît să putem îndeplini, în cele mai bune condiții, sarcinile ce ne revin. în acest sens, ne străduim să facem pe fiecare activist al comitetului județean, al comitetelor orășenești și comunale de partid, ca și ai consiliilor populare provizorii să înțeleagă profund că nu este vorba de o simplă schimbare de forme și denumiri, ci de o adîncă prefacere structurală, care necesită o cotitură hotărîtoarc în întregul nostru stil de muncă. Considerăm că întronării unul spirit nou, în toată activitatea pe care o desfășurăm, pentru a o face mai operativă și mai eficientă, trebuie să-i servească măsurile organizatorice luate. Nu vom beneficia prea mult dacă în actuala structură adminis- trativ-teritorială vom continua să folosim metode depășite de viată.
POZIȚIE COMBATIVĂ
ÎMPOTRIVA a tot 
CE E PERIMAT

— în această privință, are o mare 
însemnătate sesizarea la timp a ne
ajunsurilor, punerea sub „reflector" 
a ceea ce este perimat si nu mai co
respunde condițiilor actuale. Doar 
lupta între nou și vechi se dă, de 
bună seamă, și în domeniul muncii 
de partid și de stat, pe terenul unor 
fapte concrete.— Problema este foarte complexă. Soluționarea ei nu poate constitui o chestiune de campanie ; trebuie s-o considerăm ca o preocupare permanentă. Ne dăm seama că nu este ușor să-i dezobișnuiești pe unii tovarăși de un anumit fel de a activa, să-i determini să se debaraseze de spiritul rutinier, conservator. Avem mult de făcut în această privință, mai ales la consiliile populare județean și municipal. E drept, aici au fost încadrați oameni cu o bună pregătire profesională și politică, corespunzători din toate punctele de vedere. Mulți au lucrat și înainte de reorganizarea administratlv-teritorlală

NI S-A DAT DREPTUL
DAR... NU NI S-A PLĂTIT

NIMICLa începutul acestui an, am lucrat la stropitul pomilor în mai multe sate și comune situate în zona Balș-Bălcești-Drăgășanl. La această acțiune au participat aproximativ 120 de oameni. După terminarea lucrărilor de stropit, ne-am prezentat la Centrul de combatere a dăunătorilor din Balș pentru efectuarea plătii. Aici însă — surpriză Responsabilul centrului, Ion Stăiculescu, a spus că nu ne poate da nici un ban, deoarece o parte din co

munele în care am lucrat au treout în județul Vîlcea. Ne-a îndrumat să mergem la Centrul de combatere a dăunătorilor din Drăgă- șani. N-aveam încotro, așa că ne-am întors acasă și... ne-am pregătit iarăși de drum. Am pornit deci Ia Drăgășani să ne căutăm drepturile bănești ce ni se cuveneau De aici am ajuns la Rm. Vîlcea. Toate drumurile au fost făcute degeaba. Cei de la Drăgășani și de la Rm. Vîlcea ne-au spus clar că ei nu pot

Bine dispus, recent am intrat în magazinul „Select" — unitatea nr. 61 din strada Ștefan cel Mare nr. 61 — Iași, pentru a-mi cumpăra un costum de haine pentru vară. Amabil, vînzătorul m-a servit cu un costum măsura 52, talia I, exact ceea ce îi solicitasem. Dar... Haina, era cum era, însă pantalonul semăna cu două burlane lungi, peste măsură de lungi, șl strimte ! Am mai încercat un costum. Și încă unul. Degeaba. Am schimbat mărimile. Tot degeaba. Am cerut mărimea 54. Același lucru : haina, de bine de rău, se potrivea, pantalonul de loc. Tot lung și strimt. Deși port măsura 52 am fost sfătuit să iau măsura 54. Cît despre pantalon, croitorul unității mi-a promis că-1 va reface. Pentru ca să îmbrac costumul au fost necesare trei deplasări la magazin, trei probe și o săp- tămînă de așteptăre. Să nu se înțeleagă de aici că unitatea e de vină. Nicidecum. Dar am avut înaintea mea numeroși alțl clienți care au solicitat și ei reparații la pantaloni. Toate costumele de haine venite de la fabrica de confecții „Steaua roșie" din Sibiu, au croiala pantalonilor greșit executată, iar buzunarele hainelor făcute din economie (nu încape nici portvizitul în ele). De aici se vede că fabrica își lasă toată nădejdea pe „retușurile" de la unitățile de desfacere. A- cest sistem provoacă însă necazuri cumpărătorilor.Consider că Ia această întreprindere controlul tehnic de calitate ar trebui să dea dovadă de mai multă exigență șl oriunde descoperă „pantalonul șablon" să oprească livrarea lui pe piață.
Mihail VIFOREANU str. V. Alecsandri nr. 4, lași

Adeseori noțiuni se banalizează, a- jung la o uzură afectivă, la restrângerea conținutului lor real datorită unei folosințe repetate. Intr-o asemenea situație ni se pare că se află noțiunea de responsabilitate. Sîntem de regulă obișnuiți să atribuim responsabilității un conținut profesional, politic și social sau, după purtătorul ei, s-o recunoaștem ca o responsabilitate individuală sau colectivă. De fapt conținutul posibil al responsabilității este considerabil pentru că în orice acțiune umană deliberată există implicit și o responsabilitate.Nu întîmplător unul din caracterele cele mai semnificative, în trecerea de la copilărie la maturitate, îl constituie responsabilitatea pentru ceea ce acceptăm sau refuzăm, pentru modul în care rezolvăm acțiunile în care ne-am angajatExistă însă, după opinia noastră, și o responsabilitate ignorată de voi
rea majoritate a oamenilor, față de propria lor persoană, înțeleasă în complexitatea ei unitară biologică și spirituală. Ca și în cazul celorlalte forme de responsabilitate ea implică obligator conștiința ei. Adeseori neam întrebat în fața unor grave ignorante a responsabilității față de noi înșine, dacă această lipsă nu trădează de fapt o insuficientă maturizare mentală sau una educativă (formativă), sau ambele îmbinate !Ignorarea și sfidarea celor mai e- lementare reguli de cruțare a organismului, intoxicarea lui absurdă cu ailcool și alte substanțe toxice, ignorarea și disprețul pentru alimentația și condițiile de viață caracteristic umane, inversarea voită, vicioasă, a ritmilor biologici proprii omului, insanitatea morală, care degradează fondul spiritual propriu speciei noastre — iată cîteva exemple care ilustrează problema adusă în discuție.

★Nu întîmplător am situat conștiința ca un factor condițional al responsabilității: Constatăm că într-o îndelungată evoluție a speciei umane de la prehominade pînă la omul actual. . coeficientul de acțiuni conștiente a crescut progresiv. Este fără îndoială adevărat că umanitatea a intrat într-o nouă perioadă caracterizată prin ceea ce s-a numit evoluția conștientă.Responsabilitatea față de propria noastră persoană este susținută șd prin conștiința că fiecare dintre noi primește în dar viața, într-un organism unic, printr-un complicat proces genetic. Este suficient să afli despre construcția organismului u- man în cele 9 luni de viată intrauterină. care pornește inițial de la o celuilă ce nu măsoară mai mult de 200 miimi de milimetru în momentul fecundației pentru a realiza în prima etapă un organism de 3—3 500 kg șl în finalul perioadei de creștere un individ cu o greutate medie de 60 kg, pentru a fi stăpînit de o adîncă emoție și admirație fată de aceste fenomene.Dacă ne apropiem mai mult de a- cest uimitor proces, aflăm că el se desfășoară după un plan bine stabilit, caracteristic speciei noastre, și că fiecare etapă de realizare are timpul ei determinat. Orice abatere într-un sens sau altul tulbură dezvoltarea noastră și creează malformații și indivizi imperfect constit.uiți. Tot ce se referă la acest plan de organizare este înscris în moleculele de acid desoxiribonucleic (DNA) care păstrează codul genetic al speciei, familiei si individului si acidul ribonucleic (RNA) care îl realizează în celule cu ajutorul unor complicate sisteme enzimatice.Apare evidentă astfel marea răspundere a părinților în conservarea patrimoniului ereditar și transmiterea lui generațiilor viitoare.
în aparatul de stat. în rîndurile tuturora însă, fără nici o excepție, trebuie să cultivăm spiritul unei înalte responsabilități, să combatem lipsa de operativitate, tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor, tendința de a căuta „acoperire", mai bine zis fuga de răspundere în soluționarea problemelor ce intră în competența lor. Iată, s-au înființat direcțiile de specialitate, care sînt subordonate pe de o parte consiliului popular județean, iar pe de altă parte, ministerelor de resort. Unele cadre de conducere însă de Ia instituțiile economice și de cultură. (Direcția industriei locale,

mitetulul județean ca organ suprem de conducere a întregii activități în
tre conferințe.
| UN CONTROL EFICI- 
I ENT, „LA OBIECT”
— Cum concepeți îmbunătățirea în 

mod practic a controlului de par
tid 7— în primul rînd ne îngrijim ca toate cadrele de conducere să meargă sistematic în unitățile de bază și

nului — se înregistrează, de multă vreme, desigur nu numai din cauze obiective, rămîneri în urmă. Spre lichidarea unora dintre greutățile existente în aceste întreprinderi sînt îndreptate, în momentul de față, eforturile comisiilor economice ale comitetului județean și municipal de partid.
— Pentru că a venit vorba. în ora

șul Brăila sînt concentrate foarte 
multe fabrici și uzine. în mod fi
resc, ele se află atît în atenția comi
tetului județean cît și a comitetului 
municipal de partid, deci și a co
misiilor economice respective. Nu

Comitetul județean de cultură și artă etc.), în loc să acționeze de sine stătător, în virtutea răspunderii și autonomiei lor mai largi, cu care sînt investite, pentru soluționarea problemelor, bat mereu drumul Ia biroul comitetului județean de partid, la comitetul executiv al consiliului popular, pentru „aprobări", fără să fie nevoie sau așteaptă indicații „de sus" de la minister. La aceasta se a- daugă și faptul că unele cadre de partid au înțeles în mod greșit delimitarea răspunderilor, în sensul că din moment ce organele de stat au atribuții precise, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor din domeniul lor, organele de partid ar putea să se dezintereseze complet de ele, să nu mai controleze cum sînt îndeplinite. Se înțelege că biroul comitetului județean combate astfel de lipsuri, încă atunci cînd se află în „embrion", înainte de a lua proporții. Ne dăm seama că, folosind premisele extrem de favorabile create prin noua structură organizatorică — trebuie să a- cordăm maximum de atenție perfecționării controlului de partid, că înlăturarea paralelismelor nu trebuie să diminueze in nici un fel rolul co

să nu reducă controlul la niște „inspecții" făcute în fugă. Apoi, insistăm cu deosebire pe precizarea obiectivelor controlului, atît pe linie de partid, cît și de stat, a deplasărilor ce trebuie să le efectueze membrii biroului, ai comitetului executiv, alți activiști în unitățile economice și social culturale, pe asigurarea eficienței lor. Este momentul să înlăturăm cu desăvîrșire funcționarea „în gol" a oricărui element din activitatea noastră. Contactul direct, nemijlocit al membrilor biroului comitetului județean de partid cu întreprinderile industriale a permis depistarea într-o fază primară a o serie de neajunsuri în activitatea unora dintre ele, să acordăm un sprijin calificat organizațiilor de partid, conducerilor întreprinderilor în organizarea colectivelor în vederea îmbunătățirii muncii. Intre altele, și prin a- ceasta se explică rezultatele, în general bune, dobândite în realizarea sarcinilor de plan în industrie. Ceea ce nu ne poate face să trecem cu vederea că în unele întreprinderi — Combinatul de fibre artificiale, „Laminorul" și Combinatul de industrializare a lem-

s-ati manifestat fenomene de parale
lism și suprapunere în munca acti
viștilor comitetului județean și ai 
comitetului municipal 7— în primele zile de la constituirea județului s-au și manifestat. De pildă, membri ai comisiei economice a comitetului județean s-au deplasat în unele uzine, „ocolind" comitetul municipal de partid și, în consecință, i-au găsit pe activiștii acestuia acolo, interesîndu-se de aceeași problemă. Era o risipă de forțe. Dar pericolul nu e inevitabil. Totul depinde de noi. De altfel, biroul comitetului județean de partid a și luat măsuri pentru corelarea planurilor comisiilor economice. Unele acțiuni, de însemnătate deosebită, care privesc marile întreprinderi ale orașului Brăila sînt întreprinse în comun ; altele numai de către comisia economică a comitetului județean sau numai de către cea a comitetului municipal.

— Probabil că, în contextul pre
ocupărilor pentru a fixa obiective 
cît mai exacte controlului, aveți în 
vedere și unitățile a căror activitate 
e nemijlocit legată de buna deservire 
a cetățenilor...<— In lumina indicațiilor conducerii

partidului, am început să ne ocupăm mai mult de sectoarele care au contingență cu aprovizionarea și deservirea populației sub toate aspectele. Depunem eforturi pentru a face ca fiecare tovarăș să înțeleagă că nu cetățenii sînt la dispoziția aparatului de stat și de partid, ci invers. Insistăm asupra acestui lucru cu prilejul instruirii în procesul muncii de zi cu zi ; îndrumăm organizațiile de partid să desfășoare în rîndurile funcționarilor o susținută activitate politică, pentru a-i educa în spiritul respectului și solicitudinii față de cetățeni ; este nevoie însă, în același timp, să luăm măsuri mai hotărâte pentru tragerea la răspundere, cu toată severitatea, a acelor funcționari care nu-și îndeplinesc îndatoririle față de oamenii muncii. Acest lucru se impune de la sine. El este cerut de însuși caracterul democratic al orânduirii noastre. A- poi noua formă organizatorică, existența unui aparat salariat mai restrâns decît înainte ne obligă să acționăm cu fermitate ca fiecare lucrător — indiferent de funcția sau postul pe care îi deține — să se achite cu toată conștiinciozitatea de obligațiile sale. Acum nu mai e loc pentru oameni care toată ziua învîrteau hîrtiile pe o parte și pe alta, se agitau de colo- colo, luau cuvîntul „combativ" în ședințe, „răspundeau" de foarte multe lucruri, dar în fond, cînd cetățeanul se interesa de problemele ce trebuiau să i le rezolve, îi răspundeau cu invariabilul „vino mîine". Va trebui să ajungem acolo încît fiecare lucrător de partid și de stat, fiecare funcționar să aibă convingerea nestrămutată că prin toată activitatea sa — luată nu numai în general, dar și în amănunt — trebuie să slujească interesele oamenilor muncii.în încheierea acestei convorbiri, aș dori să subliniez că timpul care a trecut de la constituirea județului, deși scurt, ne arată, cu toate greutățile inerente, că ne aflăm pe un drum bun, că depinde numai de noi să fructificăm pe deplin condițiile create, să determinăm o activitate rodnică în toate domeniile pentru realizarea întocmai a politicii partidului.
Simion ORBAN

Dacă transpunem coordonatele problemei discutate de la nivelul familiei la aii speciei apare conștiința unui proces care capătă noi dimensiuni. Antropogeneza ne arată că o- mul actual este rezultanta unui Îndelungat proces de evoluție a materiei vii apărute pe planeta noastră acum aproximativ 3 miliarde de ani; că omul s-a separat net de maimuțele antropoide acum 2 milioane de ani la începutul erei quaternare și că, de-a lungul acestei evoluții, organismul uman a progresat continuu în structură și funcție. Locul principal și caracteristic speciei noastre l-a ocupat creșterea continuă a masei cerebrale, apariția și dezvoltarea limbajului, fabricarea de unelte, organizarea socială și diversele ei form» de cultură materială și spirituală.Fiecare dintre noi este deci o picătură din acest fluviu al vieții care ne-a creat într-o imensă perioadă de timp. Conștiința acestui fenomen extraordinar nu trebuie să genereze oare responsabilitatea față de corpul și mintea noastră ? Ce facem cu această minunată zestre transmisă nouă ca purtători trecători ? Nu rareori avem dovada că oamenii se înverșunează în toate chipurile să-și bată joc de propriul lor corp, să-i ignoreze regulile de existență, să-i violeze funcțiile normale și să-și degradeze activitatea mentală și capacitățile cerebrale.
★De vreme ce aceste situații există, ne putem întreba ce factori și condiții le generează ; cum este posi— bil ca același individ să conducă o’ mașină respectînd integritatea ei fizică si regulile ei de funcționare și să facă contrariul cu propriul lui corp ?Observația îndelungată a numeroase cazuri ne-a arătat că excep- tînd alienarea mentală, intervine un amestec de ignoranță cu insensibilitate și neînțelegere a particularităților biologice ale organismului u- man. In aceste cazuri lipsește ceea ce se poate numi „inteligența stării de sănătate și de boală". Această situație creează o formă specială de inconștiență care conduce inevitabil la o lipsă de responsabilitate față de persoanei proprie. Explicația acestui fenomen paradoxal nu este simplă pentru că el contrazice reacțiile instinctive de apărare și adaptare ale omului.Un prim loc — și principalul — îl ocupă lipsa unui minim de cunoștințe despre biologia omului. Sub acest termen se cuprind cunoștințele despre originea și evoluția omului, despre ereditate, procesul de creștere și dezvoltare, relațiile organismului cu mediul de viață (ecologia), reglarea marilor funcțiuni ale organismului ș.a. Nu rareori, ca medic, am avut senzația clară în fața acestor cazuri, a unei incomprehensiuni, a neînțelegerii situației biologice personale și în final a incapacității de a beneficia de ajutorul medical. Fără a exagera această experiență, există în relația complexă medic-bolnav, pe lingă numeroși alți factori, și a- cest coeficient de inteligență a stării de sănătate și de boală. In a- cesbe cazuri dacă nu intervine principiul de autoritate, medicul are puține șanse să fie ascultat sau — și mai rău — să i se combine indicațiile cu diferite sfaturi empirice râ indicații aberante.Nu-i mal puțin adevărat că în a » cazuri intervine în această lipsă . înțelegere a propriei stări, o informare insuficientă venită din interiorul corpului. Este deosebit de interesant să constatăm că pe lîngă sensibilitatea proprioceptivă, există un grad de ceea ce se poate numi sensibilitate vegetativă, foarte inegală de la un individ la celălalt. Această sensibilitate ne informează de existența,, localizarea și intensitatea unei vătămări de organ sau de sistem. Coexistența unei sensibilități proprioceptive vegetative cu un minimum de cunoștințe despre biologia corpului uman asigură per- misiv inteligența propriei stări de sănătate și boală.Ar fi greșit să credem că în totalitatea ei această calitate personală este determinată de factori ereditari. Este evident că informația despre biologia umană se dobîndește prin învățare, iar atitudinea față de natura și implicațiile morale ale acestei informări se capătă prin educație. „Inteligența" propriului nostru organism este una din condițiile esențiale ale conștiinței despre natura lui.Prin prisma acestor date, responsabilitatea față de propria noastră persoană, față de corpul și viața noastră morală și spirituală apare ca o consecință logică. *în lumina relațiilor sociale și a rolului hotărâtor ce-1 are societatea în viața indivizilor și a speciei u- mane, apare încă un element care a fost numai amintit și anume ceea ce se poate numi sănătate morală. Accesibilitatea la această treaptă superioară umană decurge din răspunderea ce o avem ca oameni de a trăi cu respectul legilor morale conforme cu natura omului și a societății în care trăim. Responsabilitatea personală față de conținutul moral al existenței noastre este un alt parametru al problemei discutate.Este evident deci că omul — repre- zentînd cea mai înaltă treaptă a evoluției vieții pe pămînt — a dobîndit prin această evoluție conștiința propriei lui naturi și a relațiilor cu celelalte componente ale lumii și societății.Conștiința creează inevitabil responsabilitatea față de propria Iul persoană. Această conștiință responsabilă poate să asigure calitatea înaltă umană a indivizilor, să le confere grade de „umanizare" ; asigură gradul nostru de integrare socială și universală umană.Așadar — a trăi existența noastră unică, cu o conștiință clară a responsabilităților ce ni le incumbă calitatea de „om", a ceea ce sîntem pe această planetă.



REDUCEREA CONSUMULUI 
DE METAL ÎNCEPE
DE LA PROIECTARE

Primul converîizor 
produce

In numeroase uzine constructoare de mașini și sectoare ale institutelor departamentale de cercetări și proiectări, conținutul activității de proiectare — „vioara întîia" în acțiunea de economisire a metalului — a înregistrat, în ultimul timp, vizibile deplasări pe planuri calitativ superioare. După depistarea și eliminarea multora din surplusurile inutile de metal din componența unor produse, atenția multor proiectanți a început să se concentreze cu perseverență — tot în scopul valorificării superioare a metalului — asupra înlăturării empirismului și a soluțiilor „acoperitoare", a tot ce este vetust și anacronic în activitatea de concepție, asupra promovării sistematice a rezultatelor cercetărilor științifice și a calculelor riguroase în proiectare.In ciuda rezultatelor meritorii obținute pînă acum pe această cale, în construcția de mașini continuă, totuși, să se risipească cantități importante de metal. Anumite transformatoare electrice continuă să fie cu 15—25 la sută mai grele decît produsele similare ale unor firme străini ; unele utilaje petroliere au și ele greutăți proprii superioare și necesită, pentru realizare, consumuri specifice de metal mai mari decît în alte țări; vagoanele de marfă și pentru călători sînt cu aproximativ 20 la sută mai grele decît cele mai reușite produse de acest fel existente la ora actuală în lume ; nici unele tipuri de motoare Diesel cu care se echipează diferite tipuri de tractoare și locomotive nu sînt, din punct de vedere al greutății lor specifice, la nivelul celor mai bune realizări similare pe plan mondial.Exemplele amintite dovedesc că în uzinele constructoare de mașini există încă mari rezerve neexplorate, mari posibilități de a realiza economii de metal. Așa stînd lucrurile, nu e de mirare că specialiștii, cadrele tehnice din uzine și din institutele de cercetări și proiectări consideră că ceea ce s-a realizat pînă acum în proiectare, pe linia reducerii consumului de metal, constituie doar un început, că în acest domeniu mai sînt multe de făcut. Ce anume ? în esență, potrivit părerii numeroșilor proiectanți cu care am discutat, precum și a celor care au participat la dezbaterile unei recente consfătuiri organizate de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor, pe tema reducerii prin proiectare a consumului de metal, este necesară continuarea activității de examinare atentă și de revizuire în spirit critic, novator, a soluțiilor constructive adoptate cu ani în urmă, cînd în uzine existau cu totul alte posibilități de execuție decît în prezent, precum și utilizarea pe scară mai largă în activitatea de concepție a cuceririlor științei și tehnicii actuale.Pentru a determina reducerea la i' 'Mum a greutății mașinilor, pro- ie Ații sînt chemați să fructifice din pli /■— atunci cînd stabilesc forma și dj. ahsiunile pieselor componente ale acestora — datele experimentale obținute în cursul încercării prototipurilor, să apeleze în mod sistematic Ia metodele și mijloacele moderne de calcul, electronice chiar, care permit elaborarea în timp util a mai multor variante, din care să fie apoi aleasă cea optimă, să facă uz de metoda modelării și de rezultatele măsurătorilor electrotensometrice, să aibă în vedere multiplele implicații ale uzurii morale a produselor. Bunăoară, în construcția de agregate energetice, mașini-unelte agricole și în alte multe domenii a devenit oportun ca, în afară de scurtarea lanțurilor cinematice, de creșterea gradului de automatizare a unor agregate sau instalații și de utilizarea unor coeficienți de siguranță cu motivare tehnică, cadrele de concepție să ia în considerare, în calculele lor, și proprietățile plastice sau rezistența la oboseală a materialelor, efectele ecruisării asupra comportării lor. Ele nu trebuie să scape din vedere, mai ales în construcția de mașini-unelte, că rigiditatea batiuri- lor și a altor piese nu se asigură exclusiv prin îngroșare și creșterea greutății, ci poate fi obținută și prin repartiția judicioasă a metalului în diferitele părți ale pieselor, prin asigurarea acelorași solicitări în oricare punct al acestora.Ca un obiectiv de seamă în activitatea proiectanților se desprinde și mărirea duratei de funcționare în exploatare a produselor pe baza utilizării tratamentelor termice, termo- chimice și în atmosfere de protecție, sau a durificării mecanice a pieselor lor componente. Alegerea judicioasă a materialelor, în sensul utilizării perseverente, mai ales în construcția de nave, material rulant și autocamioane, a oțelurilor aliate și slab aliate sudabile, a fontelor nodulare și modificate, a aluminiului și a aliajelor ușoare, a profilelor din tablă îndoită și a materialelor plastice, are de asemenea un rol important în e- conomisirea metalului, consumurile actuale putînd fi reduse cu 20—30 la sută. în acest sens, apare deosebit de merituoasă preocuparea constructorilor de vagoane din Arad de a utiliza, într-un viitor apropiat, suspensiile de cauciuc în locul celor de oțel. Se preconizează că pe această cale se vor economisi anual peste 3 600 tone oțel de calitate superioară.După cum s-a subliniat și la consfătuirea amintită, proiectanților li se cere mai mult ca oricînd să aibă un orizont larg, să gîndească în perspectivă și cît mai independent. Nu mai este suficient ca ei să prevadă doar protecția anticorozivă a pieselor sau să promoveze, în scopul reducerii consumului de metal, soluții constructive simple, eventual tipizate, sau construcțiile sudate și mixte în locul celor turnate, ci și să creeze — chiar din momentul cînd stabilesc forma pieselor și materialul din care acestea vor fi confecționate — condiții favorabile de utilizare a celor inal avantajoase tehnologii de fabricație. Astăzi, cînd interesele economiei naționale pun pe prim plan problema valorificării superioare a me

talului, cadrele tehnice n-au dreptul, sub nici un motiv, să se plaseze fără discernămînt în urma unor standarde sau norme uzinale și nici să coboare nivelul concepției tehnice la nivelul posibilităților practice de execuție, uneori nesatisfăcătoare. Ele sînt solicitate să acționeze cu mai multă ho- tărîre pentru * determina revizuirea și perfecționarea standardelor depășite de mersul vieții, pentru înlăturarea defecțiunilor organizatorice care mai persistă în uzine și în relațiile interuzinale, în sensul îmbunătățirii posibilităților de execuție a mașinilor și utilajelor. Experiența Uzinei de tractoare-Brașov demonstrează, bunăoară, că se pot turna foarte bine și piese cu pereți mai subțiri decît grosimile sub care în turnătorii se consideră, în general, că nu se poate coborî. Evident, pentru aceasta este necesar ca proiectanții să colaboreze îndeaproape cu tehnologii metalurgi, ca în turnătorii să se utilizeze metode și materiale noi de formare și turnare.Largi posibilități de reducere a consumului de metal pot fi fructificate prin îmbunătățirea permanentă a parametrilor tehnici-funcționalj ai produselor din fabricația curentă. Ele diferă, desigur, de la o subramură a construcției de mașini la alta, dar proiectanții pot face abstracție de orice „granițe", pot generaliza în mod creator ideile merituoase din orice sector de activitate. Să amintim cî- teva din aceste posibilități. După cum rezultă din analiza unor realizări din străinătate, pentru ca motoarele Diesel să înglobeze mai puțin metal apare necesar ca, prin reproiectare, să li se perfecționeze sistemul de distribuție, să li se asigure o cursă de piston mai mică și o turație sporită. La nivelul producției unui an, pe a- ceastă cale economia de metal poate atinge 8 500 tone. în construcția de cazane, raționalizarea consumului de metal presupune o cunoaștere mai exactă, la proiectare, a destinației a- gregatelor, a condițiilor în care acestea vor lucra, a comportării în exploatare a unor agregate asemănătoare, ca și însușirea temeinică, de către proiectanții din acest sector de activitate, a celor mai recente metode de calcul termic, aerodinamic și hidraulic. Oportun este ca prin-proiectare să se asigure, totodată, un randament optim în condiții de economicitate maximă a exploatării, tipizarea gamelor de cazane și a unor subansamble, să se promoveze cu curaj diferite soluții și principii avantajoase, cum ar fi, de pildă, arderea sub presiune sau executarea scheletelor din beton armat. Se estimează că multe tipuri de cazane s-ar putea realiza, în acest fel, cu un consum de metal mai mic cu pînă la 30 la sută decît cel necesar în mod curent în prezent.
Utilaj minier 

de mare randament 

și economicitate
Inginerii Traian Truță, Horia Scurtu și Corneliu Nicoară de la întreprinderea minieră Baia de Arieș, județul Alba, au conceput și realizat un screper special pentru încărcat minereu. Experimentarea lui într-un abataj cu front lung de lucru a avut ca rezultat dublarea productivității muncii, reducerea prețului de cost la manoperă cu 7,10 lei pe tona de minereu și îmbunătățirea condițiilor de muncă.(Agerpres)

(Urmare din pag. I)fructele au luptat cît au putut cu arșița lunii iunie, apoi și-au arătat fiecare slăbiciunile : fasolea s-a înmuiat, varza s-a înnegrit.Și sînt abia la început de drum. Dar încotro se mai duc ele ? Merg la depozitul local. Aici ce se mai întîmplă ? Unele sînt preluate pe loc, altele sînt aduse ca să li se facă... formele. Și ca să fie încă o dată recepționate (o dată, prima dată, fuseseră recepționate pe cîmp). După ce sînt re-recepționate la depozit, adică manipulate ca niște lemne de foc, legumele intră într-o a doua perioadă de gestație. Nu pot fi expediate decît atunci cînd se adună atît de multe îneît mașinile să plece spre București bine încărcate. Așa glăsuiește instrucțiunea. Cum bine încărcate ? Mă aflu pe șoseaua Olteniței : După o cotitură apare într-un uriaș nor de pulbere un convoi de camioane (27-B-3 525 ; 27-B-l 834 ; 27-B-l 482).Erau bine... încărcate. Te și miri cum de nu li se retează în două osiile. Lăzile cu mazăre se izbeau la hîrtoape, se zdrobeau una de alta și înfruntau praful și văpaia soarelui direct în față. Camioanele n-aveau prelate. Cum să nu se deprecieze marfa, de felul ei gingașă, sensibilă, dacă e tratată ca niște... pietriș ?Să ne continuăm drumul. Ce se mai petrece cu leguma după ce a scăpat, cum a putut, din cele două recepții și două depozitări ? S-o urmărim. de pildă, pe drumul Bucu- reștiului. Cum intră în Capitală... Poate credeți că se duce la piață ? Nu. nici pomeneală. Intră într-un nou depozit. Și iar e descărcată șl... bubuită înapoi în mașini. De ce, pentru numele lui dumnezeu ? Ca să i se facă iar formele și să fie... răs-recep- ționată ! Pe urmă, după o zi, două, leguma este împinsă în fine spre punctul final : piața. Acesta este mecanismul — beton armat — tip O.V.L.F. E născocit parcă de o minte diabolică, făcut parcă înadins să a- ducă prejudicii. La ce servesc miile de recepționeri ai O.V.L.F.-urilor, aceia care controlează marfa pe

Ar mai fi de amintit o chestiune. Pe agenda de lucru a proiectanților ar trebui să figureze în permanență urmărirea comportării în exploatare a utilajelor realizate pe baza concepției lor, ca și stabilirea după criterii științifice a necesarului de piese de schimb. Sînt probleme de care, în nu puține întreprinderi și institute din această ramură, proiectanții se ocupă, din păcate, doar în mod în- tîmplător.Bineînțeles, impulsionarea acțiunii de reducere a consumului de metal prin proiectare este condiționată de contactul permanent cu cercetarea științifică, de permanenta informare și documentare tehnică, de temeinica cunoaștere a realizărilor obținute pe plan mondial în cercetare, proiectare și execuție, în diferite sectoare ale construcției de mașini. Proiectanților din construcția de mașini — și nu numai lor — le sînt absolut necesare, ca instrumente de lucru, cataloage de produse și mai ales caiete selective care să precizeze caracteristicile, regimurile tratamentelor termice, domeniile de utilizare și comportarea în diferite împrejurări a tuturor materialelor care se produc în țară sau se procură în mod curent din import. Restructurarea gamei de calități și dimensiuni a produselor industriei metalurgice, în sensul limitării lor la un sortiment optim, ar determina, de asemenea, un reviriment în economisirea metalului încă de la proiectare. Pe de altă parte, după cum s-a a- preciat la consfătuirea amintită, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini ar trebui să renunțe la stabilirea mecanică, nefundamentată, a unor sarcini uniforme și periodice de reducere a consumului de metal, deoarece aceasta nu este de natură să stimuleze eforturile proiectanților în descoperirea de noi posibilități de' economisire a metalului.Calcule estimative arată că în construcția de mașini, la o producție comparabilă, consumul de metal va fi redus anul acesta cu 3 la sută față de 1967, ceea ce echivalează cu o cantitate de 58 000 tone de metal. Din această cantitate, o bună parte se va obține prin reproiec- tări. Aceasta, fără ca posibilitățile proiectanților de a reduce consumul de metal — doar în mare a- mintite în rîndurile de față — să fie din plin valorificate. Este necesar, de aceea, ca specialiștii care lucrează în proiectare să urmărească cu asiduitate materializarea integrală a ideilor valoroase, să dinamizeze astfel acțiunea de economisire a metalului, cerință majoră a. economiei naționale în etapa actuală.
Ing. Adrian PRODAN

cîmp, dacă recepția lor are valoarea unei monede găurite ? La ce servesc miile de gestionari și recepționeri de depozite intermediare dacă marfa e din nou recepționată la depozitul final ? Marfa se încarcă și se descarcă de 5, de 6 și de 7 ori. Numai aceste manipulări, uneori făcute cu nespusă brutalitate, ar putea produce leziuni chiar unui buștean.Asupra legumelor și fructelor acționează distructiv chiar și numai timpul care se scurge cît umblă din haltă în haltă. O parte din cauzele întîrzierilor le-am pomenit mai sus.

331Dar mai sînt și altele. Iată cum e conceput capitolul „dirijare" la I.O.V.L.F. I.O.V.L.F.-ul dirijează așa- zisele oficii. Oficiile poartă discuții cu centrele... Centrele centrale dirijează grupul lor de depozite ; depozitele dirijează recepționerii. Acest sistem supraetajat de dirijare joacă... dirijorilor cele mai neașteptate feste. Se încurcă tot timpul ițele. Tot timpul sună telefoanele. Directorul I.O.V.L.F.-ului n-a putut să stea de vorbă cu noi pentru că dirija din bi

Comitetului Centrul 

al Partidului Comunist Român, 

tovarășului 

miAI CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I) productivități ridicate și a unor produse de calitate.Punerile în funcțiune pe care le raportăm astăzi sînt materializarea energiei și entuziasmului colectivelor de constructori de pe șantiere care au excavat peste 14 milioane mc pămînt, au turnat 2 000 000 mc de beton și au montat peste 200 000 tone construcții metalice, utilaje și aparataje.în aceste clipe de bucurie, gîn- durile noastre se ândreaptă cu recunoștință către conducerea partidului și statului nostru, către dumneavoastră personal, mulțumin- du-vă fierbinte pentru sprijinul și ajutorul direct, deosebit de prețios, pe care ni l-ați acordat în permanență în realizarea sarcinilor de investiții, la construcția celui mai mare obiectiv industrial al țării.Mîndri de succesele lor, dar pe deplin conștienți de marile răspunderi ce le revin în continuare, toți cei care participă la construirea ce

Lucrări de întreținere la floarea-soarelui executate mecanizat la coopera- ' tiva agricolă din Chertiniș, județul Caraș-Severin
rou. La depozite sună telefonul din clipă în clipă. „Unde trimitem marfa-? Cîtă marfă? Ce facem cu mazărea ? Ce facem cu varza ? Mai trimitem marfă ori nu mai trimitem ?“. întrebările și răspunsurile se întretaie, se ciocnesc. Toată lumea întreabă. Dar marfa așteaptă. Iar cînd e pusă în - cursă, nu se mai oprește. Magazinele și depozitele devin neîncăpătoare. „Stop !“ — decretează a- tunci centrala tuturor centrelor. O parte din legume și fructe, cele care au apucat să pornească la drum, sînt atunci împinse înapoi la depozitele 

de baștină. Stau și mai dospesc o zi, două. Apoi... Sînt servite vacilor ! Se mai întîmplă și altfel : deși depozitele anunță răspicat : nu am nevoie de cutare marfă (în momentul de față se găsește pe rețea prea multă — cartofi, varză, morcovi), centrala trimite mașinile la depozitele respective exact cu marfa nesolicitată ! Ce face depozitul cu ea ? O pasează magazinelor, deși acestea nu o vor. Urmarea : marfa nu se vinde. Treptat se depreciază și se sortează de atî- tea ori pînă nu mai rămîne nimic. 

lui mai important centru al siderurgiei românești au un singur gînd, o singură voință, o singură hotărîre: să-și consacre toate forțele, toată energia, talentul și experiența acumulată construirii și dării în funcțiune la timp și a celorlalte obiective de bază ale combinatului — laminorul slebing, al doilea converti- zor — a căror premieră industrială este foarte aproape, centrala electrică și de termoficare, al doilea furnal și laminorul de benzi la cald, a căror construcție se desfășoară într-un ritm viu.Preluînd în exploatare noile instalații, siderurgiștii gălățeni — aglomeratoriștii, furnaliștii, oțela- rii și laminatorii vă asigură că vor munci neobosit pentru atingerea în cel mai scurt timp a parametrilor proiectați, astfel ca prin îndeplinirea și depășirea producțiilor planificate de fontă, oțel și laminate să-și aducă contribuția la înfăptuirea programului multilateral de înflorire a patriei socialiste elaborat de Conferința Națională a Partidului Comunist Român.
CONSTANTIN DĂSCALESCU 

prim secretar 
al Comitetului județean al P.C.R. 

Galați

De ce nu plătesc oamenii care încurcă lucrurile, din buzunarele lor proprii, daunele provocate ? Dar să nu ne îndepărtăm prea mult de drumul legumelor. In fond, leguma e la capătul drumului abia cînd a ajuns în sacoșa cumpărătorului. Să aruncăm o privire și în magazinele de legume și fructe. O bună parte din aceste magazine continuă să practice un comerț rudimentar. Pentru întreținerea mărfii, pentru prezentarea ei nu se fac suficiente eforturi. Marfa se vinde de cele mai multe ori neambalată, netriată, amestecată cu pămînt, prăfuită, în starea în care a sosit de pe cîmp ! Vînzătorii — o parte din ei — sînt arțăgoși și insolenți. Ceri cu excesivă prevenire și politețe : „vă rog n-aveți“... Atît îi trebuie vînză- torului. Deasupra capului tău se fac explozie, în serie, cîteva „bombe", îndrăznețul este prins în barajul unei canonade de invective : „Vreți toți marfă pe alese. Dar cu marfa asta urîtă și veștedă eu ce să fac ? Asta nu e tot a statului ?“.Cînd se va moderniza definitiv și ireversibil rețeaua comercială iegu- me-fructe, tovarăși de la I.O.V.L.F. ? Si cînd vor fi impuse și în acest sector normele elementare de civilizație ?Din cele semnalate și din alte sesizări pe care le deținem reiese foarte clar că în acest sector se manifestă deficiențe grave, care în final aduc prejudicii avutului obștesc și cumpărătorului. Carențele comerțului cu legume-fructe sînt cunoscute și arhicunoscute. S-a observat de atîtea ori că drumul mărfurilor e întortocheat și ineficient, că între livezi și magazine există prea multe verigi intermediare... Perpetuarea la infinit a acestor practici binecunoscute ni se pare a fi un lucru condamnabil. De ce nu se iau măsuri radicale pentru redresarea situației ? Iată întrebarea adresată Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor 1

(Urmare din pag. I)

vali pe continentul nostru. Utila
jele sînt expresia celei mai noi 
tehnici în acest domeniu pe plan 
mondial.

Primul convertizor cu insuflare 
de oxigen are o capacitate de 
130—150 tone pe șarjă, permițînd 
fabricarea unei game largi de oțe
luri speciale. Elaborarea unei șar
je durează doar 51 minute. De aici 
vor fi expediate unităților indus
triale ale patriei 1 250 000 tone 
oțel pe an. Dar încă în 1970 capa
citatea oțelăriel se va dubla.

Consfătuire pe țară a controlorilor 
tehnici de calitate 
din industria ușoarăVineri și sîmbătă, Ia Fabrica de confecții din Craiova a avut loc o consfătuire pe țară, organizată de Ministerul Industriei Ușoare, la care au participat controlori tehnici de calitate din întreprinderile de specialitate, precum și reprezentanți ai Direcției confecții din M.I.U. Cu acest prilej au fost prezentate referate privind realizările obținute de unele unități în privința calității producției și măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea el în continuare. în același timp s-a analizat legislația în vigoare care reglementează raporturile dintre furnizori și be

DE CE NU VA ONORAȚI
OBLIGAȚIILE, TOVARĂȘI 
DE LA „VULCAN" ?

iu ■ in

Scrisoare deschisă adresată 
de colectivul uzinei „6 Martie" - Zărnești

De mai bine de un an, uzina noastră parcurge un proces amplu de perfecționare a organizării și conducerii producției. Am luat și luăm măsuri care să ridice eficienta economică a activității noastre productive, să asigure o valorificare superioară a potențialului tehnic și uman al întreprinderii. Efectul măsurilor aplicate pînă acum este îmbucurător. Rezultatele economice și financiare obținute în 1967 și în acest an sînt superioare anilor precedent!. Deși mult sporite față de anul trecut, sarcinile de plan pe 4 luni au fost îndeplinite integral.Cu toate acestea, noi nu ne putem declara mulțumiți de progresele realizate. Sîntem pe deplin conștienți că ele nu reflectă întru totul posibilitățile noastre, gradul de dotare al uzinei, capacitatea colectivului nostru. Rezerve însemnate continuă să rămînă încă nevalorificate și fructificarea lor ne preocupă în cel mai înalt grad. Dar nu totul depinde de noi. O frînă în calea eforturilor ce le depunem în acest sens constă în modul defectuos în care uzina voastră înțelege să-și îndeplinească sarcinile contractuale ce-i revin din planul de colaborare.Despre ce este vorba ? La începutul anului 1967, uzina „Vulcan" a primit, în cadrul planului de colaborare, sarcina să execute pentru uzina noastră reperul NIP 101, (furca de legătură), utilizat la cuplajele car- danice pe care le execută colectivul nostru și le livrează unor întreprinderi de mașini agricole, cum sînt uzina „Semănătoarea" — București, uzina „7 Noiembrie" Craiova ș.a. Repartizarea acestui reper uzinei voastre a fost hotărîtă de forul tutelar, ținînd seama de rezerva de capacitate de care dispunea la acea dată forja întreprinderii.Din păcate, conducerea uzinei voastre nu a privit cu toată răspunderea respectarea obligațiilor contractuale. Altfel nu ne putem explica de ce, încă de la început, lună de lună, ne-au fost livrate mai puțin de jumătate din numărul pieselor prevăzute. Concret, din cele 75 060 bucăți piese, cît prevedea programul de colaborare pe anul trecut, ni s-au trimis abia 29 241 bucăți. Cerințele noastre nu au fost satisfăcute nici sub aspectul ritmicității livrărilor. De regulă, primele loturi ne-au sosit în uzină în a doua jumătate a lunii și, în special, în decada a treia.In ciuda demersurilor și intervențiilor repetate pe lîngă forurile tutelare, a nenumăratelor adrese, scrisori, telegrame, a convorbirilor tele

în emoția generală urmărim în
cărcarea convertizorului. Inginerii, 
proiectanții și alți specialiști su
praveghează cu atenție funcționa
rea mecanismelor, instalațiilor. Pu
pitrul de comandă indică funcțio
narea normală a întregului flux 
tehnologic. Timpul parcă s-a oprit 
în loc. Ora 2. Intr-o mare de lu
mină se deschide primul conver
tizor. Șarja este turnată în lingo- 
tiere. Sar jerbe de seîntei, lumi- 
nînd fețele oamenilor aflați în ca
binele de comandă sus pe pasa
rele. Noua oțelărie de la Galați 
produce, înscrilndu-și definitiv pre
zența pe harta industrială a țării.

neficiari, problemele ce se ridică în legătură cu răspunderea materială a salariațiior pentru produsele de proastă calitate.Cu ocazia consfătuirii, la întreprinderea craioveană a fost organizată o demonstrație practică, „Ziua înaltei calități a producției*', în cadrul căreia 30 de controlori tehnici de calitate oaspeți au lucrat alături de tehnicienii întreprinderii, la examinarea calității produselor. La sfîrșitul schimbului de lucru au avut foc scurte discuții conclu- zive. (Agerpres)

fonice și a deplasărilor pînă la București, această stare de lucruri persistă și în acest an. Un exemplu. Din cele 7 370 bucăți piese prevăzute pentru luna aprilie ne-au fost livrate doar 420 bucăți. O situație și mal necorespunzătoare se menține în privința ritmicității livrărilor. în lunile februarie și aprilie, primele cantități de piese au sosit în uzina noastră la data de 23 și, respectiv, 22 ale acelor luni.Piesele pe care ni le livrează uzina „Vulcan" au ponderea cea mai mare în planul secției mecanică grea. în primele două decade ale lunii, zeci de mașini și sute de oameni din această secție se găsesc practic în „gol" de lucru. Ca să evităm cît de cît această situație, secția este nevoită să execute în devans piese pentru alte produse, în special pentru biciclete, piese care vor fi utilizate abia peste cîteva luni. Dar începînd de prin 20—22 ale lunii, în secție începe „asaltul". Se lucrează într-un iureș de nedescris. Practic, oamenii fiind nevoiți să lucreze peste program. Consecințele nu se reduc la atît. în timpul „asaltului", mașinile sînt suprasolicitate, supuse unei uzuri premature, mai cu seamă că ele nici nu mai pot fi întreținute cum se cuvine. Se înțelege că un asemenea mod de lucru influențează negativ asupra cheltuielilor de fabricație, care cresc considerabil, cît și asupra calității execuției.Neprimind la timp și în cantitățile prevăzute cuplajele cardanice, beneficiarii noștri nu-și pot îndeplini planul lunar. Practic, lor nu Ie ră- mîn pentru finisarea producției decît 5—6 zile pe lună. Ca urmare, rămîn blocate în producție neterminată fonduri însemnate. Dar acest fapt are și alte implicații. Uzina „Semănătoarea", uzina „7 Noiembrie" și alți beneficiari ai noștri se văd puși în imposibilitate de a expedia agriculturii, potrivit prevederilor, mașinile respective.Cu alte cuvinte, încălcarea disciplinei contractuale de către uzina voastră creează o adevărată reacție „în lanț". Iată de ce vă adresăm un apel călduros de a ne asigura piesele respective atît sub raport cantitativ, cît și sub cel al ritmicității livrărilor. Nu trebuie să uităm nici un moment că comenzile în cadrul planului de cooperare sînt o parte integrantă a planului de producție al fiecărei întreprinderi colaboratoare fără excepție și, de aceea, ele trebuie îndeplinite cu tot spiritul de răspundere, punînd mai presus de orice interesele economiei naționale.
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în ee măsură se reflectă realitatea noastră socialistă în filmele românești din ultima vreme ? Cit e de largă aria lor de investigare. de cuprindere a vieții ?Participanții la masa rotundă au pornit de la ideea că în momentul de față problema esențială pentru progresul cinematografiei noastre e conținutul, substanța sa de viată. Cele mai reușite producții sînt tocmai acelea care au reușit să surprindă — sub un aspect sau altul — laturi semnificative ale existenței actuale. în schimb, în multe cazuri, sărăcia, paloarea acestui conținut se răs- frîng și asupra formei artistice, dînd un sentiment de artificialitate, de inconsistență, determinînd ne- Snulțumirea justificată a spectatorilor.Dezbaterea problemelor cinematografiei în ședința Comisiei ideologice a C.C. al P.C.R. va da, fără îndoială. un puternic impuls preocupărilor cineaștilor noștri în direcția reflectării profunde a realităților patriei noastre.

producție, mă rog toți cei care figurează pe schemele de salarizare. Dar scenaristul ? Adevărul este că el e doar tolerat, figurînd doar pe generic, desconsiderat în studio, desconsiderat de critică, inexistent în delegațiile care reprezintă cinematografia română peste hotare".„Activitatea scenaristului nici nu este considerată o specialitate, a sous criticul ION MIHAlLEA- NU. Toate sînt considerate meserii : regia de film, imaginea, sunetul etc. în afară de munca scenaristului. Ce se face pentru a curma diletantismul si pentru sprijinirea acelor scriitori care doresc să devină scenariști 1 (Pentru că există scriitori care scriu opere literare excelente, dar nu si scenarii).Important mi se pare și ajutorul pe care îl poate da opinia publică activității scenaristului. Critica de

„Lido", se vedea că secvențele erau absolut inventate și false. Există o asemenea tendință estetizantă, în filmul documentar, ca și în cel artistic. In loc să se pornească de la împrejurările reale, se confecționează ceva în studio". OV. S. CROHMĂLNICEANU s-a referit la o altă secvență din același film, aceea din bibliotecă. Era evident, după părerea vorbitorului, că această secvență era „a- ranjată", de aceea apărea grandilocventă și bombastică, în loc ca regizorul să fi surprins pe oamenii care citesc într-adevăr.Vorbitorii au subliniat că tocmai această autenticitate dă valoare unor filme strălucite din cinematografia mondială pe teme majore. De pildă, excelentul film al lui Monicelli „Tovarășii".„De ce ne lipsește nouă — a spus ION MIHĂILEA- NU — un curent pasionant

vieții noastre, are uneori — în cinematografie — echivalențe de neînțeles. Sudura necesară, între mal multe nuclee ale exigenței, sfîrșește nu o dată printr-o pură peticeală, cerută de șirul vizelor succesive.Uneori facem filme care vor să epuizeze o temă. Alteori (și nu rareori !) facem filme care nu luminează soclul nici unei idei, ca să nu mai spunem de ideea însăși.Nu întîmplător carențe dintre cele mai vizibile sînt în privința filmelor pentru tînăra generație. In mai multe rînduri, conducerea partidului nostru a subliniat aportul important, care se mai Iasă așteptat în bună măsură, al cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii, la formarea noilor promoții de constructori ai socialismului. Supralicitarea unor genuri ușoare vine în contradicție cu însuși profi-

Mai multi participant! Ia masa rotundă s-au referit Ia progresele înregistrate pe tărîmul oglindirii multilaterale a vieții în publicistica noastră. „în ziare apar multe materiale care trezesc interesul cititorilor, frămîntă opinia publică, chiar dacă nu întotdeauna ele sînt realizate cu foarte multă tndemînare stilistică. La fel, emisiuni de răsunet ale televiziunii. Secretul îl constituie autenticitatea, importanța faptelor înseși. Si atunci mă întreb : oare creatorii din cinematografie, n-ar putea să facă lucruri cel puțin de a- cest nivel ? Eu cred că pot, și nu numai atît, dar pot mai mult, și atunci mă întreb tar. de ce n-o fac ?“ — a spus scriitorul DUMITRU RADU POPESCU.După părerea criticului OV. S. CROHMĂLNICEA- NU, punctul de plecare trebuie să-1 constituie cunoașterea și aprofundarea faptului de viață. „Dacă e vorba de universul de viată pe care l-am dori o- glindit pe ecrane, acesta e tocmai universul problemelor pe care le găsim zi de zi in paginile ziarelor noastre, nenumăratele aspecte legate de construirea socialismului, de ciocnirile pe care acest proces le implică între vechi și nou, aspectele formării eticii socialiste pe care Ie dezbate presa pe larg. De ce suscită interes aceste materiale din presă, emisiuni ale televiziunii, cum ar fi „Reflector" etc. ? Pentru că este ceva viu acolo. Pentru că nota lor caracteristică o constituie autenticitatea. Pentru că sînt animate de spirit critic, o critică constructivă, în spirit socialist. Sînt lucruri pe care le în- tîlnim cu toții în viața de fiecare zi și care ne cheamă la dezbateri. Acest autentic spirit analitic și. critic lipsește, din păcate, din producția cinematografică de actualitate. Părerea mea este eă trebuie să pornim de la aceste probleme ale vieții de toate zilele, de la realitatea socialistă în care trăim cu toții, cu aspectele ei cotidiene și autentice, o realitatea în interiorul căreia se petrec succeseie, bucuriile, dramele, tristețile vieții etern omenești, dar cu specificitatea acestui cadru al realității noastre socialiste contemporane. In măsura în care aceste fapte vor fi înfățișate cu veridicitate, implicațiile lor politico-sociale vor ieși în mod firesc în evidență".D. R. POPESCU, OV. S. CROHMĂLNICEANU și alți vorbitori au arătat că persistă încă la unii redactori ai cinematografiei o concepție simplificatoare, schematică, privitoare la ceea ce este „tipic" sau „netipic". Ei nu țin seama de ideea majoră a filmului, de sensul său profund. de concluzia pe care cineastul o trage din complexitatea vieții.„Există două căi pe care se poate accede la actualitate, a spus OV. S. CROHMĂLNICEANU. Există un tip de filme în care, în intrigă sau în subiect, este implicată foarte puternic și evident ideea filozofică-so- cială a filmului ; cu alte cuvinte, chiar din subiect se vede imediat unde „bate" filmul respectiv. Și există, în al doilea rînd, altfel de filme în care, dacă povestești subiectul, el apare foarte banal dar unde a- mănuntele Și atmosfera dau coloratura filozofică. Aș sublinia că este foarte important în etapa actuală să avem filme din prima categorie, cu alte cuvinte scenarii care prin însuși subiectul lor să conțină un minim de garanție că filmul aduce ceva cu adevărat interesant.Cîtă vreme observația de viață rămîne în filmele noastre atît de deficitară, cred că ar fi bine să se promoveze genul de scenarii care să dea garanția, măcar prin subiect, că oferă ceva publicului. După părerea mea, concursul a- devărat pe care l-ar putea da scriitorii cinematografiei n-ar fi atît să-și ecranizeze diferite opere reușite ca literatură, dar care de multe ori nu merg neapărat și în film, ci să prezinte cinematografiei, sub un embrion de istorie, o povestire semnificativă, cu sensuri filozofice specifice epocii noastre".„în legătură cu aceasta as ataca o altă problemă a scriitorului scenarist si a scenariștilor în aspus D. R. POPESCU. în general, toti cei care lucrează în cinematografie sînt considerați cineaști : regizorul bineînțeles, pentru că fără regizor nu e- xistă film, operatorii, inginerii do sunet, directorii de
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specialitate îsi exprimă punctul de vedere asupra operei finite, filmul vizionat în sala de cinema. Dar cum se poate desprinde și discuta rolul pe care l-a a- vut scenariul ? Aș sugera în acest sens să se găsească cadrul necesar pentru publicarea scenariilor originale românești. Nu numai că ar fi un stimulent pentru scriitorii scenariști, care și-ar vedea tipărite lucrările ca si colegii lor. dramaturgi. poeți. prozatori, dar mi se pare că în primul rînd ar exista posibilitatea unei confruntări deschise a calității unui scenariu. înainte de a se face investiții costisitoare pentru producția filmului".Regizorul de film MIHU IULIAN a subliniat de a- semenea importanța aportului pe care-1 aduce scenaristul. El „e cel care a- duce conținutul, iar dacă a- cest conținut este cu totul remarcabil, chiar și un regizor mediu va scoate un film bun. Se apreciază deci, în primul rînd, conținutul de idei și de viață."

au subliniat elementului de viață în — a spusVorbitorii importanța semnificativ film. „Azi — „OV. S. CROHMĂLNICEANU, un cusur principal în cinematografia ”faptul că acest ochi privește realitatea nu elementele de natură dea autenticitate.Mi se pare esențial,
noastră e care vede săMi se pare esențial, pentru cinematografia noastră, să dobîndească acest principiu estetic, această mentalitate că este obligația regizorului să umple cadrul vieții pe care o filmează cu nenumărate detalii pline de autentic, că aceasta este o condiție sine qua non. Amintesc, de pildă, filmul „Asul de pică" : un tînăr merge să se angajeze pentru prima oară într-un magazin, nimic mai mult. Dar cîte lucruri din viața contemporană introduce regizorul în acest cadru „o- bișnuit", cîte lucruri spune despre societate, despre raporturile dintre părinți și copii, despre mentalitatea și problemele tineretului ! Regizorul face într-adevăr o treabă de creator prin încrederea puternică, pasionată, în ceea ce poate furniza observarea atentă a vieții înconjurătoare".In legătură cu problema autenticității de viață a detaliului. regizorul de teatru LUCIAN GIUR- CIIESCU s-a referit la un film documentar, „Stuful" : ..în prima parte filmul este frumos și impresionant. Cînd însă, la un moment dat, un grup de pescari erau aduși, în hainele lor de lucru, într-un bar ca la
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în vreme c« tocmai vina cea mai vie, ancheta socială, este neglijată".în discuții s-a arătat că unii dintre regizori, care au lucrat filme valoroase Ia studioul „Alexandru Sa- hia“, au fost atrași spre filme artistice. Ei nu au adus însă suflul cel nou al experienței documentare, care să contamineze cinematografia artistică, ci s-au contaminat, ei înșiși, de suflul vechi, academic, făcînd unele filme lipsite de un interes social deosebit, de noutate.D. R. POPESCU a a- mintit un izbutit documentar artistic, prezentat la un concurs al cinecluburilor studențești din Timișoara. Asemenea filme, a spus el, ar merita difuzate în cadrul televiziunii, reluate poate în cadrul „Jurnalelor de actualități" etc. S-a făcut de asemenea propunerea de a se acorda, în cadrul festivalului „Pelicanul alb", premii pentru cele mai bune producții de ci- neamatori.în cadrul mesei rotunde s-a insistat asupra rolului activ al presei în dezvoltarea cinematografiei de actualitate.DUMITRU RADU POPESCU a pus sub semnul întrebării competența multora dintre cei care semnează la ora de față cronica de film. „în critica literară — a spus d-sa — este foarte greu la noi să devii un cronicar recunoscut. Trebuie să știi foarte multă carte, să ai gust, să concurezi cu niște mari critici pe care i-am avut înainte și cu critici, să nu le spunem mari, dar foarte buni, pe care îi a- vem astăzi. Mi se pare că în critica cinematografică lucrurile stau oarecum altfel. Există aici mult amatorism. De aceea se vede, de pildă, în unele reviste că cei mai buni critici de cinematograf sînt tocmai cei care au făcut literatură, sau cronică literară, dramatică. Ei nu vin să colporteze niște date extrase din nu știu ce revistă străină, nu scriu doar ca să umnle o rubrică : autoritatea lor decurge din pregătirea culturală. De multe ori însă, din păcate, criticii buni consideră cinematografia doar ca o preocupare periferică".

PROSPER,
PROGRES,

AL VIEȚII STUDENȚEȘTI 
DIN ROMÂNIA

de opinie publică în rîndu- rile cineaștilor, curent-pîe- doarie pentru filme care să aibă ca izvor adevărul vieții. t.ot ceea ce este nerv vital*în realitatea noastră socialistă, filme care să pledeze pentru idealurile noastre de viață ?Studioul București încurajează filmul istoric, comedia, superproducția. însă filmul de actualitate este cel mai vitregit; temele a- bordînd problemele mai dificile, mai complexe ale vieții sînt lăsate pe ultimul plan.Filmul de actualitate trebuie propulsat, sprijinit e- fectiv prin fapte. Cum ? Prin creșterea ponderii pc care ar trebui s-o aibă în p’anul de producție, prin simplificarea și operativitatea formelor de aprobare și eventual prin stimulări materiale, poate printr-un concurs de scenarii pe teme de actualitate".„După cum remarca LUCIAN GIURCHESCU, o serie de filme realizate în ultimii ani n-au corespuns nici exigențelor tematice, și în același timp s-au dovedit deficitare și din punct de vedere comercial.„Mă intrigă mai ales, a spus scriitorul MIHAI NE- GULESCU — absenta filmelor cu un mesaj generos, pline de patos, dar fără a abdica de Ia realism, patos fără butaforie și focuri de artificii. Retina ultrasensibilă a celuloidului nu rabdă, știm, lozinca și nici industria de confec- țiuni. Sînt posibilități ca avansul din ultimii ani al presei și publicisticii noastre în general — mai ales în dezbaterea etică, în sublinierea umanismului societății noastre, să fie urmat îndeaproape de cea mai populară dintre arte ? Răspunsul este unul singur : da !Studiouri ? Avem. Actori ? Avem Fonduri ? Sînt. Operatori, recu’itori, redactori etc. — cu duiumul. Chiar și regizori.M-am bucurat, ca simplu cinefil, că un înalt for ideologi'’ a inițiat o dezbatere publică a tuturor acestor factori.Cred că ceea cinematografiei dotată cu reale te personalități — este personalitatea de ansamblu, în numeroase domenii — să zicem de Ia „școlile" științifice la activitatea internațională a statului nostru, — valorile românești constituie azi o „marcă" sigură. Fidelitatea însăși a reflectării specifice artei la care ne referim, se poate nutri dintr-o asemenea originalitate de structură.Ce se întîmplă însă ? Principiul muncii colective, atît de eficient în practica

moral al celor tineri, care îi cunoaștem bine care sînt mai avizi ca oricînd să facă cunoștință cu figuri de neuitat ale istoriei sau ale contemporaneității. O cinematecă a tineretului, dublată de filme autohtone, închinate acestei vîrste de aur — iată două cerințe, pe cît de stringente pe atît de eficiente, în educarea estetică, precum și în opera vie a formării umaniste a tineretului României de astăzi".

lui pe Și.

chiar

rezuRatelor condiții șice lipsește noastre — și înzestra-

Participanții la masa rotundă au remarcat că în investigarea realității contemporane, cinematografia noastră ar trebui să beneficieze de experiența filmului documentar. „Așa cum pentru apariția în literatură a marilor romane este nevoie de o experiență în abordarea actualității, pornind de la genul scurt, — și dezvoltarea prozei din ultimii ani se datorează tocmai acestei activități de pionierat, pe care au desfășurat-o nuve- liști și autori de schițescurte, care au adus un suflu nou în proza românească — a spus ION MI- IIĂILEANU, — filmul documentar poate constitui, în cinematografie, o premisă pentru marele film artistic. Acest lucru îl dovedește și experiența unor cinematografii străine. Multi dintre marii regizori de astăzi au fost, la început, documentariști. Neorealismul italian a pornit de Ia documentar la artistic, spre a se transforma într-un mare curent. Or, cinematografia noastră documentară este extrem de rămasă în urmă. Unde sînt filmele noastre de anchetă socială, corespondentul ne ecran al celor din ziaristică ? Unde este documentarul social întreprins într-o anume colectivitate ? Unde sînt filmele noastre de monografie socială, care ar furniza o prețioasă materie primă cinematografiei tistice ? Aici soluțiile mult mai ușoare, mai țin costisitoare. Un documentar se poateliza într-un timp scurt, numai să existe pasiune, să fie înțeleasă necesitatea socială". „Nu numai că nu se merge spre documentul social — a observat și OV. S. CROHMĂLNICEANU — dar există chiar în filmul nostru documentor tendința spre forma'istn, spre stilizare, spre abstracțiune,

ar- sînt pu- film rea-

După cum s-a stabilit în Comisia ideologică a C.C. al partidului, problemele actuale ale producției de filme artistice trebuie să facă obiectul dezbaterii largi a cineaștilor, a întregii opinii publice.Ideea ce s-a desprins din cuvîntul participanților la masa noastră rotundă a fost că filmele valoroase pe teme contemporane nu pot fi decît rezultatul unei profunde cercetări a realității pe baza unei concepții filozofice limpezi. Aceasta presupune nu doar o inspirație accidentală, ci un climat. o activitate coroborată, îndreptată cu luciditate spre cercetarea si dezvăluirea aspectelor esențiale ale realității socialiste. Preocuparea exclusivă fată de procedeele formale nu poate aduce decît performante tehnice izolate. „Meșteșugul izolează totdeauna, observa pe drept cuvînt MIHU IULIAN — pentru că se referă la înclinații personale ale fiecărui creator. Numai prin meșteșug nu se poate forma o scoală, filmele acestea izolate (chiar cînd sînt bine_ făcute) nu constituie o vînă de sînge care să circule în toate organismele". „în primii ani de activitate a celei dintîi promoții de regizori absolvenți ai institutului — a fost de părere vorbitorul — s-au realizat cîteva filme unde, deși nu lipseau bîjbîieli de meserie, exista în același timp un conținut, o dorință de a exprima ceva prin acest conținut nou, iar din acest elan, din această pasiune se nășteau și forme inedite, valoroase pentru acea etapă de dezvoltare, în ultima vreme în cinematografia mondială s-au făcut descoperiri importante în ce privește imaginea. Dar aceasta vine numai după ce ai ceva în cap. Fiecare dintre noi am făcut cel puțin un film prost, pentru că s-a pornit de la un conținut minor și s-a considerat că, apelînd la meșteșug, filmul va fi „pasabil". Au fost uneori filme „pasabile" dar lipsite de interes".După cum au subliniat și alti vorbitori, simplele exhibiții de formă nu pot „salva" un film sărac în substanță. „Există filme sau secvențe — a arătat LUCIAN GIURCHESCU — în care-ți dai seama că nereu- sind să oglindească adevărul vieții realizatorii încearcă diverse trucuri formale care pot fi eventual interesante pentru specialiști, dar care voacă spectatorilor seală, pentru că lor spune nimic această inovație". De altfel, cum a arătat MIHU IULIAN, aceste inovații formale sînt deseori împrumutate dintr-o sursă străină. Ba chiar, o dată cu forma se preia și conținutul, pentru că felul cum se comportă personajele în cutare film din Occident, nu are nici o legătură cu comportarea unor personaje de la noiIzvorul unei autentice școli cinematografice naționale îl poate constitui numai acel bogat conținut de idei și de viață pe care îl reprezintă expresia autentică, lucidă, deschizătoare de perspective, a realității noastre socialiste.

niște pro- plicti- nu le „mare dună

„MASA ROTUNDA" organizata 
de Andrei BALEANU

Așa cum s-a mai anunțat, în cursul unor entuziaste adunări care au avut loc în centrele universitare studenții și-au manifestat unanim a- deziunea la măsurile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. în vederea modernizării și dezvoltării învățămîn- tului din țara noastră, la prevederile noii Legi a învățămîntului adoptată recent de Marea Adunare Națională. De la intrarea în facultate și pînă la absolvirea ei, fiecare nouă promoție de studenți află în instituțiile de învățămînt superior un climat prielnic de îmbogățire spirituală, de perfecționare, condiții din ce în ce mai bune de pregătire, de învățătură, de viață. Este expresia elocventă a permanentei atenții pe care conducerea partidului și statului nostru o acordă dezvoltării si perfecționării învățămîntului superior, a grijii părintești cu care îndrumă pregătirea viitorilor intelectuali și specialiști, educarea lor patriotică și cetățenească. Statul nostru cheltuiește în medie pentru fiecare student pentru întreținerea în facultate, inclusiv pentru burse, 10 500 lei anual.Parale] cu importantele măsuri adoptate pentru modernizarea conținutului învățămîntului din instituțiile de învățămînt superior, prin eforturi materiale susținute se asigură un cadru tot mai adecvat de învățătură și de viață pentru tineri de-a lungul perioadei de studenție, în acest scop, de-a lungul anilor s-a desfășurat în țara noastră și este în curs o vastă acțiune de construcții universitare. Ca urmare, în prezent circa 60 Ia sută din studenți locuiesc în cămine și iau masa Ia cantine.An de an, sînt clădite și amenajate noi spații de învățămînt, aparate și instalații din cele mai moderne sporesc zestrea și gradul de utilare a laboratoarelor, se înalță cămine șl cantine creîndu-se adevărate „orășele" ale studenților în perimetrul unor cartiere bucureștene sau al altor centre universitare. Iată o sumară schiță a acestei activități constructive consemnată după o convorbire la Direcția tehnică de construcții și investiții din Ministerul învățămîntului, cu ing. George Zarojanu.— Ați fost să vedeți profilul noului institut politehnic ce se înalță în Capitală ? — ne-a întîmpinat interlocutorul nostru. Merită să fie văzut, este cel mai important obiectiv de construcție universitară din actualul plan cincinal ale cărui prime clădiri îi vor primi pe studenți o dată cu noul an de învățămînt. Cînd va fi complet gata, va fi una dintre cele mai moderne instituții de învățămînt superior din lumea universitară. Totodată, în anuț în curs vor fi date în folosință noi spații de învățămînt la Institutul de arhitectură și la A- cademia de studii economice din București, la Institutul agronomic din Iași. Și cînd vorbim de construcțiile universitare nu putem să omitem însemnatele spații de locuit create pentru studenți. în actualul cincinal se construiesc cămine studențești cu peste 18 000 de locuri. Numai anul a- cesta vor fi inaugurate noi cămine studențești în București, Iași, Timișoara, Suceava, Bacău, Craiova, precum și cantine pentru cîte 3000 de studenți la București și Iași. Față de numărul de locuri în căminele existente și în cele care vor fi date în folosință pînă în anul 1970 se va

ajunge ca aproape 64 la sută din numărul total de studenți să poată fi cazați în cămine, ceea ce trebuie să recunoaștem, reprezintă o realizare remarcabilă în sfera sprijinului pe care statul nostru îl dă tineretului studios în vederea pregătirii sale — în condiții optime — la nivelul cerințelor contemporane.Tot de la Ministerul învățămîn- tului am mal aflat o serie de alte date statistice pe care le consemnăm în continuare. între 1951—1965, pentru construcții destinate școlii de toate gradele, statul nostru a investit4.7 miliarde lei. în perioada 1966— 1970 aceste investiții ating suma de3.7 miliarde lei, din care peste 1,4 miliarde lei numai pentru învăță- mîntul superior; din această sumă se alocă peste 240 milioane lei pentru continuarea acțiunii de dotare cu aparate și utilaje a laboratoarelor. între anii 1961—1965 s-au construit circa 100 000 metri pătrațl clădiri de învățămînt superior — săli de curs, laboratoare ; în actualul cincinal se înregistrează o creștere de aproape 3 ori, respectiv 300 000 metri pătrați.— Mi se pare demn de subliniat faptul că preocuparea conducerii de partid și de stat pentru ridicarea în- vățămîntului superior la un nivel mai înalt s-a manifestat în țoate compartimentele vieții universitare, atît în ce privește modernizarea planurilor și programelor de învățămînt, a pregătirii și perfecționării cadrelor didactice, cît și dezvoltare;a bazei materiale a facultăților. în asigurarea condițiilor de studiu și de viată studenților și cadrelor didactice — ne scrie studentul Valentin Crlstea, din anul IV al Facultății de automatică a politehnicii bucureștene. Noi studenții beneficiem din plin de aceste condiții : avem săli de cursuri și laboratoare bogat utilate, în care un valoros corp didactic ne îndrumă pașii pe calea specializării alese de fiecare dintre noi. avem săli de lectură, biblioteci, cluburi, o bună parte din studenți primesc burse, locuiesc în cămine și iau masa la cantine. Tinînd cont de toate acestea, putem spune că accesul fiecăruia dintre noi la un institut de învățămînt superior devine mai mult decit o posibilitate, este o realitate concretă, dar în același timp este și o răspundere, o îndatorire de onoare susținută de strădania, de efortul permanent al fiecăruia dintre noi pentru însușirea cît mai temeinică a cunoștințelor, pentru respectarea și îndeplinirea exemplară a tuturor îndatoririlor universitare, pentru pregătire multilaterală în vederea însușirii profesiei alese, a încadrării eficiente în producție, în viața socială a țării.Preocupat de alegerea unul drum în viață, corespunzător aspirațiilor sale, aptitudinilor și înclinațiilor personale, tineretul din patria noastră are astăzi deschise variate posibilități, create de larga diversificare a învățămîntului mediu și post mediu, de sporirea numărului domeniilor de specializare din învățămîntul superior. Față de 33 de facultăți cîte e- xistau cu trei decenii în urmă, astăzi viitorii studenți au de ales între 181 de facultăți, repartizate în diferitele centre universitare ale țării. „Condițiile create de partid și stat, gratuitatea completă a învățămîntului,

teatre
e Opera română : Spărgătorul de nuci — 11, Madame Butterfly — 19,30.© Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo — 10,30, (la Sala Palatului) : My fair lady — 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Topaze — 19,30.e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Lungul drum al zilei către noapte — 10,30; 20 (spectacol prezentat de Teatrul Național din Cluj).• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Cînd luna e albastră — 10, Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 1+1+1 — 20.• Teatrul Giuleștl (în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Caraglale") : Martorii se suprimă — 20.« Teatrul „Barbu Delavrancea" (la Teatrul de vară din parcul Herăstrău) : vinovați fără vină — 20.© Teatrul Mic : Nemaipomenitele măscări de pe pămînt și din cer ale prea umilului sfînt Jacquinot bufonul, făcute una după alta în timpul și după moartea sa pînă în zilele noastre — 20.• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani — 11. © Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 19,30, (grădina Boema) : Boema Palace — 20.• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam și Eva la revistă — 20.e Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor (la Teatrul de vară 23 August) : Selecțiuni ’68 — 20.

8,30 — Ora exactă — Cum va fi vremea r — Gimnastica de înviorare. 0,40 — Ora satului. în cuprins rubricile : — Ancheta noastră ; Reportajul emisiunii ; Dialog industrie-agrlcultură și efectele lui pe marile șantiere de hidroameliorații ; Inșlr’te mărgărite ; Buletin agrometeorologic ; Melodia preferată și Muzică populară. 10,00 — Ziua pionierilor. Transmisiune de la Stadionul Republicii. 11,30 — TV pentru specialiștii din agricultură. Ciclul — irigații. Tema : Relații sol—apă—plantă. Metode de udare și tipuri de amenajări pentru irigații. Participă • conf. dr. ing. Cezar Nlcolau ; ing. Spiridon Boieru ; ing. Andrei Canarache. 12,00 — Concert simfonic. Interpretează orchestra simfonică a Radioteleviziunii. In program : Creațiunea lumii, balet de Darius Milhaud ; Simfonia variată de Marcel Mihalovici. Dirijori : Andrâ Jolivet (Franța) și Emanuel Elenescu. 12,45 — închiderea emisiunii de dimineață. 14,00 — Telejurnalul de prînz. 14,15 — Zig-Zag — telemagazin duminical. Transmisiune de pe litoral. Din cuprins : Muzică ușoară cu Aurelian Andreescu, Vali Manolache, Trio Do Re Mi și orchestra Horia Moculescu ; Convorbire de duminică ; O rețetă culinară inedită prezentată de bucătarul restaurantului „Parc—Mamaia". Muzică populară cu Ansamblul „Brîulețul" din Constanța ; Filmul muzical coregrafic Eliane ; Comedia pe o voce : „Vedeta pe litoral" de Ion Băleșu ; Curierul inimilor prezentat de Sidonia Drăgușanu ; Filmul foileton „în- tîlnire la Luvru". 17,30 — Fotbal : canalul 6 : Progresul—Argeșul. Transmisiune de la Stadionul Republicii. In pauză : Careul magic : Intîlnire de box : Cassius Clay—George Chuvalo ; canalul 2 : Petrolul—Steaua. Transmisiune de la Ploiești. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Telesport. 20,15 — Documente de piatră. Anul 1848 în Muntenia. Film realizat de Studioul de Televiziune București. 20,35 — Cronica duminicală. 20,40 — Tele-varie- tăți. In distribuție : Stela Popescu, ștefan Bănică, Nicu Constantin, Al Lu- lescu, Valentiu Grigorescu, Sergiu Cioiu. 21,20 — Film artistic : „Moartea unul comis voiajor". 23,10 — Telejurnalul de noapte. 23,20 — închiderea emisiunii.

asigură un larg acces tineretului spre toate gradele școlii — opiniază acad. Nicolae Petrulian. Orice tînăr absolvent de liceu poate urma cursurile învățămîntului superior, drept consemnat, de altfel, și în noua Lege a învățămîntului. In fapt, acest principiu de organizare a învățămîntului nostru superior se reflectă concret și în compoziția socială a studenți- mii. Nu mai departe, la Institutul de petrol, gaze și geologie, pe care-1 conduc, avem studenți din toate păturile societății: fii de muncitori și țărani cooperatori, cu mare dragoste de învățătură și dorință de perfecționare profesională și intelectuală, fii de intelectuali, pasionați de studii și investigare științifică, dornici să continue profesiunea părinților, sau să se consacre unui domeniu sau altul al științei sau tehnicii moderne, tineri din București sau din cele mai îndepărtate colțuri ale țării, cărora Ii se pun la dispoziție condiții civilizate de frecventare a cursurilor. Orice absolvent de liceu poate urma orice facultate dorește cu o singură condiție : să facă dovada cunoștințelor sale solide, temeinice, să probeze dorință și aplicație la învățătură, seriozitate în îndeplinirea îndatoririlor universitare, să-și pună puterea de muncă, entuziasmul șyz capacitatea intelectuală în slujba scopului nobil pe care și l-a ales, al însușirii unei calificări superioare. In anii de studia, aproximativ 60 la sută dintre studenți primesc burse ; cei cu merite excepționale Ia învățătură au burse speciale. La sfîr- șitul facultății toți absolvenții sînt repartizați în locuri de muncă potrivite cu pregătirea lor. Datorită dezvoltării rapide și armonioase a economiei noastre naționale, cei 77.000 de specialiști pregătiți în perioada 1960—1965, ca și cei din promoțiile următoare au fost integral încadrați în posturi corespunzătoare cu diploma obținută. Realitatea a- ceasta, tonică în sine, dobîndește o semnificație deosebită dacă o comparăm cu stările de fapt din România de altă dată, identice în fond cu situația multor absolvenți ai învățămîntului superior din țările capitaliste, pentru care este o problemă uneori aproape de nerezolvat să obțină o slujbă pentru care s-au pregătit ani în șir. Statisticile oficiale consemnează constant șomajul intelectual, respectiv existența titraților care sînt nevoiți să se ocupe de munci- inferioare calificării lor. • —Simt o mare satisfacție cînd văd că studenții noștri înțeleg și prețuiesc la adevărata valoare grija pe care statul și partidul nostru, întregul popor muncitor o arată pentru el. Și răspund acestei încrederi prin muncă entuziastă și perseverentă, printr-o nepotolită sete de cunoaștere și îmbogățire profesională, ideologică, etică, cetățenească".„N-aș vrea să se creadă că vreau să le dau cu orice preț tinerilor o lecție — ne spunea. în aceeași ordine de idei, conf. dr. I. Zamfirescu, de la Institutul politehnic din București. Dar cînd generația mea a uJ mat facultatea, condițiile de azi « care le au studenții, pe care le-aĂ> - vut fiul meu, și pe care le are fiică mea. ca studenți la matematici — n! se păreau o utopie, un vis greu de crezut. Taxe peste taxe, opreliști de tot felul barau calea celor mai multi tineri de condiție modestă care ar fi dorit și ar fi avut aptitudini pentru studiu superior. Cei puțini care răzbeau totuși erau nevoiți să muncească pentru a se întreține la facultate. Acest tablou poate fi încă întîlnit astăzi în diferite țări capitaliste, unde accesul tineretului la studiul universitar este condiționat de numeroase restricții materiale și sociale. După cum citeam mai deunăzi în revista „Paris Match", în Franța numai 0,6 la sută dintre copiii sala- riaților agricoli și sub 9 la sută din cei ai muncitorilor reușesc să pătrundă în facultăți. în Germania occidentală. fiii de muncitori abia dacă reprezintă 2,5 la sută din populația universitară. în unele țări capitaliste circa 40 la sută dintre studenți sînt nevoiți să lucreze pentru a-și plăti cheltuielile de studii, adesea noaptea ca ziua să poată frecventa cursurile, ca șoferi sau chelneri ș.a.m.d. Astăzi la noi studenții n-au altă grijă decît învățătura. Societatea noastră are grijă de toate celelalte".într-adevăr, societatea noastră sa îngrijește ca studențimea să aibă a- sigurate toate condițiile oentru a se dedica învățăturii, studiului. Dar tinerii, la rîndul lor. sînt chemați să vegheze ei înșiși alături de forurile de învățămînt ca toate condițiile create să fie utilizate din plin, să fructifice — dacă ne putem exprima astfel — în procesul de pregătire științifică, de însușire superioară a profesiunii alese. Si ei sînt conștient! de acest lucru. Iată ce ne scrie studentul Mihai Mitea. de la Facultatea de medicină veterinară din Cluj : „împreună cu colegii mei am primit cu multă bucurie recentele măsuri adontate pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață ale studenților, majorarea alocației de hrană pentru studenții bursieri cu circa 25 la sută, reducerea numărului de examene la cel mult ont, încadrarea absolvenților cu aptitudini în munca de cercetare științifică. Toate acestea reprezintă pentru noi un îndemn și o chemare la învățătură, la învățătură serioasă și cu spirit de răspundere. în același timp, colegi! noștri desemnați de noi în comitetele de cantină si de cămin trebuie să vegheze ca toate înlesnirile materiale create de stat pentru student! să f’e folosite cu chibzuință și spirit gospodăresc, să determine un cadru cu adevărat adecvat de viață șl de studiu".Studențimea din țara noastră îs! exnrimă recunoștința pentru condițiile ce-i sînt create. Aflati în plină sesiune de examene, studenții se angajează să răspundă grijii cu care sînt înconjurați, muncind cu mai multă abnegație pentru a-și însuși o calificare superioară la nivelul ce- rir+elnr contemporane ale științei șl tehnicii, pentru a deveni utili societății și cauzei socialismului.
Florica DINULESCU
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Vizita secretarului general PRIMIRE LA C. C. Cronica zilei SPICUIRI DIN PRESA STRĂINĂ

AL P. C. R. TELEGRAMĂ

a Revoluției, președintele
în cursul zilei de sîmbătă tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretai- al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R. s-au întîlnit cu Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii și al Biroului Politic al Partidului Comunist Italian, și Carlo Galluzzi, membru al

Direcțiunii, șeful Secției Externe a P. C. Italian.în cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă vărășească a avut loc de păreri referitor la actuale ale relațiilor două partide frățești, comuniste și muncitorești și situației internaționale.
cordială, to- un schimb problemele dintre cele ale mișcării

(Urmare din pag. I)Președintele Massamba-Debat și persoanele oficiale ce-1 însoțesc s-au ambarcat apoi pe nava Lancia, la bordul căreia au făcut o scurtă vizită în rada portului. Pe chei era aliniată o gardă de onoare a marinei militare. Comandantul navei a prezentat raportul. Pe catarg s-au înălțat drapelele de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Congo, în timp ce vapoarele românești și străine, ancorate la dane, transmiteau prin sirene salutul lor.Președintelui Republicii Congo i-au fost prezentate instalațiile portuare și lucrările de dezvoltare a portului Constanta, care vor permite creșterea de peste trei ori a traficului actual.La plecare, ca amintire a vizitei în port, președintelui Republicii Congo i-a fost oferită în dar macheta farului Constanța.La muzeul de arheologie și la edificiul roman cu mozaic, care au

fost vizitate apoi, directorul muzeului Vasile Canarache și colaboratorii săi au prezentat oaspeților numeroase vestigii ale anticului Tomis, adevărate tezaure ale milenarei civilizații de pe aceste meleaguri.Coloana mașinilor oficiale s-a îndreptat apoi spre Mamaia. La hotelul Parc, arhitectul șef al municipiului Constanța, Gheorghe Du- mitrașcu, a prezentat oaspeților o machetă ce înfățișează stadiul actual și perspectivele de dezvoltare a stațiunii. De pe terasa de la etajul 13 al hotelului, oaspeții au admirat apoi splendida panoramă a acestei perle a litoralului românesc, după care s-a făcut o plimbare cu mașinile prin stațiune. La înapoiere spre Eforie Nord, trecînd prin Constanța, oaspeții au admirat noile construcții locuitori ai mâni și de prieteneșteVizita în tinuă.

Plecarea ministrului
tehnologiei alSîmbătă dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Londra, delegația din Marea Britanie, condusă de Anthony Wedgwood Benn, ministrul tehnologiei, care a făcut o vizită în țara noastră la invitația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice.Pe aeroport, oaspeții au fost sa-

$Sîmbătă seara a sosit în Capitală 
o delegație guvernamentală economică a RD. Vietnam, condusă de Ire Thanh Nghi, membru al Biroului politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost salutată de tovarășul Gheorghe Radulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri,
SPORT

FINALA
SE REJOACĂ!

Cîștigătoarea- celei de-a III-a 
ediții a Campionatului european 
n-a putut fi desemnată ieri seară 
la Roma, nici după prelungiri 1 
g ' 
ch

•! Italia-Iugoslavia 1—1. Me-
i Se va rejuca luni, pe stadionul 

o^J^ic din Roma.

★

Meciul dintre echipele Angliei și 
U.R.S.S., pentru locurile 3—4 în 
campionatul european de fotbal 
s-a încheiat cu scorul de 2—0 
(1—0) în favoarea jucătorilor en
glezi. Cele două goluri au fost 
marcate de Bobby Charlton (min. 
39) și Geoff Hurst (min. 63).

Campionatele 
internaționale de tirLa poligonul Tunari au continuat ieri Campionatele internaționale de tir. Proba de armă liberă calibru redus 3 x 40 focuri a revenit lui B. Klingner (R.F.G.) cu 1 162 puncte, la pistol viteză a cîștigat polonezul Za- pedzki 597 puncte, iar la skeet. după prima manșă, conduce I. Albescu (România) 08 puncte.
În cîteva rînduriO Ieri la Paris, în campionatele internaționale de tenis ale Franței, au i'ost desemnați primii cîștigători, în finala probei de simplu bărbați, australianul Ken Rosewall l-a învins cu 6—3, 6—1, 2—6, 6—2, pe compatriotul său Rod Laver. Rosewall, în vîrstă de 34 de ani, a mai cîștigat turneul de la Paris în anul 1953. Proba de dublu femei a revenit cuplului Durr (Franța), Jones (Anglia) care a întrecut cu 7—5, 4—6, 6—4, perechea Casals, King (S.U.A.).în semifinalele probei de dublu bărbați, profesioniștii australieni Laver și Emerson au eliminat, dar după o partidă destul de strînsă, epuizantă și deseori dramatică cu 2—6, 15—13, 6—4, 6—3 cuplul român Ion Tiriac — Ilie Năstase.• In prima zi a turneului internațional de baschet masculin de la Madrid, echipa României a întîlnit selecționata Mexicului. Victoria a revenit baschetbaliștilor mexicani cu scorul de 75—68 (43—32). într-un alt meci, reprezentativa Spaniei a întrecut cu scorul de 87—77 (42—42) formația Franței.& Marți II iunie, pe ringul arenei Colliseum din Oakland va avea loc meciul de box dintre „mijlociii" Emile Griffith și Ands Heilman. învingătorul din acest meci va avea dreptul să-I întîlnească oficial pe campionul lumii, italianul Nino Ben- venuttL

Marii Britaniilutați de Alexandru Bîrlădeanu, Roman Moldovan, președintele Comitetului pentru prețuri, Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, și de alte persoane o- ficiale.Erau prezenți Sir John Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
ale orașului. Numeroși Constantei și turiști ro- peste hotare au salutat pe oaspeții congolezi, județul Constanța con- (Agerpres)

Primirea la
a ministrului agriculturii Olandei

de reprezentanți ai conducerii unor ministere și instituții centrale.Au fost de față Hoang Tu, ambasadorul R.D. Vietnam la București, și membri ai ambasadei.

Sîmbătă dimineața, Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a primit pe Pierre Lardinois, ministrul agriculturii O- landei, care se află într-o vizită în țara noastră.La întrevedere an participat Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, precum și Joost B. Haverkorn van Rijsewijk, ambasadorul Olandei la București.între vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul olandez

a avut loc, cu acest prilej, o convorbire prietenească privind probleme ale dezvoltării agriculturii celor două țări și aspecte ale cooperării în mânia și acest domeniu între Ro- Olanda.
★dimineața au continuat

A apărut revista

■

sncial-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.“ nr. 2-31968Revista se deschide cu două materiale legate de hotărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din 12—25 aprilie 1968: „Hotărîri istorice" și „Un act de înalt umanism".Aniversării a 150 de ani de ■ la nașterea lui Karl Marx îi sînt consacrate articolele : Marxismul și contemporaneitatea de ION POPESCU-PUȚURI, Karl Marx și științele sociale de DAMIAN HUREZEANU, ION BUL- BOREA, Marx despre obiectivitatea relațiilor sociale de ION FLOREA, Dialectica marxistă și analiza modului de producție socialist de CONSTANTIN GRUICI.Cu prilejul sărbătoririi a 120 de ani de la Revoluția din 1848 revista publică un grupaj de materiale pe temele : Adevăratul 1848 de LUCREȚIU PĂ- TRĂȘCANU, 1848 în tradițiile mișcării socialiste din România de VASILE NICULAE, MARIN FLORESCU, Două figuri reprezentative ale revoluției de la 1848 : Gheorghe Magheru, Efti- mie Murgu.La rubrica ARTICOLE sînt a- bordate temele : Ideea de unitate și continuitate în conștiința poporului român de CORNELIA BODEA, Contribuția societăților cultural-patriotice românești la realizarea unității naționale

de VASILE NETEA, VASILE CURTICĂPEANU, Socialismul utopic în gîndirea social-poli- tică românească (sec. XIX) de VIORICA VARGA, Criza dinastică (1927—1930) de ARON PE- TRIC.Rubrica COMUNICĂRI inse- .. reâză : Institutul «Maurice Thorez» din Paris de VICTOR JOANNES (Franța), Anschluss- ul și consecințele sale politice asupra continentului european de TRAIAN CARACIUC, Antanta balcanică și efortul de securitate colectivă în Europa (1934—1936) de CRISTIAN PO- PIȘTEANC, Probleme ale istoriei moderne și contemporane a Europei centrale și sud-estice de VIORICA MOISUC.Revista aduce spre dezbatere, la rubrica DISCUȚII, articolele: Despre știința politică tie IOAN CETERCHI Mici însemnări pe marginea unei probleme mari — națiunea de MARIA COLCE- RIU-LEISS. în acest cadru se publică interviul luat prof, univ. GEORGE MACOVESCU în legătură cu constituirea Asociației române de științe politice (A.R.S.P.), precum și Statutul A.R.S.P.Revista mai cuprinde rubricile RECENZII — NOTE BIBLIOGRAFICE și INFORMAȚII. >

Sîmbătă convorbirile între ministrul agriculturii Olandei, Pierre Lardinois, și președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan.în discuțiile care au avut loc s-a apreciat că poate fi dezvoltată cooperarea ce se desfășoară în prezent între cele două țări, în cercetarea științifică, în construcția de sere și îmbunătățiri funciare, specializarea cadrelor și că există și alte căi ce pot fi explorate în vederea extinderii cooperării tehnico- științifice în domeniul agriculturii în interesul și avantajul celor două țări. S-a căzut de acord ca discuțiile să fie concretizate în aranjamente între ministerele de resort, în cadrul acordului de colaborare cultural-științifică existent între România și Olanda.
★Ministrul olandez al agriculturii Pierre Lardinois și-a împărtășit în cadrul unei conferințe de presă impresiile culese în timpul,.vizitei în țara noastră. <>Răspunzînd la întrebările ziariștilor în legătură cu perspectivele cooperării tehnico-științifice în domeniul agriculturii între Olanda și România, oaspetele a subliniat: Am avut convorbiri fructuoase. Există mari posibilități pentru dezvoltarea cooperării în domeniul agriculturii între Olanda și România. Sîntem de acord să colaborăm mai strîns. Putem extinde colaborarea noastră nu numai în ce privește cultura legumelor, fructelor, materialului biologic ci și în domeniul științei și tehnicii, în creșterea a- nimalelor, în aproape toate domeniile agriculturii. Am și prevăzut încheierea unui angajament între cele două ministere pentru dezvoltarea schimbului de profesori, cercetători și tineri specialiști.Sîntem foarte mulțumiți, a spus în încheiere ministrul olandez, de felul cum se materializează cooperarea olandezo-română, atît sub aspect științific și tehnic, cît și sub aspect comercial. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

cursului de literatură și 
artă plastică, după o aten
tă selecție a juriilor din ju
dețe, la Consiliul Național 
au sosit peste 2 400 de lu
crări literare și aproxima
tiv 6 000 de desene și pic
turi. Cu prilejul „Zilei pio
nierilor" în majoritatea ju
dețelor s-au organizat ex
poziții de desen si pictură 
care au trezit un viu inte
res în rândurile părinților, 
educatorilor, ale opiniei 
publice. Cele mai bune lu
crări primite în cadrul con
cursului se află reunite în 
zilele acestea la expoziția 
pe tară ce 
sala Dalles

Pentru a 
na copiilor . 
ților de pionieri lucrări cu 
un bogat conținut de idei, 
realizate într-o formă ar
tistică superioară, Consiliul 
National al Organizației 
Pionierilor a instituit con
cursuri de cîntece pionie
rești și vremii literare, me
nite să stimuleze și mai 
mult creația literară și ar
tistică destinată pionierilor 
și școlarilor. A fost tipări
tă o culegere antologică de 
poezii, care prilejuiește e- 
motionante întîlniri ale co
piilor cu versurile unora 
dintre cei mai valoroși 
poeți, clasici și contempo
rani ; s-a tipărit, de ase
menea, o culegere de cîn
tece in care, alături de cele 
mai bune creații muzicale 
contemporane. accesibile 
copiilor, sînt amplu repre
zentate coruri devenite cla
sice. străbătute de un fier
binte patriotism, pe care și noi, la rîndul nostru, le-am 
învățat tot pe băncile sco
lii.

Organizația noastră acor
dă toată atenția cercurilor 
cu caracter tehnic și știin
țific, mijloc de formare a 
unor priceperi și deprinderi 
practice, constructive. Ac
tivitatea multor cercuri 
tehnice este strîns legată 
de particularitățile econo
mice și geografice ale lo
calității în care ele func-

tehnică

ționează, primind astfel un 
sprijin prețios atît în ce 
privește dezvoltarea bazei 
lor materiale, cît si în ce 
privește asistența
din partea unor specialiști 
care lucrează direct în pro
ducție. Putem aminti în a- 
cest sens întreprinderile „7 
Noiembrie", „Strungul" și 
„Electrometal" din Arad, 
care au sprijinit dotarea 
cercurilor tehnice de la li
ceele nr. 1. 4 și 5. „Uzi-

ținutul activităților pionie
rești si a atrage copiii în 
acțiunea de cunoaștere si 
ocrotire a naturii, pentru a 
le forma acestora deprin
deri de muncă fizică, Con
siliul Național al Organi
zației Pionierilor împreună 
cu Ministerul Invățămîn- 
tului a instituit „Săptămâ
na primăverii". Cu cită 
însuflețire a fost întîmpi- 
nată de către copii, părinți 
si educatori această iniția

E5

s-a deschis în 
din Capitală.

mine la îndemî- 
și a comandan-

Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Argentina, ministrul a- facerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescu, a trimis ministrului relațiilor externe și cultelor al Republicii Argentina, Nicanor Costa Mendez, o telegramă de felicitare.Răspunzînd ministrul argenti- nean a mulțumit pentru felicitările adresate.
★în cadrul manifestărilor consacrate Zilei Pionierilor, conf. univ. Traian Pop, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, adjunct al ministrului învă- țămîntului a rostit sîmbătă seara o cuvîntare la posturile noastre radio și televiziune.
★între 10 și 16 iunie are loc Praga Reuniunea internaționalăoamenilor de teatru, cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a creării Institutului internațional de teatru — I.T.I.. în cadrul reuniunii sînt organizate dezbateri cu tema „Teatrul, atelier de creație pentru autor, secretar literar, regizor, scenograf și actor". De asemenea, va avea loc un seminar privind formarea actorilor.Din partea țării noastre, la reuniune participă o delegație alcătuită din artistul poporului Radu Beligan, președintele Centrului național român al I.T.I., artista emerită Dina prim-secretar al A.T.M., ținui de artă Margareta secretar al Centrului I.T.I.

„U. S. News and World Report

„Revoltă mocnită
//

de
laa

Cocea, și cri- Bărbuță, național.(Agerpres)
Concurs pentru 
ridicarea unui 

monument inchinat 
brigadierilor de la 
Bumbești-LivezeniComitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Uniunea Artiștilor Plastici inițiază un concurs public pentru ridicarea unui monument închinat brigadierilor de pe șantierul Bumbești—Livezeni, în localitatea Lainici, județul Gorj.Monumentul va fi închinat celor 30 000 de tineri, care acum 20 de ani, pe șantierul național de la Bumbești- Livezeni, au înscris o pagină de eroism în cartea de aur a muncii vo- luntar-patriotice. Monumentul va fi un simbol al hărniciei și entuziasmului, elanului și dîrzeniel cu care tinerii își aduc contribuția la tot ceea ce construiește întregul nostru popor, sub conducerea partidului, pentru înflorirea patriei socialiste.Prin dimensiunile și compoziția sa, monumentul realizat trebuie să se integreze organic în cadrul înconjurător.Participanții la concurs trebuie să prezinte macheta monumentului la scara 1/10 în ghips alb nepatinat. Machetele pentru concurs vor fi însoțite de un plan de amplasare, una sau mai multe elevații, o secțiune a ansamblului la scara de 1 : 100 și una sau mai multe perspective. Proiectele și piesele desenate nu vor fi semnate. Atît macheta cît și piesele care o însoțesc vor purta un motto indicat în loc vizibil. Acest motto va fi reprodus pe un plic închis care va purta numele și pronumele autorului sau ale colectivului de realizatori.Machetele pentru concurs vor fi prezentate în holul Casei de cultură a studenților din București, Calea Plevnei nr. 61, pînă în ziua de 20 august 1968, orele 18. Concurenții din țară vor dovedi prin recipisă poștală trimiterea la termenul indicat a machetei.Fotomontaje ale amplasamentului și orice alte lămuriri se pot obține de la C.C. al U.T.C., strada Onești nr. 4—6, București.

meniu de 
vem însă 
Consiliile 
trebui să 
naiarea în fiecare scoală a 
unei baze sportive, să ini
țieze cit mai multe ieșiri în 
aer liber la sfîrsit de săp
tămână. cit mai multe 
excursii si drumeții care 
sînt deosebit de îndrăcite 
de copii. Mi se pare semni
ficativ că un foarte mare 
număr de lucrări sosite în

activitate 
mult de 
pionierești 

urmărească ame-

mai a- 
făcut.

vor

Fervoarea energiilor
pS@merești

nele 23 August". „Electro
magnetica" din Capitală, 
care patronează cercurile 
tehnice ale elevilor din șco
lile situate în apropierea 
lor. Aparatele și obiective
le executate de pionieri și școlari arată ce important 
rol au aceste cercuri în 
dezvoltarea gîndirii tehnice 
a copiilor, în formarea de
prinderilor de muncă, în 
stimularea imaginației crea
toare a acestora. Pornind 
de la deosebita valoare e- 
ducativă a acestui gen de 
activitate. Consiliul Națio
nal al Organizației Pionie
rilor împreună cu Ministe
rul învătămîntului vor ur
mări ca, în fiecare școală 
generală, să se organizeze 
cercuri cu caracter tehnic. 
Sarcini sporite revin în a- 
ceastă privință caselor 
Palatului 
trebuie 
puternice 
exemplu 
din scoli.

Pentru a îmbogăți con-

și 
pionierilor, care 

să devină centre 
de îndrumare, un 
pentru cercurile

tivă ne pattern da seama 
judecind și după faptul că 
numai în primăvara aceas
ta în cadrul manifestărilor 
legate de „Săptămâna pri
măverii" s-au plantat în 
întreaga țară peste 1 200 000 
de puieți.

Sportul și turismul, prac
ticate pînă nu demult la 
o scară redusă de către 
copii, au început să devină 
unele dintre formele de 
manifestare cele mai plăcu
te în cadrul unităților și 
detașamentelor de pionieri, 
cu largi implicații pentru 
sănătatea și călirea fizică a 
elevilor cît și pentru crea
rea unor înalte trăsături 
morale si cetățenești ale a- 
cestora. Multe din excursii
le si drumețiile făcute de 
pionieri și școlari pe locu
rile care vorbesc despre tre
cutul de luptă al poporului 
nostru, sau la mari obiec
tive economice și industria
le realizate în anii socialis
mului sînt adevărate lecții 
de patriotism. In acest do-

cadrul concursului literar, 
la temele „O zi de neui
tat" si „O întîmplare din 
viata mea", vorbesc tocmai 
despre fapte, locuri si oa
meni întîlniti în asemenea 
excursii și drumeții. Va tre
bui ca în fiecare județ, dîn- 
du-se dovadă de inițiativă 
și spirit gospodăresc, să se 
creeze o bază proprie pen
tru organizarea vacantelor 
școlare — tabere si puncte 
turistice care să ofere șco
larilor posibilități de petre
cere a vacantelor și a 
timpului liber în mod cît 
mai plăcut si atractiv.

Rezultatele muncii noas
tre sînt determinate în bu
nă măsură de capacitatea 
organizatorică, de inițiativa 
Si stilul de muncă al con
siliilor județene, municipa
le si orășenești. In perioa
da care s-a scurs de la re
organizarea activității pionierești aceste consilii 
acumulat o experiență
loroasă. Îndrumate inde-

au
re

aproape de către organele 
de partid, consiliile pionie
rești au reușit să se afir
me cu bune rezultate în 
multiple direcții, cum ar fi 
cercetarea metodică (Cluj, 
Iași, Ilfov), activitatea cul- 
tural-artistică (Dolj, Timiș, 
Brasov), organizarea unor 
competiții cu caracter teh
nic și sportiv (Constanta, 
Suceava, Covasna. Dîm
bovița, Mures etc.) etc. Va 
trebui ca pe viitor în în
drumarea unităților și de
tașamentelor să se pună un' 
accent mai mare pe pro
blemele vieții de organiza
ție. Avem în vedere pregă
tirea si promovarea copii
lor în organizație, valorifi
carea mai deplină a semni
ficației educative pe care o 
conțin legămîntul, deviza și 
îndatoririle pionierești. E 
necesar să muncim în așa 
fel incit, activitatea pionie
rească să pulseze în același 
ritm viu pînă în cel mai 
îndepărtat sat. Consiliile ju
dețene vor trebui să acorde 
un sprijin sistematic și con
cret unităților de pionieri 
din mediul rural.

Astăzi, de Ziua pionieri
lor, cînd trecem în revistă 
munca pe care am desfă
șurat-o și privim, în a- 
celasi timp, spre tot ceea ce mai avem încă de în
făptuit, este un bun prilej 
să adresăm mulțumiri căi- i 
duroase comandanților de :i 
pionieri. învățătorilor și 8 
profesorilor. activiștilor or- f 
ganizației noastre, tuturor ! 
celor care muncesc cu dă- l 
ruire pentru transpunerea r 
în viată a sarcinilor ce iz- t 
vorăsc din documentele de f 
partid și de stat pentru îm
bunătățirea continuă a 
muncii educative în rîndul 
pionierilor si școlarilor.

Avem convingerea depli
nă că, sub îndrumarea di
rectă a conducerii partidu
lui. Organizația pionierilor 
își va îmbunătăți continuu I' 
munca, sporindu-și astfel a- k 
portul său. alături de școa- Ș 
lă si familie, la nobila o- ‘ peră de creștere și formare ■■ a tinerelor generații.

I

ț

La 3 iunie, cu două zile înaintea asasinării senatorului Ro
bert Kennedy, revista „U.S. Netos & World Report" 
cat un articol sugestiv despre preocupările și starea 
a celor mai largi pături ale populației din S.U.A.

a pubti
de spirit

Sondajele întreprinse în țară scot în evidentă un nou gen de împotrivire care se pregătește poate — un mare vot de protest în noiembrie. Unii politicieni încep să-i spună „revolta clasei mijlocii". Se afirmă că această categorie largă cuprinde muncitori calificați și funcționari de birou, oameni de afaceri și liberi profesioniști, fermieri, comercianți, gospodine, locuitori din suburbii și pensionari care trăiesc din venituri fixe.Un fruntaș politic național a făcut următoarea remarcă :„Aceștia sînt oamenii care muncesc pentru a-și asigura existența, producînd bunurile și serviciile necesare tării. Ei poartă principala povară a fiscalității și inflației. Acum ei consideră că securitatea lor este amenințată de un val tot mai puternic de crime și violențe. Interesele lor comune depășesc fostele lor dezbinări politice. Acești oameni încep să se sature să fie tratați cu dispreț de politicieni și de reprezentanții intereselor speciale și grupurilor de presiune".în mesajul său cu privire la Starea Uniunii, președintele Johnson a subliniat că „în țară există o anumită agitație — o îndoială". Alte persoane care au călătorit prin țară afirmă că următoarele elemente provoacă nemulțumire : Crima și violența rasială, creșterea impozitelor și prețurilor de consum, îngrijorarea în legătură cu valoarea dolarului și situația rezervelor de aur ale S.U.A.... creșterea costului asistentei medicale și majorarea taxelor universitare, războiul din Vietnam și recrutarea, o dezintegrare vizibilă a nivelului moral și a instituțiilor sociale și o scădere generală a încrederii în conducătorii politici, religioși și culturali ai țării.înapoiat dintr-o călătorie prin S.U.A., un membru republican de frunte al Camerei Reprezentanților a declarat : „Legea și ordinea — iată marea preocupare în prezent. Iată despre ce vorbesc locuitorii din întreaga țară. Ei consideră că, în cadrul politicii actuale, guvernul răsplătește pe acei care încalcă legea". Un judecător de frunte a „Candidatul care va reuși să vingă poporul american gura securitatea pe străzi în noiembrie".Multe din problemele ocupă azi America sînt probleme morale, implicînd o încălcare a disciplinei și autorității în multe sfere. La 8 mai, Richard Nixon a afirmat ' 'că în cazul în care ritmul crimelor continuă să crească, „această națiune va deveni repede o tabără înarmată de 200 milioane de americani care trăiesc cu frică".Familiile constată copii cît și pentru lor devin nesigure. . .orașe se plîng că salariatii și bunurile lor nu sînt apărate în mod corespunzător de politie. Cetățenii se tem să meargă pe străzi, sau să călătorească cu mijloacele de transport publice. Parcurile publice devin bîr- loguri pentru huligani și „hippies". Locuitorii din suburbii se tem să se aventureze în centrul orașului pentru a face cumpărături sau pentru a merge la teatru. Turiștii ocolesc locurile de interes istoric din orașe pe care le vizitau odinioară.Pretutindeni se manifestă tot mai mult o lipsă de respect față de autoritate, față de instituția căsătoriei șl fată de familie ca unitate de bază a societății. Se consideră că guvernul trebuie să-și asume rolurile de părinte, educator, călăuzitor și furnizor de slujbe. Patriotismul este ironizat ca o virtute de modă veche.Unii părinți sînt uimiți și neputincioși în fata rebeliunii adolescenților cu păr lung care consumă droguri psichodelice și marijuana. Mulți copii arestați provin din așa-ziso „familii bune". Alti părinți sînt alarmați de atitudinea tolerantă din in-

că va va fiprezis : con- asi- alescare pre-

că, atît pentru adulți, cartierele Comercianfii din

stituțiile de învățămînt,stituțiile de învățămînt, de promiscuitatea din universități și de fetele necăsătorite însărcinate. Pilula anticoncepțională ridică probleme noi de moralitate.Clasa mijlocie din America își pierde repede încrederea în profesori și clerici, judecători și funcționari de stat, în oameni odinioară respectați. In instituțiile de învățămînt studenții și profesorii deopotrivă se ridică în mod violent împotriva autorității. Părinții se întreabă unde pot găsi copiii lor o călăuzire matură în domeniul disciplinei morale și în același timp o pregătire universitară.Profesorii de liceu, organizați în sindicate militante, fac grevă ca și alți funcționari publici — muncitori în domeniul asistenței sociale, muncitori din transporturi, muncitori sanitari. Calitatea serviciilor de utilitate publică scade, în timp ce costul aparatului guvernamental crește continuu.In multe cazuri, enoriașii consideră că pastorii lor propovăduiesc revoluția socială și nesupunerea civilă mai degrabă decît religia. Mulți sînt de părere că țara se apropie acum de o revoltă fățișă sau anarhie. în clasa mijlocie, în special, activiștii politici detectează cereri mînioase de a se asigura o nouă conducere dispusă și capabilă să restabilească ordinea în America.Se relatează că aceste tendințe duc la o realiniere a forțelor politice din țară. Un autor de sondaje politice a declarat la o recentă întrunire de la New York că în America „are loc o puternică reajustare" și că „majoritatea politicienilor nu s-au gîndit cum să-i facă față".Autoritățile statelor și autoritățile locale percep tot felul de impozite pe venit, pe vînzări, pe proprietate, pe servicii publice, pe cifra de afaceri. pe benzină, pe alcool și tutun, pe moștenire, pe asigurări și pe permise de conducere auto. Anul trecut, taxele percepute de statele derale au crescut cu lari. Anul acesta. în propus majorarea încă un miliard.In ultimii opt rilor de consum tistică a muncii sută. Aceasta înseamnă că ceea ce în 1960 se putea cumpăra eu 10 dolari costă azi 11,67 dolari. Dacă luăm ca bază un dolar — 100 cenți în 1960, valoarea dolarului a scăzut la 86 cenți. Spirala inflaționistă a atins ritmul anual de 5 la sută în martie — semnal alarmant, după rerea multor economiști.Cheltuielile proprietarilor de cuinte cresc, din cauza creșterii bînzilor, a impozitelor pe proprietate și preturilor de construcție. Oamenii muncii constată că cheltuielile medicale cresc mal repede decît alte preturi de consum. O boală serioasă poate deveni o catastrofă financiară și nu sînt totdeauna disponibile paturi în spitale.O altă cheltuială mare este costul învătămîntului universitar. Sînt disponibile sume mai mari ca oricînd pentru învătămîntul de toate nivelurile — din partea guvernului, a fundațiilor și a donatorilor particulari. Totuși, costul învătămîntului crește mai repede pentru familia mijlocie decît celelalte preturi de consum. La nivelul universității părinții sînt îngrijorați de nivelul actual de moralitate, patriotism și onestitate intelectuală. Toți indicii arată că azi S.U.A. sînt cea mai bogată țară din lume. Și totuși, în adîncuri există o mare neliniște, o nemulțumire continuă, nesiguranță în ce privește calitatea viitoare a vieții americane și securitatea persoanei și prosperității.Un observator a declarat : „Există un sentiment de nesiguranță în mijlocul belșugului. în rîndul populației acestei țări se produce un fel de revoltă tăcută".

2 500 000 00025 de state, impozitelor fe- do- s-a cuindicele prețu-ani,al Biroului de sta- a crescut cu 16,7 la

pă-lo- do-

cinema
o Căderea imperiului roman — film 
pentru ecran panoramic : PATRIA — 9; 
12,45; 16,30; 20.
• Freddy, lovește tu întîi : REPUBLI
CA — 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 EX
POZIȚIA — 20,30.
• Un dolar găurit : 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 DINAMO — 20,30, 
GRĂDINA CAPITOL — 21,45.
O Mumia intervine : CAPITOL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Caut o nevastă : VICTORIA — 8,45; 
11; 13; 15; 17; 19; 21.
© Billy mincinosul : CENTRAL — 9— 
16,15 în continuare; 18,30; 20,45, GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Program special de desene animate
— 10; 12,30; 14,30; Gustul mierli — 16,30 : 
CINEMATECA.
• Sînt și eu numai o femele : LUMINA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
o Pasărea cu pene minunat colorate : 
DOINA — 9—13 in continuare.
© Balul de sîmbătă seara : DOINA — 
16; 18,15; 20,30.
© Program de filme documentare : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
© Reîntoarcerea lui Surcouf : UNION
— 15,30; 18; 20,30.
© Ce noapte, băieți ! : FEROVIAR — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, EXCEL
SIOR — 9,45; 12.15; 15; 17,30; 20, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 21, 
ARTA — 10—14,45 în continuare; 17,15; 
19,45; Ia grădină — 20,30, M CLODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Obsesia : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
LIRA — 15,30; 18; Ia grădină — 20,30.
O Agonie și extaz : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 10; 14; 17; 20.
© Eddie Chapman, agent secret : DA
CIA — 8—15,30 în continuare; 18; 20.30, 
COSMOS - 15,30 18; 20,30.
© Un bărbat șl o femele : BUZEȘTI — 
15,30; 18; la grădină — 20,30.
© Blestemul rubinului negru : FEREN
TARI — 15,30; 18; 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 gră
dină — 20,30.
© Eu, eu, eu... șl ceilalți : BUCEGI — 
9,30; 12; 15,30; 18,15; 21.
O O fată fericită : UNIREA — 15,30; 
18; la grădină — 20,30.
© Oscar : TOMIS — 9—15,45 în conti
nuare; 18,15; la grădină — 20,30, PAR-

CUL HERĂSTRĂU — 20,30, MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Iadul sfărîmat : FLACARA — 15,30; 
18; 20,30.© K. o. : ___
CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30,
O O lume - *
POPULAR — 16; 19,30.
• Sfîrșitul agentului W 4 C : MUNCA
— 16; 18; 20.
O El Dorado : MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,30; la grădină — 20,30, DRUMUL
SĂRII — 11; 15; 17,30; 20.
G Sfîntui la pîndă : VIITORUL — 15,30; 
18; 20,30.
« 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.
© Răpirea fecioarelor ; Răzbunarea 
haiducilor : RAHOVA — 10; 15,30; 19; 
la grădină — 20,30.
© pentru cîțiva dolari In plus : PRO
GRESUL — 14,30; 17,15; 20, GRADINA 
PROGRESUL, PARC — 20,45.
O Statornicia rațiunii : FLAMURA — 
9,
© Gioconda fără suris : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
o Ultima noapte a copilăriei : GRĂ
DINA BUCEGI — 20,30.
e Căutați idolul : GRADINA VITAN
— 20,30.
O Răzbunarea haiducilor : PACEA — 
11; 15,45; 18; 20,15.

VITAN — 15,30; 18; 20,30, 

nebună, nebună, nebună t

li, 15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

vremea
Timpul probabil pentru 10, 11 șl 12 iunie. In țară: Vreme în general fru- rhoasă, cu cerul variabil. înnourări mai accentuate se vor produce în nordul țării, unde vor cădea averse locale. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară: minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade iar maximele între 17 și 27 de grade, izolat mai ridicate. In București: Vreme în general frumoasă, cu cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în scădere ușoară în a doua parte a intervalului.



Funeraliile senatorului 
Hebert Kennedy
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Situația din Franța
REACȚII LA INTERVIUL TELEVIZAT 
AL PREȘEDINTELUI DE GAULLE

Piața comună 
in ajunul unor scadențe

NEW YORK 8 — Trimisul special Agerpres Nicolae îonescu, transmite: Sîmbătă dimineața, la ora 10 (ora New Yorkului), la Catedrala San Patrick din New York au început funeraliile senatorului Robert Kennedy. Cu cîteva minute înaintea începerii ceremoniei au sosit membrii familiei, Ethel Kennedy, soția defunctului și opt din cei zece copii ai săi, Edward Kennedy, fratele defunctului, doamna Josef Kennedy, mama lui Robert, Ja- queline Kennedy, văduva fostului președinte John Fitzgerald Kennedy. De asemenea, erau prezenți președintele Johnson, vicepreședintele Humphrey. senatori, între care Eugene McCarthy. John Lindsay, primarul 

La catafalcul senatorului Robert Kennedyorașului New York, Richard Nixon, fost vicepreședinte al Statelor Unite, Nelson Rockefeller, guvernatorul statului New York.în catedrală se aflau, de asemenea, reprezentanți din peste 50 de țări, printre care primul ministru al Irlandei, Jack Lynch, fostul prim- ministru al Canadei. Lester Pearson, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U., ambasadorul Gheorghe Diaconescu, cardinalul Angelo dell’Acqua. delegații ale Senatului și a Camerei Reprezentanților Statelor Unite, a guvernatorilor unui mare număr de state americane, membri ai corpului diplomatic.Senatorul Edward Kennedy a evocat figura fratelui său. El a amintit, printre altele, discursul pronunțat de către Robert Kennedy în fața studenților din Africa în anul 1966, în care spunea : „Trăim într-o lume în revoluție și această generație, atît din Statele Unite cît și din întreaga lume, are o responsabilitate mai mare decît toate generațiile din istoria omenirii". Edward Kennedy a încheiat „Să ni-1 amintim ca pe un om bun și brav care vedea greșelile și încerca să le îndrepte, care simțea suferința și încerca s-o aline, care suferea din cauza războiului și a încercat să-1 oprească".Arhiepiscopul New York-ului, monseniorul Terence Cooke, a arătat că 
PRESUPUSUL ASASIN Al LUI 
HARTIN LUTHER KING 
ARESTAI LA LONDRAWASHINGTON 8 (Agerpres). — James Earl Ray, presupusul asasin al pastorului Martin Luther King, a fost arestat sîmbătă la Londra, a anunțat ministrul justiției al S.U.A., Ramsey Clark. El a precizat că Ray a fost arestat de către inspectori ai Scotland Yard-ului, cînd acesta s-a prezentat la Biroul de imigrație pentru a obține un bilet de avion cu destinația Bruxelles.Ray era titularul unui pașaport pe numele Ramon George Sneyd. Asupra lui s-au mai găsit două pașapoarte canadiene pe același nume și un pistol încărcat.
DEMISIA 
CABINETULUI 
COLUMBIAN 
Președintele țării intențio
nează să renunțe la man
datul săuBOGOTA 8 (Agerpres). — Președintele Columbiei, Carlos Lleras Restrepo, a anunțat că își va prezenta marți demisia. El și-a motivat hotărîrea prin eșecul suferit în parlament de proiectul său de reformă constituțională, care prevede reducerea numărului senatorilor și deputaților și reprezentarea proporțională în cabinet a tuturor partidelor politice legale.Proiectul lui Restrepo a fost respins de Senat după ce un număr de senatori din partea coaliției guvernamentale, formată din partidele liberal și conservator, s-au alăturat opoziției. La cîteva ore după anunțarea hotărârii lui Restrepo de a părăsi fotoliul prezidențial, cabinetul columbian a demisionat în bloc.

Robert Kennedy a dorit o Americă eliberată de prejudecăți și care să asigure libertatea tuturor fiilor săi, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți.După ceremonie sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Robert Kennedy, purtat de rude și prieteni a fost depus pe un car funebru. O mulțime imensă a condus pînă în gara Penn- silvanya sicriul cu rămășițele pămîn- tești ale senatorului de New York care a fost depus în vagonul mortuar al unui tren militar. In stațiile traseului, prin care trenul a trecut spre Washington, zeci de mii de persoane au adus un ultim omagiu lui Robert Kennedy.

Contextul social al crizei

După aproape patru luni de criză guvernamentală în viata politică belgiană au apărut cîteva elemente care par să ducă spre o soluție. La sfîrșitul celei de-a 116-a zile de căutări infructuoase, cel de-al treilea „formator" desemnat de regele Baudouin pentru a găsi o formulă de guvernare. fostul prim-ministru Vanden Boeynants a avut posibilitatea să declare că în curînd vor începe „negocieri efective" între reprezentanții Partidului socialist și Partidului social- creștin. Așadar, negocierile începute la 20 mai între social-creștini și socialiști s-au încheiat cu un acord de principiu, care ar putea fi deznodămîntul instabilității politice. în fruntea a- cestei coaliții ar urma să fie desemnat Vanden Boeynants.Problema ce reține atenția în momentul de fată, de care în mod sigur va depinde formarea unui nou guvern, constă în platforma pe baza căreia se va căuta o rezolvare a cauzelor ce au determinat criza. Vanden Boeynants, re- ferindu-se la această chestiune arăta că negocierile dintre socialiști și social- creștini vor lua în dezbatere un ansamblu de chestiuni „care divizează Belgia de mai multi ani" și de care viitorul guvern va trebui să se ocupe. „Este vorba — spunea el — mai ales de descentralizarea e- conomică și administrativă, de reorganizarea universitară".în această declarație e- xistă un element pozitiv.
O o o n o

agențiile de presă transmit:
în comunicatul cu privire la plenara Comitetului Central al P.S.U.G., care a avut loc între 6 și 8 iunie la Berlin, se arată că raportul Biroului politic al C.C. al P.S.U.G. a fost prezentat de Hermann Axen, membru supleant al Biroului politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. Gerhard Schurer, membru al C.C. al P.S.U.G., președintele Comisiei de Stat a Planificării, a prezentat un referat despre „Noi probleme ale sistemului de planificare și alcătuire a balanțelor, precum și ale responsabilității proprii ale întreprinderilor". Un raport cu privire la rezultatele introducerii noilor programe analitice și metode de predare în școlile politehnice generale de 10 ani, a fost prezentat de Margot Honecker, membru al C.C. al P.S.U.G., ministrul învățămîntului public. Gunter Mittag, membru al Biroului politic, secretar al C.C. al P.S.U.G., a vorbit la plenară despre bazele instruirii profesionale în sistemul unitar de învățămînt. Cuvîntul de închidere a lucrărilor Plenarei a fost rostit de Walter Ulbricht, prim-

NEW YORK 8. — Trimisul special Agerpres Nicolae îonescu transmite : Ambasadorul Gheorghe Dia- conescu, reprezentantul permanent al României la O.N.U., a oferit un dineu în onoarea delegației Uniunii Sovietice la lucrările sesiunii Adunării Generale. La dineu a participat, de asemenea, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a A- dunării Generale.Din partea sovietică la dineu au participat: V. Kuznețov, prim locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., șeful delegației sovietice, ambasadorul I. Malik, reprezentantul permanent al Uniunii Sovietice la O.N.U., precum și A. Gurinovici, ministrul afacerilor externe al R.S.S. Bieloruse, D. Belokolos, ministrul afacerilor externe al R.S.S. Ucrainiene, A. Roscin, reprezentantul U.R.S.S. în Comitetul celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva.Din partea delegației române au participat: Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, ambasadorul Nicolae Ecobescu, reprezentantul României în Comitetul celor 18 și alți membri ai delegației.în cursul dineului, Corneliu Mănescu și V. Kuznețov au rostit toasturi, în care au subliniat spiritul de cooperare tovărășească, care a existat între cele două delegații în vederea realizării obiectivelor sesiunii.

în măsura în care ea abordează. fie și partial, probleme de fond ale vieții so- cial-politice din Belgia. Pentru că — încercîndu-se șă se dea o explicație în legătură cu cauzele ce au generat prelungirea actualei crize. în unele cercuri politice din Bruxelles se caută acreditarea ideii că principala dintre ele ar

aici cea textilă. In momentul de fată se constată o deplasare a potențialului industrial spre nord, spre mare. Acest lucru este determinat și de avantajul ce-1 reprezintă legăturile comerciale maritime, dar și de o creștere a investițiilor străine aici — îndeosebi a celor americane. Datorită deplasării sensibile a
SCRISOARE DIN BRUXELLES 

DE LA RENE LENNOY

consta în neînțelegerile e- xistente între cele trei partide (social-creștin, socialist și liberal) ce ar fi putut forma o coaliție guvernamentală. Or. este evident că la baza conflictului stau. în primul rînd, probleme de ordin economic și social, precum și tradiții de ordin cultural ce nu pot fi neglijate. O scurtă retrospectivă e de natură să ne furnizeze argumente substanțiale în acest sens. După cum se știe. Belgia este formată din două comunități : în nord flamanzii, iar în sud valonii. între nivelurile de dezvoltare economică ale celor două regiuni a existat o discrepantă evidentă. în timp ce regiunea din sud, locuită de valoni, s-a dezvoltat rapid — în special datorită industriei cărbunelui și o- telului — nordul flamand a rămas preponderent agricol. singura ramură industrială mai dezvoltată fiind

industriei spre nordul flamand, aici s-a înregistrat o creștere a posibilităților de utilizare a forțelor de muncă, precum și o oarecare creștere a nivelului de trai, în timp ce nordul a început să prospere, în sudul valon industria minieră trece printr-o situație dificilă. Acest dezechilibru a atras după sine o serie de probleme pe plan social, — șomaj și scăderea nivelului de trai. Numai în doi ani — din 1965 pină în 1967 — în sud numărul posturilor a scăzut de la 622 200 la 580 300, în timp ce șomajul a crescut cu 6,28 la sută. închiderea întreprinderilor și concedierile ce decurg din aceasta, blocarea salariilor însoțită de scăderea puterii de cumpărare au dus la creșterea mișcării revendicative. Paralel, intelectualitatea progresistă si studențimea au cerut democratizarea învă- tămîntului. Revendicările

secretar al C.C. al P.S.U.G. Plenara a aprobat rapoartele și referatele prezentate. (A.D.N.)
Comitetul Central al Parti

dului Muncii din Coreea și Cabinetul de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene au adoptat o hotărire în legătură cu sărbătorirea zilei de 9 septembrie, data celei de-a XX-a aniversări a proclamării Republicii Populare Democrate Coreene. în hotărire se subliniază uriașele realizări obținute de poporul coreean în ultimii 20 de ani în toate domeniile de activitate.
Un comunicat referitor la convorbirile care au avut loc între delegația economică guvernamentală a R. D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. D. Vietnam, și o delegație guvernamentală a R. P. Polone, a fost dat publicității la Varșovia. în cursul acestor convor

PARIS 8 (Agerpres). — Viața socială din Franța își continuă evoluția spre o normalizare treptată. La întreprinderea „Sud Aviation" a intervenit sîmbătă un acord ce urmează a fi supus luni aprobării muncitorilor. Un acord asemănător a fost obținut și la uzinele Michelin din Clermont Ferrand care-și va relua activitatea la 10 iunie. După ce activitatea la căile ferate și la transporturile pariziene a devenit aproape normală, sîmbătă a început să funcționeze parțial și aeroportul Orly, în timp ce la Bourget traficul aerian se apropie de cel obișnuit.în unele sectoare însă situația continuă să rămînă critică, în special în industriile metalurgică, de automobile și a construcțiilor navale. Sîmbătă la sucursala uzinelor Renault din Flins, ocupată de două zile de poliție, au avut loc noi incidente între muncitori și forțele de poliție. Incidente asemănătoare au fost semnalate, de asemenea, și la uzinele Berliet din Lyon-Venissieux, ocupate de muncitori.în ce privește situația din învăță- mînt, sindicatul național își menține ordinul de continuare a grevei. Nemulțumiri au apărut din nou în rândul funcționarilor de la poștă și telecomunicații care își reluaseră lucrul la 7 iunie. în cursul nopții de vineri spre sîmbătă comitetele de grevă au hotărît să înceteze din nou lucrul la principalele centre de triere a presei din Paris.într-un interviu acordat agenției France Presse, Waldeck Rochet, secretar general al Partidului Comunist Francez, a criticat declarațiile făcute vineri seara la televiziune de preșe-

s-au acumulat săptămînă de săptămînă iar pentru a putea forma guvernul partidele vizate trebuiau • să ajungă la o platformă comună care să țină seama, fie si parțial, de aceste revendicări. să cuprindă măsuri de natură să ducă la o dezvoltare economică armonioasă a tării.Deci problema principală rezidă în găsirea soluțiilor care să ducă la dezvoltarea uniformă a întregului teritoriu al tării. Nu este mai puțin adevărat că va trebui. în același timp, să se tină seama de o serie de tradiții existente, tradiții de ordin istoric și cultural, ce nu au împiedicat însă cele două comunități să trăiască în înțelegere între granițele aceleiași țări.
„Guvernul trebuie să gă

sească o rezolvare imedia
tă si convingătoare a pro
blemelor majore, cum sînt 
lichidarea șomajului, asigu
rarea locurilor de muncă 
pentru populație, începerea 
tratativelor dintre cele 
două comunități (valonă și 
■flamandă) în scopul rezol
vării problemelor ce le dez
bină" — se spune într-un apel al Biroului Politic al P.C. din Belgia.Aceasta este, de fapt, părerea larg împărtășită, aici, la Bruxelles, chiar dacă unii definesc problema mai voalat, ca de pildă, „necesitatea modificării relațiilor instituționale" dintre flamanzi și valoni sau necesitatea unor măsuri care să permită „modernizarea statului belgian". Așadar Belgia, avînd fără îndoială nevoie de o echipă guvernamentală, revendică, în primul rînd, un urogram de bază de la care să înceapă acțiuni și reforme dictate de nevoile sale interne.

biri, partea poloneză și-a exprimat sprijinul deplin față de lupta dreaptă a poporului vietnamez și a arătat că este gata să continue să acorde R. D. Vietnam ajutor multilateral. La 7 iunie, la Varșovia a fost semnat acordul cu privire la ajutorul economic acordat R. D. Vietnam, precum și la schimbul bilateral de mărfuri. (P.A.P.).
La invitația Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar și a guvernului revoluționar mun- citoresc-țărănesc ungar, la Budapesta va sosi în curînd o delegație de partid și guvernamentală cehoslovacă, condusă de Alexander Dubcek, prim-se- cretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. (M.T.I.)
Convorbirile oficiale între președintele Finlandei, Urho Kekkonen, și Gheorghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria au început la Helsinki. Au fost abordate probleme ale relațiilor bulgaro-finlandeze. 

dintele de Gaulle. Partidul comunist, a spus Waldeck Rochet, va continua să sprijine activ pe oamenii muncii manuale și intelectuale în lupta pentru satisfacerea revendicărilor lor, în lupta pentru năzuințele lor.„Generalul de Gaulle — a declarat la rîndul său, Franțois Mitterrand, președintele Federației Stîngii Democrate și Socialiste — a explicat foarte bine faptul că societatea noastră nu este nici justă și nici modernă, dar nu ne-a spus ce politică va adopta în viitor pentru a înlătura neajunsurile provocate de politica de pînă acum".Exprimînd părerea sprijinitorilor actualului regim, Jean Charbonnel, secretar general al Uniunii democrate a celei de-a V-a Republici, a afirmat că „generalul de Gaulle a adus un număr important de răspunsuri directe și precise la întrebările pe care mulți francezi și le puneau în urma evenimentelor dramatice prin care a trecut națiunea".Centralele sindicale au comentat critic declarațiile președintelui. Secretarul general al C.G.T., Georges Seguy, a criticat formula „participării" pe care generalul de Gaulle a prezentat-o ca o a treia cale între capitalism și socialism,
★PARIS 8 (Agerpres). — Georges Bidault, fost lider al O.A.S, (Organizația Armată Secretă), s-a înapoiat sîmbătă în Franța după șase ani de exil. Bidault a părăsit Franța în august 1962, cînd împotriva sa a fost emis un mandat de arestare sub acuzația de a fi participat la organizarea unui complot împotriva siguranței statului. în perioada respectivă, Bidault, care a fost prim-ministru al Franței în două rînduri, a trăit succesiv în Marea Britanie, Republica Federală a Germaniei, Brazilia, iar începînd din iulie anul trecut în Belgia. Bidault s-a prezentat sîmbătă la procurorul general al republicii care a dispus anularea mandatului de arestare emis împotriva sa cu șase ani în urmă. Totuși, potrivit unor surse bine informate. Bidault ar fi fost pus sub supravegherea jandarmeriei franceze.

JAPONIA

SĂ FIE LICHIDATE 
BAZELE MILITARE 
AMERICANE!
PUTERNICE DBMOHSTMTn 
ÎN 57 DE LOCBLITfiȚI

TOKIO 8 (Agerpres). — în 57 de 
mari localități din Japonia au avut 
loc vineri puternice demonstrații 
antiamericane la care au partici
pat peste 25 000 de studenți, relatează agenția Associated Press. în
tr-o demonstrație organizată lingă 
baza militară americană (Fuk- 
kuoka), peste 5 000 de studenți au 
cerut lichidarea bazelor militare 
americane din Japonia. Intre polițiști, care asigurau paza bazei, și participanții la demonstrație au a- vut loc ciocniri, soldate cu răniți de ambele părți.

Mari demonstrații ale studenți
lor au avut loc, de asemenea, în 
orașele Tokio, Kyoto, Osaka, Kobe, 
Sapporo etc. Potrivit relatărilor a- gențiilor de presă, pretutindeni poliția japoneză a intervenit pentru a împrăștia pe participant!. în timpul ciocnirilor dintre demonstranți și poliție, aproximativ 150 de persoane au fost rănite, iar 241 de studenți au fost arestați.

Locuitori ai Okinawei cer evacuarea bazelor militare americane și retrocedarea insulei câtre Japonia

(Urmare din pag. I) de mașini-unelte și al produselor elec- tro-casnice. In industria bunurilor de consum se poate semnala faptul că 60 la sută din exportul de produse alimentare belgiene se realizează pe piețele celorlalți membri ai comunității ; între 60 la sută și 70 la sută din exportul de produse de ciocolată și patiserie olandeze se realizează pe aceleași piețe.Aceste realități nu-i scutesc însă pe partenerii comunității de griji. Faptul este pe deplin normal. Concurența rămîne concurență și, deci, o dată cu creșterea schimburilor nu pot să nu existe cîștigători și păgubași. De aceea, paralel cu măsurile de desființare treptată a taxelor vamale dintre țările C.E.E., se poate, constata că și-au făcut loc diverse practici protecționiste cu scopul de a se contracara acțiunile concurenților.Concurența fiind leit motivul relațiilor dintre participanții la Comunitatea Economică Europeană, motiv ce-1 întîlnim pe toate portativele vieții economice comunitare, el constituie, în fond, una din principalele ei realități. Mai mult, se poate constata că, o dată cu nașterea Pieței comune, concurența a fost intensificată de o serie de contradicții specifice C.E.E.Constituirea Comunității Economice Europene a făcut să încolțească în rîndurile cercurilor de afaceri speranțe ambițioase legate în special de crearea unei piețe mari, elastice. Dar, pe măsura înaintării și dezvoltării raporturilor comunitare, aceste speranțe nu și-au găsit confirmarea, cel puțin pînă în momentul de față.Reducerea taxelor vamale este secondată cu mare întîrziere sau chiar nu este urmată de ..măsurile de armonizare" privind legislația economică, fiscală, tehnică, a nivelului de salarizare etc.Cert este că piața comunitară se prezintă extrem de diversificată și de compartimentată de la o țară la alta. Datorită acestei situații se manifestă frecvent contradicția dintre posibilitățile de producție și cele de desfacere, ceea ce evident intensifică concurența, nemulțumirile și suspiciunile dintre parteneri, care se acuză reciproc de „nerespectarea regulilor de joc". Cea mai elocventă confirmare este numărul mare de reclamații primite spre rezolvare de către Comisia de la Bruxelles special instituită în acest scop.Firmele producătoare din R.F.G. se plîng de rețeaua de distribuție din Franța ; firmele olandeze acuză avantajul pe care îl oferă piața lor internă firmelor străine; firmele vest-germa- ne, olandeze și belgiene critică firmele franceze și toate laolaltă pe cele italiene de promovarea unor condiții inechitabile (salarii joase, fiscalitate avantajoasă) în lupta de concurență etc.Producătorii de autoturisme din R.F.G. nu pot să înțeleagă cum con- curenții lor italieni pot vinde a- ceeași mașină la același preț și la Roma și la Frakfurt, fără să țină seama de costul transportului. Producătorii francezi de frigidere și de mașini de spălat își exprimă nedumerirea asupra faptului că deși ei sînt organizați în unități cu o producție de 350 000 de bucăți pe an, nu pot să concureze o serie de întreprinderi italiene cu o producție de șase ori mai mică. Fabricanții belgieni de frigidere nu-și mai pun o astfel de întrebare pentru simplul motiv că au fost înlăturați de concu- renții italieni. Firmele olandeze, franceze și belgiene din domeniul industriei ușoare (textile, tricotaje, încălțăminte) își exprimă, de asemenea, nemulțumirea față de prețurile la produsele similare de proveniență italiană.Firmele din R. F. G., Olanda, Belgia reclamă faptul că egalitatea salariilor la aceleași munci executate de bărbați și femei este mai puțin respectată în Franța și Italia decît în țările lor. Acest lucru prezintă un interes major dacă se are în vedere că salariile femeilor constituie 60 la sută din totalul salariilor în Franța și Italia și numai 27 la sută în Olanda. La aceasta se mai adaugă faptul că folosirea în proporție mare a muncii femeilor și 

posibilitatea executării de munci la domiciliu ține de domeniul industriei ușoare și poate tocmai datorită acestui fapt încriminările cele mai vehemente împotriva producătorilor italieni se manifestă din partea partenerilor din această ramură a industriei. Astfel putem înțelege cum în condițiile unor industrii moderne, cu un înalt grad de mecanizare și automatizare, unde ponderea cheltuielilor pentru salarii scade foarte mult, nivelul salariilor mai poate juca un rol atît de important în lupta de concurență.Nu mai puțin supărătoare pentru concurenții intercomunitari sînt și deosebirile fiscale sau parafiscale (cheltuieli sociale) de la o țară la alta, care, de asemenea, fie că încarcă, fie că asigură prețuri deosebit de joase. Și în această direcție nemulțumirile se îndreaptă în cea mai mare parte împotriva Italiei și în special împotriva industriei de tricotaje din sud.Un alt mănunchi de nemulțumiri este provocat de costul redus al materiei prime ce se folosește de cătra diferiții producători, ceea ce, de a- semenea, permite unora să vîndă la prețuri deosebit de joase, la care concurenții nu pot rezista. Astfel, industriașii belgieni îi acuză de regulă pe concurenții lor olandezi pentru faptul că exportă la prețuri scăzute mărfuri fabricate în țările în curs de dezvoltare. De asemenea,' producătorii de tricotaje italieni? sînt „suspectați" pentru că exportă produsele respective la un preț ce reprezintă în alte țări (în Franța de pildă) numai costul materiei prime.Desigur, prezintă interes poziția industriașilor italieni față de plînge- rile îndreptate împotriva lor de către ceilalți parteneri din cadrul Pieței comune. în primul rînd, ei neagă orice nerespectare sau încălcare a „regulilor de joc". Competitivitatea lor este explicată de, ei prin calitatea industriilor pe care le-au dezvoltat, prin dinamismul lor comercial, tehnica modernă folosită și prin simțul lor de organizare. în ceea ce privește costul redus al materiilor prime în industria tricotajelor, italienii se mîndresc cu faptul că au fost primii care au organizat recuperarea deșeurilor pe plan mondial.Practicarea concurenței fiind caracteristica principală a comunitarilor, iar concurenta fără învinși șl învingători nemai fiind concurență, nu trebuie să mire pe nimeni făptui că în acest cor se aud și voci care revendică protectionismul și reînvierea vechilor sisteme vamale. Se pare chiar că fie măsură ce ne apropiem de 1 iulie 1968 reacțiile protecționiste se multiplică. Ele sînt mai puternice în special în acele țări unde se resimte o stagnare a vieții economice în ultimii ani, cum este cazul în Republica Federală a Germaniei.Privind realist lucrurile, apare evident faptul că taxele vamale nu constituiau singurul protectionism care exista și îngreuna comerțul între membrii Comunității Economice Europene. Tocmai datorită acestui fapt, într-o formă sau alta, el va mai dăinui și după 1 iulie 1968. E- xemplele prezentate par convingătoare, iar întîrzierile în reglementările legislative, financiare, din d meniul salariilor pot fi înțelese A primul rînd dacă sînt privite â h prisma unor tendințe protectionism!.Dar înseși deosebirile obiective existente între diferite țări pot juca, într-un caz sau altul, un rol protectionist. Nu întîmplător industriașii vest-germani acuză rețeaua comercială franceză ca fiind „anarhică" și „atomizată" (mult divizată) și o caracterizează drept un obstacol pentru pătrunderea mărfurilor lor pe piața franceză, deoarece o astfel de situație constituie un obstacol cu o eficiență mult mai mare decît toate barierele vamale.Formele de concurență din interiorul Pieței comune sînt completate și de concurenta dintre membrii ei în efectuarea exporturilor pe terțe piețe. Chestiunea este destul de complicată, debușeele extra comunitare fiind aproape o obsesia pentru toți membrii C.E.E.Problema relațiilor dintre țările C.E.E. și statele terțe este o chestiune deosebit de importantă, care merită o analiză separată, date fiind implicațiile unor măsuri discriminatorii fată de mărfurile importate din afara Pieței comune. Evident, comerțul cu țările terțe ridică aspecte diferite pentru fiecare tară în parte. Țările mici, cum sînt Belgia șl Olanda, datorită poziției lor geografice și dezvoltării economice, țintesc să devină principala poartă de schimburi comerciale dintre Europa occidentală și restul lumii. în acest context, poate fi cuprinsă și explicată poziția lor favorabilă față de propunerile de lărgire a C.E.E. și în special opinia lor pentru intrarea Angliei în Piața comună.Italienii, deși nu-și pun astfel da probleme, sînt aricind gata să accepte intrarea de noi membri în comunitate ; tinerele lor industrii doresc să-și încerce forțele și dincolo de Marea Mînecii. în ceea ce-i privește pe industriașii vest-germani, ei nu-și pun problema să cucerească noi piețe, dar sînt atenti și prompți în păstrarea piețelor străine pe care le domină, ca și pentru apărarea propriei piețe interne, deoarece pentru menținerea potențialului lor economic, debușeele străine și naționale constituie o necesitate vitală. Poziția Franței față de lărgirea 'Pieței comune, și în special față de acceptarea cererii Angliei este prea bine cunoscută ; aceasta însă nu-i împiedică pe industriașii francezi să fie activi pe terțe piețe.Dorința nemembrilor C.E.E. de a-și lărgi schimburile cu aceste țări atrage după sine în mod necesar și dezideratul ca piața comunitară să rămînă larg deschisă pentru oricare partener din afară. Partenerii ex- tracomunitari nu pot fi indiferenți față de ceea ce se poate cumpăra șl vinde pe această uriașă piață.Iată cîteva aspecte ce vin să completeze tabloul realităților comunitare. tablou ce va căpăta, desigur, și alte trăsături în condițiile noi ce vor urma desființării totale a taxelor vamale între cel șase membri ai C.E.E,
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