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Grozăvești. Celelalte două

Pe tarlalele cooperativei agricole, de producție din comuna 
Bragadiru, județul Ilfov, recoltatul orzului e în toi

Foto : Agerpres

In cadrul acțiunii de așezare pe baze științifice a or
ganizării producției și a muncii, problemele utilizării 
complete, cit mai productive, a timpului de lucru și în
tăririi disciplinei ocupă un loc de prtai ordin. Sînt tot 
mai numeroase întreprinderile in care soluționarea aces
tor probleme este privită în întreaga ei complexitate, 
în strînsă legătură cu perfecționarea fluxurilor de fa
bricație, raționalizarea transporturilor interne, îmbună
tățirea programării producției, aprovizionării tehnico- 
materiale, a întreținerii și reparării mijloacelor teh
nice, cu regulamentul de ordine interioară ele. — toate 
capabile să asigure folosirea completă și cit mai 
productivă a timpului de lucru. Din această pers
pectivă, utilizarea cu înalt randament a timpului de lu
cru se înscrie ca o condiție esențială, și, totodată, ca 
un rezultat firesc al valorificării măsurilor de organi
zare superioară a producției și a muncii.

Tocmai pentru a crea în întreprinderi un cadru pro
pice fructificării în scop productiv a fiecărui minut, oră 
sau zi de lucru, preîntimpinării unor abateri de la dis
ciplina în muncă, in luna mai anul trecut s-a elaborat 
Hotărârea C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la reglementarea programului de muncă și în
tărirea disciplinei în întreprinderi și instituții. Apiicînd 
riguros prevederile acestei liotăriri, majoritatea între
prinderilor au obținut realizări apreciabile în creșterea 
productivității muncii, factor cu o influență determi
nantă asupra nivelului eficienței activității economice, 
în alte întreprinderi însă, unele dintre prevederile ho- 
tărîrii n-au fost duse la îndeplinire, s-au constatat nu
meroase întreruperi în producție, datorate defecțiunilor 
în funcționarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, cît 
și pierderi de timp din cauza absențelor nemotivate, în
voirilor, altor acte de indisciplină. S-au remarcat în 
acest sens, cu deosebire în primele cinci luni din acest 
an, unități ale industriei chimice șl lemnului, indus
triei materialelor de construcții și textile, industriei con
strucțiilor de mașini. în aceste întreprinderi, indicii de 
utilizare a fondului de timp al mijloacelor tehnice s-au 
situat sub nivelul planificat, în condițiile irosirii siste
matice a unui important fond de timp productiv și pres
tării „în compensație" a orelor suplimentare.

CE FRINEAZĂ APLICAREA ÎNTOCMAI A PREVEDERI
LOR HOTĂRÂRII PARTIDULUI ȘI GUVERNULUI ÎN DO
MENIUL AMINTIT ? CE ÎMPIEDICA VALORIFICAREA CU 
EFECTE MAXIME A REZERVELOR DE TIMP DIN ÎNTRE
PRINDERI ? înfățișăm în pagina a IlI-a cîteva constatări 
desprinse dintr-o anchetă în întreprinderi din București, 
din județele Prahova și Iași.

ACTUALITATEA LA FOTBAL: de ieri cu
noaștem finalistele „Cupei României" - 
echipele hucwreșîene DINAMO și RAPID 
Me știri din țază și de peste hotare în pag. 
a V-a

Acțiunile intercooperatiste, con
cepute inițial ca activități tempo
rare, lucrări de îmbunătățiri fun
ciare, irigații etc., Îmbracă în pre
zent forme superioare de organi
zare. O expresie a acestei evoluții 
este și construirea întreprinderii in
tercooperatiste de sere București. 
Ea este rodul hotărîrii adunărilor 
generale din 34 cooperative agri
cole din bazinuL legumicol al Ca
pitalei, care și-au unit nu numai 
eforturile, dar și fondurile bănești 
pentru construirea a trei complexe 
de sere cu o suprafață totală de 
46 ha. Primul, de 13 ha, din care 3 
ha sînt în producție, și de pe care 
s-au și livrat 130 tone de roșii, se 
ridică în cartierul Militari și are 
ca sursă de încălzire apele rezi
duale de la centrala termoelectri
că

lucrător a fost trimis în 
fața consiliului de jude
cată pentru că a încercat 
să scoată din fabrică ca
blu în valoare de circa 
200 lei. Intîmplarea — 
ironia soartei 7 — a făcut 
ca direcția întreprinderii 
să fie reprezentată la ju
decarea cazului de... ing. 
Gh. Borcea ; a luat cuvîn- 
tul, a arătat prejtSiciile, 
a combătut, a înfierat, a 
cerut sancțiuni. A fost

proprie, crea
toare, nu repe-

marți noaptea, 
sala „Marzkel- 
Linz (Austria), 

au loc campionatele
CORESPONDENȚA DIN NEW DELHI 

DE LA P. VISWANATH 
redactor șef-adjunct al ziarului indian „The Patriot'

de Ion MORARU
vicepreședinte al C.S.CA

făcut ocolul fabricii, nu e 
om care să nu fi aflat de 
ea ; în . schimb, despre' 
sancțiunea stabilită de di
recție (fm'strafe scrisă cu 
avertisment și reducerea 
primei trimestriale) știu 
foarte puțini, cu a.îta dis
creție s-a acțio :-’t.

Nu de mult, tot aci, im

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit miercuri la amiază pe șeful 
delegației economice a Republicii 
Populare a Yemenului de Sud, 
Abdul Malik Ismail, ministrul eco
nomiei, comerțului și planificării.

Așadar, 
tîrziu,, în 
ler“ din 
unde 
mondiale de popice, echi
pei feminine a României i 
s-a decernat titlul de cam
pioană a lumii, fiecăreia 
dintre componente (Flori- 
ca Neguțoiu, Ținea Bala- 
ban, Crista Szocs, Elena 
Trandafir, Margareta Sze- 
măny și Cornelia Moldo
veana) acordîhdu-i-se me
dalia de aur. O dată cu 
cucerirea titlului suprem, 
formația noastră a stabilit 
și un nou record mondial. 
In întrecerea masculină, 
reprezentativa română, cla- 
sîndu-se pe locul secund, 
a urcat, de asemenea, pe 
podiumul de onoare.

Protagoniste doar de 
cîțiva ani în acest sport, 
echipele noastre — și în 
special echipa feminină — 
își văd iarăși astfel din plin 
răsplătite eforturile depuse. 
Aprecierile specialiștilor, 
felicitările adresate cam
pioanelor, sînt cu atît mai 
călduroase cu cît la aces
te „mondiale", încă din 
prima zi ele au dominat 
întrecerile, luînd conduce
rea în clasament și nemai 
cedînd-o pînă la încheierea 
confruntării. Sportivele 
noastre și-au măsurat for
țele cu o serie de repre
zentante de certă valoare 
din 7 țări, unele de mult 
consacrate în această dis
ciplină sportivă, cu serioasă

Dezvoltarea comunei 
ca unitate administra
tivă puternică creează 
condițiile pentru trans
formarea căminului 

cultural în centru al 
vieții culturale și artis
tice locale. Acest așe- 
z.ămînt de cultură cu 
vechi rădăcini în me
diul rural trebuie să 
devină un adevărat fo
car de spiritualitate ro
mânească, capabil să 
contribuie în mod sub
stanțial la dezvoltarea 
noii fizionomii a țăra
nului.

Ce-i conferă căminu
lui cultural asemenea 
potențe creatoare ? .

Mai întîi faptul că el 
are posibilitatea să con
centreze în jurul său 
toate forțele intelectua
le de pe teritoriul pe 
care activează și să be
neficieze de sprijinul 
competent al tuturor 
specialiștilor : cadre di
dactice, medici, ingi
neri agronomi, econo
miști etc. Este limpede 
că în acest cadru, in
telectualitatea satelor 
va avea un cîmp larg 
de acțiune.

Ca centru al vieții 
culturale al comunei, 
căminul cultural va a- 
vea capacitatea să co
ordoneze activitatea tu
turor celorlalte institu
ții cultural-educative 
de masă din mediul ru
ral (bibliotecă, cinema
tograf, muzeu sătesc, 
stație de radioficare 
etc.). înțeleasă astfel, 
difuzarea valorilor ști
inței, artei și culturii, 
dezvoltarea și afirma
rea creației cultural-ar- 
tistice locale, în ultimă 
analiză întregul proces 
atît de complex și mul
tilateral de ridicare spi
rituală a țărănimii vor

® Faptul divers 
li Cabane negli
jate și drumeți 
dezamăgiți HÎn 
orașul dătător 
de „luceferi"

Poetul angajat 
Adunarea Ge

nerală a O.NU. 
și-a încheiat lu
crările il Cores
pondențe din 
Paris și Bonn

Cu cîteva zile în urmă, 
la poarta laterală a fabri
cii „SIN" din București, 
s-a petrecut un incident. 
Ocolind poarta principală, 
un salariat a vrut să iasă 
pe aci. Portarul, averti
zat că s-ar putea ca omul 
în cauză să scoată pro
duse confecționate in fa
brică, i-a cerut să-i pre
zinte servieta la control. 
Omul a refuzat, s-a în
dreptat spre centrala ter
mică și, după ce a ascuns 
aici conținutul servietei, a 
plecat. La întoarcere i-au 
fost arătate obiectele gă
site : fragmente ale unei 
antene de televizor.

Țeava pare a fi fost a- 
dusă din afară, doar o 
parte a materiei prime 
era din fabrică, iar valoa
rea ei a fost recuperată 
prin sancțiunea daiă vi
novatului. De ce nu consi
derăm totuși incidentul 
închis ? De ce scriem des
pre acest „caz"7

Datorită persoanei 
cauză. Este vorba de 
inginer, de mecanicul

La primire a luat parte tovarăș 
șui Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări.

întrevederea s-a' desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Reorganizarea admi
nistrativă a României 
creează premise deose
bit de favorabile pen
tru o nouă înflorire a 
vieții spirituale a sate
lor noastre. Este de cea 
mai mare importanță 
folosirea deplină a a- 
cestor noi condiții, în 
vederea organizării și 
orientării eficiente a 
activității de cultură și 
artă din mediul rural.

Din totdeauna satul 
românesc a fost creato
rul și păstrătorul unora 
dintre cele mai auten
tice și înalte valori ale 
culturii naționale. Căr
turari înaintați, care au 
văzut în instruirea po
porului una din pîrghi- 
île de seamă ale pro
gresului social, și-au 
desfășurat aci o bună 
parte a activității lor. 
în același timp, mii de 
intelectuali anonimi, 
„apostoli ai satelor" 
cum erau denumiți pe 
bună dreptate odinioa
ră, au muncit cu abne
gație, uneori în con
diții deosebit de 
grele pentru ridicarea 
spirituală a satului. „în 
mii de sate ale țării — 
își amintea scriitorul 
Mihail Sadoveanu — 
se adună zeci de mii 
de țărani ca s-asculte 
sfaturile cele bune ale 
celor mai luminați... în 
ceasul acesta solemn, 
se pune la cale o parte 
din viitorul țării... mun
ca aceasta fără răsplată, 
ca și floarea sfioasă, 
vestește înflorirea linei 
primăveri."

Această adevărată 
primăvară a cunoscut-o 
satul românesc în anii 
socialismului, cînd reor
ganizarea structurală a 
relațiilor agrare a an
trenat țărănimea în 
cursul general, ascen
dent al Societății noas
tre socialiste. S-au pe

trecut schimbări funda
mentale în fizionomia 
socială și în conștiința 
țărănimii noastre ; a a- 
vut loc un amplu pro
ces de ridicare a nive
lului de cultură al oa
menilor, dezvoltarea 
conștiinței lor socia
liste. Fără îndoială, 
activitatea culturală 
desfășurată cu intensi
tate de-a lungul anilor 
în mediul rural și-a a- 
dus contribuția la a- 
cest proces.

Imaginea pe care o 
prezintă însă satul de 
astăzi din punctul de 
vedere al nivelului vie
ții materiale, al mijloa
celor de satisfacere a 
necesităților culturale, 
al exigențelor existente 
și în special al perspec
tivelor dezvoltării sale 
spirituale este cu mult 
mai complexă. Ea im
pune o reconsiderare și 
o amplificare a activi
tății așezămintelor de 
cultură, eliminarea fe
nomenelor de forma
lism, diletantism și 
improvizație, de rămî- 
nere în urmă față de 
realitățile și evoluția 
satului contemporan,
— proces favorizat și 
de îmbunătățirea ad- 
ministrativ-teritorială a 
țării și de sistematiza
rea localităților rurale
— creînd condiții 
prielnice pentru ridi
carea pe un plan 
superior calitativ a 
muncii cultural-educa
tive do masă. Fixarea 
centrelor de comune în 
localitățile cu cele mai 
bune perspective de 
progres, înfăptuirea ac
țiunii de sistematizare 
rurală, coordonarea 
mai bună a eforturilor 
de dotare și înzestrare 
sînt tot atîtea aspecte 
care prefigurează și 
profilul social-cultural 
al viitorului sat.

și valoroasă experiență 
competițională.

Excelentul rezultat al e- 
chipelor noastre la actua
lele campionate mondiale 
este urmarea firească a fi
nei munci dusă cu multă 
modestie, perseverență și 
migală; pregătirea aces
tora la antrenamente și în 
competiții se desfășoară 
fără condițiile speciale de 
care se bucură alte spor
turi — mai „privilegiate", 
dar care nu ne oferă ase
menea satisfacții — fără 
suportul publicului și al 
spectaculozității. Prin en
tuziasm și pasiune spor
tivă, printr-o activitate 
conștiincioasă, au reușit 
totuși să concureze exce
lent, la nivelul cel mai 
înalt, candidînd cu deplin 
succes la titlul sup -em.

Munca lor asiduă, pasio
nată, rezultatele obținu
te — ce fac cinste sportu
lui nostru ,în general — 
constituie un exemplu 
demn de urmat și de acei 
sportivi care, deși se bucu
ră de un substanțial spri
jin moral și material, nu 
reușesc, din păcate, să ob
țină rezultate corespunză
toare, de talie internațio
nală.

Echipelor noastre pre
zente la Linz, care au 
reușit să înalțe tricolorul 
românesc pe cel mai înalt 
catarg al întrecerii — încă 
o dată felicitări și noi suc
cese în întrecerile ce ur
mează !

I. DUMITRII!în 
un 
șef 

al fabricii, de un membru 
de partid — Gh. Borcea. 
Datorită atmosferei ca
re s-a creat în fabrică. 
Cazuri, săvîrșite de alți 
salariați, au fost prezen
tate în gazeta de perete 
satirică, dezbătute în a- 
dunări publice. Știrea 
despre cazul petrecut a

în mai multe state ale Indiei au loc alegeri îna
inte de termen. La jumătatea lunii mai s-au desfășurat 
alegeri în sfatul Hariana și ele vor fi urmate curînd de 
altele în Bengalul de vest și Uttar Pradesh.

După cum se știe, de la alegerile generale n-au tre
cut decît un an și cîteva luni. De ce atunci această nouă 
chemare la urne a zeci de milioane de indieni ? Pen
tru că pe scena politică indiană a avut loc o evoluție 
fără precedent în perioada ce s-a scurs de la procla
marea independentei.

Mai întîi trebuie amintit că partidul Congresul Na
tional Indian, partid de guvernămînt, care timp de două 
decenii s-a aflat în permanentă la putere, a obținut 
și la ultimele alegeri majoritatea în parlamentul cen
tral. Dar, în același timp, într-un număr de șase state, 
reprezentanții acestui partid au fost nevoifi să ocupa 
băncile opoziției. La pufină vreme după alegeri, în 
alte trei state guvernele congresiste s-au dezagregat 
ca urmare a unor disensiuni. Se ajunsese astfel în si- 
tuafia cînd în nouă state, reprezentînd două treimi din 
populafia Indiei, se aflau la putere partide din opoziție.

Pierderea pe care a înregistrat-o partidul Con
gresului pe întreg cuprinsul tării este reflectată și 
de următoarele cifre conținute într-un raport oficial 
publicat recent: dacă în 1965 partidul avea în rîn- 
durile sale 17 milioane de membri, numărul lor a scă
zut în prezent la 11 milioane.

Deosebit de semnificativă este desfășurarea situației 
într-o serie de state. De pildă în Hariana. In acest sfat, 
partidul Congresului reușise initial să formeze singur 
guvernul, dar aceasta n-a durat decît cîteva săptămîni. 
Din guvern s-a desprins un grup de politicieni care, cu 
sprijinul unor elemente din afara partidului, a format un 
nou cabinet. Dar nici acesta n-a rezistat decît cîteva 
luni. Partidul Congresului este divizat aici în fracțiuni, 
care se opun cu înverșunare una alteia, nu din cauza 
unor divergente de opinii, ci a unor disensiuni de ordin 
personal și de castă. Grupul disidenfilor a anunjat că 
s-a constituit într-un nou partid. Față de situația confuză 
creată în acest stat, președintele Indiei a dizolvat par
lamentul local și a dispus tinerea de noi alegeri. La ale
geri, partidul Congresului a obfinut o majoritate con
fortabilă. Astfel, în Hariana a reușit „noua strategie" a 
acestui partid de a redobîndi pozițiile pierdute. Un 
rol important în orientarea electoratului pare să fi avut și 
teama în fafa ascensiunii partidului de extremă dreaptă 
„Jan Sangh". După ce la alegerile precedente înregis-

Oamenii așteptau o pozi
ție fermă, principială, in
transigentă. Aceasta ar fi 
avut o puternică înrîurire 
asupra colectivului.

Secretarul organizației 
de bază, Teodor Rus, a 
cerut colectivului gazetei 
satirice, să ia poziție față 
de „cazul Borcea" A doua 
zi, tehnicianul Conăt. Pri- 
cop a pregătit o caricatu
ră și comentariul respec
tiv. Cînd să fie afișată,

rului V, D. Popa, am vor
bit cu membrii biroului, 
cu alți membri de partid.

Cum s-au petrecut lu
crurile 7

Biroul a discutat cu 
Borcea, l-a criticat aspru 
și după ce acesta și-a re
cunoscut vina, a arătat că 
nu a mai săvîrșit nici o 
abatere, că regretă cele 
petrecute, a hotărît să 
propună direcției să-i dea 
o mustrare scrisă și să in
formeze despre aceasta a- 
dunarea generală de 
partid. în același timp, 
secretarul și alt tova
răș au socotit că gazeta 
de perete satirică trebuie 
să ia poziție față de acest 
caz, dar ceilalți trei mem
bri ai biroului au fost de 
părere că nu ar fi opor
tun. („Ce se va alege 
din autoritatea lui de 
mecanic șef?“; „Au făcut 
abuzuri șefi de servicii, 
care nu sînt membri de 
partid și nu au fost puși 
la gazeta de perete, iar 
pe un membru de partid, 
ia prima abatere, să-1 fa
cem de ocară ?“).

Este limpede că în acest 
caz nu majoritatea a avut 
dreptate. Poate organi
zația, de bază să considere 
că și-a făcut datoria limi- 
tînd cazul la o sancțiune 
administrativă și iriterzi-

acoperi asemenea fapte ? 
Adevărul evident poate 
suferi răstălmăciri atît de 
grosolane 7 Mușamaliza
rea acestui caz nu aruncă 
o umbră și asupra celor
lalți membri de partid?".

Am căutat să înțeleg 
motivele care au determi
nat organizația de partid 
să acționeze în acest fel. 
împreună cu șeful secției 
organizatorice a Comite
tului de partid al Secto-

combativ — așa cum avea 
datoria.

Acum oamenii vorbesc 
între ei : „Pe Borcea cînd 
îl judecă ?“; „Nu e a- 
ceeasi dreptate pentru 
toți 7“

Era de așteptat ca or
ganizația de partid să ac
ționeze fără întîrziere.

s-a revenit. Biroul organi
zației de bază a socotit 
că ar fi o... greșeală.

Așa se face că la redac
ția „Scînteii" s-a primit o 
scrisoare în care, după ce 
relata faptele, tehnicianul 
chimist Const. Pricop în
treba : „Oare calitatea de 
membru de partid poate

recapitulative în 
învățământul de 
partid — Gândire

complexe, unul de 18 ha și altul 
de 15 ha, se construiesc la margi
nea cartierelor Vitan-Berzsști și 
respectiv Berceni și vor avea ca 
sursă de căldură termocentrala 
Vitan.

Numeroase alte cooperative a- 
gricole din diferite colțuri ale țării 
au trecut la faza intercooperării 
economice, exploatînd în comun 
sisteme de irigații, ateliere meca
nice de reparat mașini agricole și 
autocamioane, de confecționat că
ruțe, de pregătire a materialelor 
de construcție, gospodărind și fi- 
nanțînd în comun obiectivele rea
lizate. In același timp, se studiază 
posibilitățile de extindere a aces
tora, potrivit nevoilor cooperative
lor, și de realizare în comun a 
altor obiective.

Q

...
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Noul complex de deservire din cartierul PIoiești-Nord (Foto: Gh. Vințilă)

Veterinară

ie administrare

. a

PE TRASEE TURISTICE OLTENEȘTI

CONFORTABILE LOCURI DE POPAS

cursanților. 
important 

reușită, și 
asoectul de

Petre BARTOȘ 
Dan POPESCU

pline de pitoresc din județele Dolj, 
de an tot mai mulți iubitori de dru- 
peste hotare. Acestora, cooperația de 
confortabile locuri de popas. Intre al-
Fier" deservește turiștii ce vizitează

recapitula- 
un moment 
învățămîn- 

— felul 
decurg ele re-

Copiii 
în balcon?

S-a petrecut la Cluj. Micuța 
Anișoara Rădănuți, din Balș, în 
vîrstă de 4 ani, a venit cu mama 
în vizită la rudele sale din car
tierul Gheorghieni, str. Aleea 
Scărișoara nr. 3, et. 7. Rămînînd 
o vreme singură și găsind ușa 
deschisă, fetița a ieșit în balcon. 
S-a urcat pe balustrada acestuia 
și, alunecînd, a reușit să se a- 
gațe, din instinct, de o margine 
a balconului, rămînînd suspen
dată. Prăbușirea era iminentă. 
S-a dat alarma ; s-a adunat lu
mea. Unul din vecini, Liviu Fer- 
ședi, a adus o pătură și împre
ună cu alți doi cetățeni au aș
teptat momentul cînd mînuțele 
Anișoarei nu vor mai rezista. Și 
prăbușirea (de la etajul 7 !) s-a 
produs. Au prins-o oamenii, în 
pătură. Anișoara a fost salvată.

Victime 
ale braco
najului

Pescuiau clandestin. Oricînd 
cu orice mijloace. Ion Titescu 
Constantin Butoi din comuna 
Pietroșani, județul Argeș, au re
curs, într-una din zilele trecute, 
la un sistem electric (unul din
tre ei era electrician). Au conec
tat instalația improvizată la re
țeaua de înaltă tensiune. în tim
pul pescuitului au fost electro
cutați. Amîndoi au încetat din 
viață. întîmplarea tragică averti
zează.

In urmă cu 2 ani, la clinicile 
Facultății de medicină veteri- 

1 nară din Iași au fost aduși, 
| pentru cercetare, doi viței pre

zentând malformații': un metis 
I brun cu 6 picioare și două co- 
. Ioane vertebrale ; un alt metis, 

din rasă bălțată, cu numai două 
picioare. Colectivul catedrei de 
reproducție a urmărit, în tot 

| acest timp, modul lor de dez
voltare. Acum specialiștii au 

I trecut la studierea cariotipului 
I animalelor, pentru a vedea da

că anomalia are corespondent 
genetic și ia nivelul cromozo
milor. Animalele luate în stu- 

I diu au fost descoperite și adu
se clinicilor facultății de către 

' absolvenții institutului care țin 
I o strînsă legătură cu profesorii 

lor.

Pieile roșii
Duminică, 9 iunie. Căldură to

ridă. în cofetăria „Parc" din Alba 
Iulia, cetățenii caută remedii li
chide sau... înghețate. Atmosfe
ră civilizată, decentă. Un grup de 
tineri cu staturi atletice și bicepși 
proeminenți ocupă o masă. Spre 
stupefacția generală, patru dintre 
ei își scot cămășile și maiourile... 
amuzîndu-se copios. Cine sînt ? 
Gligor Drăghici, Gheorghe Mun- 
teanu, Gheorghe Stoica și Nico
lae Hațegan, din echipa de fotbal 
„Mureșul“-Oarda (comună aparți- 
nînd de municipiul Alba Iulia). 
Prin gestul lor, cei patru fotba
liști au marcat un spectaculos 
„autogol" la capitolul civilizație. 
Ispravă realizată... în deplasare. 
Vă închipuiți ce sînt în stare pe 
teren propriu !

I Noaptea, pe viaductul C.F.R. 
dintre stațiile Apoldu de Sus și 

\ Miercurea (județul Sibiu) au de
raiat două -locomotive. Spre sur
prinderea organelor de cercetare, 
linia ferată de pe viaduct avea 
o deviere de 30 cm. Cauza ? 
Viaductul fusese izbit puternic 
de un autovehicul de mare gaba
rit. Făptașul, lipsit de simțul răs
punderii (se putea întâmpla o ca
tastrofă), părăsise locul cu prici-

■ na. Cutând însă, miliția județului 
Sibiu l-a identificat pe infractor : 
este șoferul Ștefan Bragadireanu 
de pe autobasculanta 32-B-5068 
a întreprinderii de construcții- 

\ montaje miniere București (sec
torul Sbîrcea Mică). Transportând 
cu mare viteză un excavator, de 
la Brad la București, dumnealui 

i afirmă că... nu și-a dat seama că 
lovirea viaductului putea avea 
consecințe grave — și și-a văzut 
liniștit de drum. De urmările 
iresponsabilității sale se va con
vinge acum personal.

„Unde
Centrul de preluare a fruc

telor din Tr. Măgurele avea ne
voie de butoaie de 100—150 litri 
pentru semi-industrializarea viși
nelor. A făcut comandă. Mai ma
rii I.V.L.F.-ului Teleorman le-au 
onorat-o. Butoaiele au sosit dar.. 
ce să faci cu ele ? Cele 23 de 
butoaie aduse tocmai din nordul 
țării sînt de... 2 000 litri fiecare I 
Adică, unde dai. și unde crapă I 
Le-au depozitat oamenii sub un 
șopron dărăpănat. Acum se de
gradează. Le cad cercurile. Cu 
siguranță că la primul inventar 
cuiva o să i se găsească lipsă- 
niște... doage.

Rubricâ redactata de i
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

CONVORBIRILE RECAPITULATIVE

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID

GlNDIRE PROPRIE,

W REPETARE MECANICĂ
în aceste zile, în orașele 

întregii țări se desfășoară 
convorbirile recapitulative, 
moment care marchează 
închiderea anului de studiu 
în învățămîntul de partid. 
Importanta documentelor ■ 
plenarei din aprilie a Co
mitetului Central, bogăția 
lor de idei, rolul lor amplu, 
activ în dezvoltarea demo
cratică a societății noastre, 
în creșterea spirituală co
munistă a fiecărui membru 
al’ ei, au determinat 
acestor documente să 
consacre una din cele i 
convorbiri. Cum s-au 
fășurat discuțiile, au 
ele legate de viață, au 
șit să redea ceea ce docu
mentele, pornind de la pos
tamentul lor de susținere 
— hotărîrile Congresului al 
IX-lea al partidului — au 
adus proaspăt, nou în viața 
socială a țării ? Iată obiec
tul analizei noastre între
prinsă cu ocazia partici
pării la mai multe aseme
nea convorbiri recapitulati
ve în județele Alba și Me
hedinți.

Desigur, plenara a abor
dat chestiuni complexe, de 
o largă arie de cuprindere, 
a căror dezbatere integrală, 
aprofundată, nu este posi
bilă în timpul limitat al ți
nui seminar. Și tocmai de 
aceea am considerat pozi
tiv felul in care au proce

; ca 
li se 
două 
des- 
fost 
reu-

dat acei propagandiști care, 
relevînd în discuții temeiul, 
sensul și importanța an
samblului de măsuri luate 
de plenară, s-au oprit în 
mod special asupra proble
melor care-i Interesau în 
primul rînd pe cursanti 
prin prisma activității lor, 
au stăruit asupra concluzii
lor politice, educative pen
tru munca de fiecare zi. 
La cercul de studiu al ca
drelor didactice de la liceul 
„Horia, Cloșca și Crișan" 
din Alba Iulia, de pildă, 
accentul principal în dez
bateri a fost pus pe hotărî- 
rea plenarei privind dezvol
tarea învățămintului de cul
tură generală, profesional, 
tehnic șl superior. Ne-a a- 
tras atenția competența cu 
care au fost purtate discu
țiile, bazate pe un studiu te
meinic al documentelor de 
partid, schimbul viu de pă
reri. Astfel de discuții, îm
bogățite cu exemplificări 
din școală, au avut drept 
urmare cristalizarea moda
lităților optime de ridicare 
calitativă a predării, cores
punzător realizării unei 
însușiri superioare a boga
tului volum de cunoștințe 
ce se cer acumulate pen
tru orice meserie calificată, 
de aprofundare a ideologiei 
socialismului, în întregul 
proces de învățămînt, de 
îmbunătățire a activității

prin Milatari la 
linele unitâti comerciale J»

Experimentarea sistemului de administrare cu 
mandatari a unor unități comerciale de alimenta
ție publică a dus la o serie de rezultate pozitive.

Pentru îmbunătățirea aprovizionării populației, 
dezvoltarea inițiativei în completarea sortimentului 
de mărfuri din surse locale, creșterea eficientei 
economice, acest sistem va fi extins și la unele 
unități mici de desfacere a produselor alimentare 
de cerere curentă, a articolelor mărunte, de uz 
casnic și gospodăresc, magazine mixte etc., a căror 
administrare, aprovizionare, îndrumare și control 
se fac anevoie și neeficient.

Printr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, nor
mele privind folosirea de angajați mandatari sau 
colective de comandatari vor fi aplicate și la unele 
unități comerciale al căror volum de desfacere 
anual este de pînă la un milion lei. Printre acestea 
se numără băcănii, unități de legume-fructe și pro
duse lactate ; magazine de articole mărunte de uz 
casnic și gospodăresc, de galanterie, artizanat^ pre
cum și pentru desfacerea de solduri și mărfuri 

. greu vandabile (inclusiv confecții) ; magazine mixte 
(sătești) din localități izolate sau cu dever redus ; 
unități de achiziționare a ambalajelor din sticlă 
de la populație ; unități comerciale mobile — auto- 
magazine, autorestaurante — etc. în sectorul coo
perației de consum vor putea fi folosiți angajati- 
mandatari în unitățile înființate în localități sau 
cartiere unde nu există rețea comercială, care vor 
putea folosi, pentru desfacerea mărfurilor, spațiul 
din locuința proprie.

Potrivit hotărîrii, prețurile cu amănuntul ale pro
duselor achiziționate de la întreprinderile și orga
nizațiile socialiste care se vor vinde prin unitățile 
administrate de mandatari nu vor putea depăși 
prețurile cu amănuntul ale acestor produse stabilite 
pentru comerțul socialist. (Agerpres).

desfășurate cu elevii șl în 
afara orelor de curs, pen
tru formarea și dezvoltarea 
personalității acestora etc.

Asemenea dezbateri fruc
tuoase am mai putut ur
mări în investigația noas
tră. Iar coordonatele care 
le-au . atras un astfel de 
calificativ au fost din nou 
analiza, diferitelor aspecte 
ale politicii partidului, in 
strînsă. legătură cu activi
tatea cursan|ilor, acordarea 
lor concludentă cu atribu
țiile fiecărui domeniu de 
muncă, ale fiecărui salariat 
în parte.

Facem această afirmație 
deoarece am observat că 
atunci cînd asemenea coor
donate au lipsit, discuțiile 
nd au avut necesara finali
tate educativă. Să exempli
ficăm. într-un cerc de stu
diu de la miliția municipiu
lui Turnu Severin s-au dis
cutat Hotărîrile plenarei 
privind problema învătă
mîntului și politica externă 
a statului nostru — ceea 
ce este, desigur, foarte bine 
— dar nu s-a amintit nimic 
tocmai despre ceea ce i-ar 
fi interesat pe acești tova
răși, din unghiul ocupației 
lor, în cel mai înalt grad : 
preocuparea stăruitoare a 
partidului pentru întărirea 
legalității socialiste, obliga
tivitatea respectării. neștir
bite a legii de către orice 
cetățean al țării, pedepsirea 
oricăror încălcări ale legii, 
a oricăror abuzuri, indife
rent de către cine și cum 
sînt ele comise. Este evi
dent că un asemenea mod 
de a proceda din partea 
celor ce au condus semina
rul, lipsa lor de orientare, 
i-au micșorat considerabil 
din valoare chiar dacă dis
cuțiile — pe cele două 
puncte amintite — au rele
vat lucruri interesante. Aci 
s-a uitat, probabil, că dez
baterea documentelor de 
partid în studiul ideologic 
nu este un scop în sine, ci 
are menirea să contribuie 
Ia mai buna înțelegere a 
sensului acestora, să con
tureze învățăminte pentru 
activitatea zilnică.

V^loârjea jjigvL's^ 
unei; dezbațpri ăii,. 
mînufl 'de1 partid, bi

!ip înyată- 
..' blih a lor 

reușită depinde nu numai 
de mularea discuțiilor pe 
preocupările 
Nu mai puțin 
pentru aceeași 
legată intim de 
mai sus, este profunzimea 
teoretică a dezbaterilor, 
capacitatea lor de a co
menta principial documen
tul de partid, semnificațiile 
lui fundamentale. în u- 
nele cercuri — după cum 
am putut constata la țe- 
sătoria Orșova sau la Șan
tierul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier — se ține 
seama de acest lucru. In 
altele însă nu. Iată despre 
ce este vorba. Am partici
pat la cercul de studiu al 
cursantilor de la întreprin
derea de industrie locală 
din Alba Iulia. S-a vorbit 
aici despre reabilitarea 
unor activiști de nartid. Ar 
fi fost de așteptat să se 
desorindă semnificațiile po
litice adînci ale acestui act 
— care a pus în lumină 
înalta principialitate a par
tidului nostru și a întărit 
și mai mult prestigiul 
său în rîndurile ma
selor largi de oameni ai 
muncii — contribuția adusă 
la dezvoltarea continuă a 
democrației noastre socia
liste, la aplicarea consec
ventă a principiului muncii

colective în toate sectoarele, 
la respectarea cu strictețe 
a drepturilor și libertăților 
democratice garantate de 
Constituția tării. Dar în 
locul unei astfel de abor
dări a problemei, în semi
nar s-au repetat diferite 
fapte arătate în documente, 
lucruri cunoscute deja, care 
nu au fost interpretate, co
mentate. Și poate că tocmai 
din această cauză semina
rul a avut un caracter ne
interesant, bogăția de idei, 
de învățăminte ce respiră 
din documentul de partid 
fiind aplatizată. S-ar fi 
Impus intervenția propa
gandistului în seminar, for
mularea unor întrebări din 
partea acestuia care să-i 
ajute pe cursant! să răs
pundă gîndind și nu repc- 
tînd documentul de partid, 
dar ea nu a venit. Și n-a 
fost deloc bine, întrucît 
propagandistul, conducăto
rul seminarului, este cel 
dintîi care trebuie să ob
serve un asemenea proces, 
să-l prevină, să intervină 
pentru eliminarea lui.

Oarecum asemănător a 
decurs dezbaterea docu
mentelor plenarei și în 
cercul de probleme econo
mice din sectorul 3 al Uzi
nei Mecanice din Turnu 
Severin. Și aici forma de 
desfășurare a discuțiilor a 
viciat fondul lor. în loc ca 
propagandistul să creeze 
prin cuvîntui său o am
biantă favorabilă, permea
bilă unor luări de cuvînt 
creatoare, dînsul s-a mărgi
nit la a cere oamenilor în
trebări asupra chestiunilor 
neînțelese. Nu este rău că 
a făcut acest lucru (deși 
procedeul era mai indicat 
pentru o consultație colec
tivă. care să fi precedat 
seminarul), folosirea largă 
a întrebărilor și răspunsu
rilor fiind o metodă care 
și-a dovedit pe deplin efi
ciența. Negativ ni s-a pă
rut însă faptul că propa
gandistul a dat întrebări
lor puse răspunsuri slabe, 
sărace atît în conținut, cit 
și în exprimare, departe de 
acel har al limbajului care 
trebuie să caracterizeze un 
propagandist. Ca uirnare, 
doar 20 la sută din minu
tele seminarului au fost 
consumate activ, restul... în 
așteptarea întrebărilor sau 
a răspunsurilor, timpi 
morti. Deci numai printr-o 
pregătire prealabilă, nrin- 
tr-o cunoaștere temeinică a 
problemelor de către cel ce 
răspunde Ia întrebări, o 
astfel de metodă dă roa
dele așteptate.

Convorbirile 
tive reprezintă 
important din 
tul de partid 
în care 
flectă bilanțul cîstigului po
litic, spiritual al cursante
lor dintr-un an întreg de 
studiu și poate să îmbogă
țească acest bilanț... Tocmai 
acest lucru ne face să cre
dem că trebuie să existe 
mai multă grijă din partea 
organelor și organizațiilor 
de partid, a lectorilor și 
propagandiștilor, a cursan- 
tilor pentru eliminarea dez
baterilor înguste sau șco
lărești, a aspectelor de for
malism. că trebuie găsite 
cele mai adecvate forme și 
metode de studiu, care să 
mărească eficacitatea poli
tică a învătămîntului de 
partid.

' //"•'A

(Urmare din pag. I)

oa- 
că 
nu 
că

cînd critica publică ? Nu, 
îngăduindu-și acest rabat 
de exigență, ea a nesoco
tit una din obligațiile ei 
fundamentale — aceea de 
a sădi în conștiința 
menilor convingerea 
un membru de partid 
poate avea privilegii,
are mai multe îndatoriri 
și nu mai multe drepturi 
deeît ceilalți cetățeni.

Cît despre autoritate, a- • 
ceasta o subminează abu
zul însuși, nu critica, nu 
sancțiunea publică. Dim
potrivă, lipsa unei poziții 
ferme a organizației de 
partid ' slăbește propria ei 
autoritate. Iar aceasta nu 
poate fi îngăduit sub nici 
un motiv.

De altfel, însăși influ
ența pe care atitudinea 
biroului organizației de 
bază a exercitat-o asupra 
lui Borcea ilustrează e- 
fectele negative ale încăl
cării principialității. Am 
vorbit cu el. Toate sînt 
bune — și autocritica, și 
regretele, și anga.jamen- 

.. tele. Rău e însă faptul în 
sine. Rea e postura în 
care s-a situat un mem
bru de partid. Rea, retro
gradă, e mentalitatea dez
văluită în cursul discuției. 
După ce pare sincer cînd 
își exprimș regretul pen
tru cele îhtîmplate, pen
tru faptul că fabrica vu
iește că „a fost prins la 
poartă mecanicul șef cu 
o antenă" găsește că. în 
definitiv... se exagerează : 
„față de valoarea minimă 
a materiei prime folosite,

sancțiunea de reducere a 
primei trimestriale e enor
mă, întrece de cîteva ori 
paguba" Ceea ce a fost 
greu să-l fac să înțeleagă 
este faptul că nu există 
sancțiune materială 
să compenseze 
politico-morale, 
le-a pricinuit o asemenea 
comportare a unui mem

care 
daunele 

pe care

rentabil ! (se înțelege pen
tru executanți. nu pentru 
fabrică).
tradiția 
să cu
magazie
După terminarea schim
bului, unii rămîn și lu
crează, cu agregate și 
materie primă din fabri
că, tot felul de obiecte

Se încetățenise 
de a lua aca- 
împrumut din 
diverse scule.

si drumeți
dezamăgiți

Turistului două-trei
ceasuri, cabana zărită printre stînci 
și brădet îi apare ca o oază de odih
nă și reconfortare, la care abia aș
teaptă să ajungă.

Zecile de cabane din masivul Bu- 
cegi au posibilități reale să răspun
dă solicitărilor firești ale călătorului 
oaspete. In ultimii ani s-au investit 
sume de ordinul milioanelor pentru 
dotări, amenajări, modernizări ; s-au 
creat condiții pentru o aprovizionare 
curentă a acestor unități cu alimen
te, băuturi etc.

Ținem să subliniem că, vizitînd 
cîteva cabane, nu am întîlnit gazde 
care să ridice problema lipsei de 
condiții pentru satisfacerea exigen
telor — de fapt, minime — ale mu
safirilor lor. Stabilind de la început 
acest lucru, apare evident că buna 
primire la cabană, deservirea civi
lizată, promptă depind numai și nu
mai de lucrătorii din acest sector, 
începind cu directorul I.S.B.C. (în
treprinderea stațiunilor balneo-cli- 
materice) sau al I.H.R. (întreprinde
rea de hoteluri și restaurante) — 
ambele cu sediul Ia Sinaia — și ter- 
minînd cu ultimul cabanier.

La sfîrșit de săptămînă — cînd 
oaspeții sînt mai numeroși la cabane 
— am poposit printre ei. Mulți tu
riști, mai ales bucureșteni, «■ întîlniți 
la, „Babele", „Caraiman", „Piatra 
arsă" Și în alte cabane de creastă, 
ne-au vorbit cu plăcere despre os
pitalitatea gazdelor.

în drumul nostru am întîlnit multi 
cabanieri simpatici și serviabili. Dar 
la ce ajută asemenea calități cînd

lipsește simțul gospodăresc ? Iată, 
de pildă, cabana „Babele".

în plin sezon se prezintă cu pere
ții coșcoviți, cu plafonul gata să 
cadă și cu instalațiile sanitare de
fecte. întreprinderea n-a trimis zu
gravi și zidari. Dar este greu de 
crezut că o insistență și un interes 
mai mare din partea cabanierului 
n-ar fi accelerat lucrurile.

Aceeași lipsă de inițiativă, aceeași 
„docilitate" în relațiile cu conducerea 
întreprinderii le-am întîlnit și la ca
banierul de la „Poiana Stînei".

— De ce lucrările de curățenie sînt 
încă neîncepute ?

— Așteptăm — a sunat răspunsul. 
Cînd ni s-or trimite oamenii, în
cepem...

Dar de ce să aștepți și să nu ac
ționezi? în definitiv, nu cabanierul 
este cel care poartă răspunderea 
directă a bunei deserviri în propria 
sa unitate ?

Cabana „Vîrful cu Dor" (aparține 
I.H.R. Sinaia). Un nume frumos, plin 
de făgăduinți. Din păcate însă, cînd 
ajungi aici singurul dor care te cu
prinde este să pleci cît mai grabnic. 
Nu găsești nimic din ce-ai gîndit : 
într-un peisaj montan de toată fru
musețea, se află doar o cabană și a- 
ceasta prost gospodărită. La intrare 
te întîmpină un morman de sticle 
murdare. îți faci loc printre ele și 
intri. Dar te împroașcă apa .de la o 
țeavă spartă. Pășești în „salonul", ca
banei. Pe mese; afișe-colorate ; scau
nele sînt de toate categoriile, pînă 
și din cele de grădină publică. Vrei 
să te așezi. Dar, atenție ! Scaunul s-a

Monumentele și locurile 
Mehedinți și Gorj atrag an 
meție, turiști din țară și de 
consum le pune la dispoziție 
tele, restaurantul „Baia de
„Peștera Muierii". Pe muntele Parîngu, cota 1 400, este situat bu
fetul „Rînca". Turiștii ce vizitează Mînăstirea Tismana și Valea 
Tismanei se pot opri la bufetul „Tismana", iar în stațiunea balnea
ră Săcelul este deschis bufetul ce poartă numele stațiunii.

în județul Dolj, turiștii pot beneficia de serviciile restaurantului 
„Coțofana", aflat pe șoseaua Craiova-Filiași. Pe șoseaua Craiova- 
Bechet găsesc restaurantul „Bibanul", iar pe faleza Dunării, în ora
șul Calafat, pot servi masa la grădina „Debarcader".

în județul Mehedinți, pe turiști îi vor atrage restaurantul 
„Baia de Aramă" dinspre podul Ponoare și bufetul „Debarcader", 
„Lunca Banului", de pe șoseaua națională Craiova-Turnu Severin.

în gardăbia a fost pusă
paza în privința unui sa
lariat, care se pregătea să 
scoată „marfă" pe 
și acesta a și fost 
zat să fie „atent".

Te întrebi uluit: 
fi înțelegînd în 
fabrică prin 
control, organizarea pro
ducției?

poartă 
averti-

ce s-o 
această 

legalitate,

contractuale și se.., așteap
tă rezolvarea.

Oare tot atît de calm 
și senin ar privi lucrurile 
directorul dacă munca 
și materialele irosite, pa
gubele. furturile le-ar fi 
plătit el și nu statul? Ar 
aștepta și atunci să fie 
„informat", „sesizat" sau 
n-ar avea odihnă pînă nu

Ce n-a înțeles birou
9

bru de partid, a unui șef 
de serviciu.

Investigarea făcută în 
fabrică, discuțiile purtate, 
au scos, de altfel, în evi
dență că „incidentul" de 
la care am pornit nu e 
cîtuși de puțin un caz 
izolat. în decursul anilor 
s-a creat aici o situație 
anormală Muncitorii spun 
că, cu
nora, cu îngăduința alto
ra, în fabrică (profilată 
pentru produse chimice) 
s-au confecționat antene 
de televizor, veioze lus
tre, autosifoane, cazane 
de țuică, atașuri de 
motocicletă. De toate pen
tru toți — numai să fie

aprobarea u-

„cerute pe piață". Ai im
presia stranie că te afli 
nu într-o fabrică, într-o 
întreprindere de stat, c- 
într-o dugheană unde se 
execută comenzi particu
lare.

Fabrica are porți, por
tari. corp de pază. Dar 
muncitorii afirmă că 
printre paznici ar fi des 
tui care închid ochii în li
nele ocazii, ba mai scot și 
ei cite ceva din fabrică. 
Biroul organizației de 
bază confirmă Mai mult 
Miliția a informat că în 
corpul de pază ar fi 
oameni necinstiți și a 
cerut înlocuirea lor. 
Fără rezultat. Recent, a-

Oricît ar părea de stra
niu, l-am găsit pe direc
torul fabricii, Petre Geor
gescu, calm, liniștit mul
țumit de sine și de cele 
din jurul său Desigur, ni
meni nu contestă reali
zările întreprinderii, în
deplinirea indicatorilor de 
plan, progresele realizate 
— dar oare nu sînt efor
turile colectivului împu
ținate și umbrite de su
medenia „micilor învîr- 
teli“ și „ciupeli"? Or, des
pre toate acestea, direc
torul afirmă cu seninătate 
că nu e informat, că 
mai 
fost 
tru

se 
exagerează, că au 

făcute demersuri pen- 
introducerea pazei

ar fi sigur că nu mai dis
pare o piuliță 
brică?

Cum îngăduie 
zația de partid

din fa-

organi- 
o aseme

nea stare de lucruri? Bi
roul organizației de bază 
e îndreptățit fără îndo
ială să critice atitudinea 
directorului întreprinde
rii, a cărui îngăduință cre
ează un climat prielnic ac
țiunii celor ce lovesc în 
avutul obștesc. Totuși, în 
cazul Borcea. direcția a 
stabilit — și bine a fă
cut — o sancțiune mai se
veră deeît au propus or
ganizația de partid și sin
dicatul Nu, organizația de 
partid nu are temei să

se mîndrească cu poziția 
adoptată față de apărarea 
avutului obștesc. Dacă vrei 
să pui capăt 
umbli nici cu 
deții, nici cu 
măsuri. Și, în 
veghezi ca 
prestigiul moral ăl comu
niștilor să 
na te..

Credem 
re atentă 
treprinsă 
de partid 
și de direcția 
din Ministerul 
Chimice nu poate întîrzia, 
precum nici'măsuri ferme 
care să pună capăt 
„domniei ciubucarilor".

încheind paranteză, tre
buie să 
pornind 
adresată 
vestigat 
antenei" 
„SIN", aceasta se datoreș- 
te faptului că implicațiile 
lui politico-morale depă
șesc elementele particu
lare. Principala concluzie 
care se desprinde pregnant 
constă în aceea că autori
tatea organizației de bază, 
influența, forța ei de în- 
rîurire sînt direct propor
ționale cu intransigența 
principială, cu autoexi
gență morală.

Există un element fun
damental al „statutului so
cial" al comunistului — 
față de ceilalți cetățeni, 
el are mai multe îndato
riri, mai multe obligații, 
nu mai multe drepturi, 
nu privilegii, exigențele 
față de el sînt mai mari.

hoției, nu 
duhul blîn- 
jumătăți de 

primul rînd, 
autoritatea,

rămînă neînti-

că o cerceta- 
a situației în
de Comitetul 

al sectorului V 
de resort 
Industriei

spunem că dacă, 
de la scrisoarea 
redacției, am in- 
mai ateht „cazul 

de la fabrica

desfăcut din încheieturi. Uimirea este 
însă și mai mare atunci cînd Nicolae 
Jinga, cabanierul, ridicînd o sprin
ceană a mirare, îti răspunde la ter 
proșuri : „Mă surprinde că socotiți 
cabana neîngrijită. Este prea bine 
așa, tovarășe !“.

Ce să mai răspunzi ? Nu-țl rămîne 
altceva de făcut deeît să pleci .cit mai 
grabnic, gîndindu-te tot drumul, 
unde au fost găsiți asemenea caba
nieri. încerci o explicație la I.H.R. 
Sinaia. Aici, directorul Dragoș Do
garii recunoaște că așa stau lucrurile, 
adică prost. Se angajează să ia mă
suri. Ar fi însă de pus o întrebare : 
de ce trenează luarea acestora de a- 
tîta timp ?

Pînă aici am vorbit despre cazare 
și condițiile de alimentație — ele
mente de primă importanță în acti
vitatea cabanieră. Dar în atenția lu
crătorilor din acest sector se cere să 
intre și alte preocupări, bunăoară or
ganizarea unui minimum de agre
ment. Ce face turistul în timpul pe
trecut la cabană ? Bine înțeles, ex
cursii în împrejurimi, vizitează mo
numentele naturii din apropiere, cu
lege flori. Dar există un moment 
cînd omul ar vrea să citească o re
vistă, un ziar, să joace o partidă de 
șah. Poate vrea să joace vo
lei. Dar asemenea dorințe sînt im- 

. posibil. ie . reațizat: n-am găsit la 
nici o cabană, dar absolut la nici 

/untb vreo: Te-viistă ’ satf; vreun ziar, 
după cum nu există preocupare nici 
pentru o cît de mică amenajare spor
tivă. Caracteristic pentru mentalita
tea care există în acest sens apare 
răspunsul cabanierului de la „Vîrful 
cu Dor", care declară ritos : „La 
noi este restaurant, nu casă de o- 
dihnă !“ Șl pentru că așa se gîn- 
dește, așa se acționează : grija pri
mordială este aceea să nu lipsească 
coniacul de 7 stele, vinurile scumpe 
și vermutul, îneît unor cabane, mai 
ales celor de joasă altitudine — „Că
minul alpin" și „Gura Diham" — li 
s-ar potrivi mai bine denumirea de 
cîrclumi. I

Tov. Ion Dinu, șeful servifelului 
cabane de la I.S.B.C. Sinaia, spunea 
cu toată sinceritatea : „O parte din 
oamenii noștri sînt insuficient pre
gătit! pentru munca de cabanier._Nu 
se înțelege încă bine că un adevărat 
cabanier nu este un simplu negustor 
de mîncare si băutură. El trebuie să 
fie un bun gospodar, ca și un îndru
mător al turiștilor, un om cu cunoș
tințe variate, care să cunoască bine 
locurile din împrejurimi și, totodată, 
să fie capabil să-și sfătuiască si 
să-și ajute oaspeții în organizarea 
timpului lor liber". Dacă menirea 
responsabililor unor asemenea uni
tăți este atît de bine cunoscută, de 
ce nu se acționează insistent în sen
sul promovării unor asemenea ca
dre ?

Vorbind despre cabane, trebuie să 
arătăm neapărat și cum se ajunge la 
ele, adică foarte greu, întrucît mult 
discutata problemă a marcajelor tu
ristice a rămas tot în faza de acum 
6 ani. în ciuda tuturor criticilor, 
continuă să lipsească săgețile, indica
toare, semnele turistice ; pînă și fir
mele cabanelor sînt coșcovite, in
descifrabile (exemplul cabanei Pia
tra arsă). Nici măcar cînd ajungi 
sus. la Cota 2 000 cu telefericul, nu 
găsești un indicator, ca să știi înco
tro mergi.

în „Scînteia" din 6 iunie a.c., răs- 
punzînd la articolul „Cu ochii turis
tului exigent",- Consiliul popular al 
județului Prahova declară: „Amena
jarea și întreținerea într-o stare co
respunzătoare a traseelor turistice 
constituie una din preocupările noas
tre principale". Se arată, totodată, 
că s-au luat măsuri pentru înlocui
rea și revopsirea tuturor marcaje
lor din masivul Bucegi. Pînă în pre
zent, turiștii nu s-au putut convinge 
că măsurile promise se aplică.

Oficiul Național de Turism ar tre
bui să popularizeze mai intens locu
rile turistice, să desfășoare o muncă 
informativă mai amplă. Totul se 
lasă, însă, pe seama I.S.B.C. și 
I.H.R care, la rîndul lor, nu fac 
prea mult în această direcție. Si 
iată că la cabane nu găsești nici mă
car un ghid turistic al locurilor res
pective, un pliant etc. în ceea ce 
privește organizarea, și aici sînt des
tule defecțiuni. Am fost martorii 
unor situații cînd grupuri de turiști 
erau trimise la. 
colo nu mai era 
timp ce cabana 
plet disponibilă.

Cabanele din Bucegi au intrat în 
plin sezon. Este imperios necesar ca 
neglijentele, lipsa de interes și ini
țiativă să fie lichidate de urgență, 
introdueîndu-se și în acest sector 
ordinea și organizarea pe care iubi
torii munților le așteaptă. Se cuvine, 
de aceea, ca toate eforturile — ale 
întreprinderilor județene, O.N.T.- 
ului, unităților de transport, de dru
muri etc. — să fie conjugate, încit 
cele două deziderate principale — 
buna deservire la cabane și asigu
rarea rentabilității acestora — să fie 
realizate.

Piatra arsă, deși a- 
nici un loc liber, în 
Caraiman era com-

Const. CĂPRARU 
corespondentul „Scînteii'
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„EROZIUNEA1* ORE
LOR PRODUCTIVE 

A FOST OPRITĂ
întreprinderile bucureș- 

tene oferă exemple tipice, 
din lectura cărora apar, cu 
cea mai mare claritate, e- 
fectele imediate și deosebit 
de favorabile ale unor in
tervenții energice -— în lu
mina prevederilor hotărîrii 
C.C. al P.C.R. și a guver
nului cu privire la întări
rea disciplinei în muncă 
— care au permis înlătu
rarea sau cel puțin dimi
nuarea substanțială a risi
pei de timp productiv. Un 
asemenea exemplu este U- 
zina de radiatoare, echipa
ment metalic, obiecte și 
armături sanitare, între
prindere, mai înainte, cu o 
activitate destul de slabă. 
An de an, o serie de indi
catori ai planului rămîneau 
nerealizati. începutul anu
lui 1967 a găsit între
prinderea în aceeași di
ficilă situație : deși, în 
ansamblu, s-au înregistrat 
ușoare îmbunătățiri, totuși 
existau încă serioase difi
cultăți în îndeplinirea rit
mică și integrală a planu
lui pe fiecare sortiment în 
parte. O retrospectivă a- 
supra acelei perioade, asu

pra neajunsurilor care tin
deau să intre în „tradiție" 
arată că stăruiau — în for
me din ce în ce mai ac
centuate — atît manifestări 
ale proastei exploatări a u- 
tilajelor și, ca atare, dese 
întreruperi accidentale dar 
în fond... cronice, cit și ur
mările aprovizionărilor ne- 
rationale, indisciplinei în 
muncă.

A venit, însă, perioada 
acțiunii de organizare ști
ințifică a activității econo
mice — prilej de investi
gare critică a fiecăruia din 
neajunsurile amintite, a tu
turor sectoarelor produc

ției. Evident, o analiză te
meinică a permis conduce
rii întreprinderii să pună 
în evidență concluzii și mă
suri de adîncime și, în a- 
cest sens, se remarcă toc
mai acelea care urmăreau 
imediat cîștigarea în fa
voarea activității producti
ve a minutelor, orelor și 
zilelor pierdute. Semnifica
tive sînt, în acest domeniu, 
rezultatele înregistrate după 
5 luni din anul în curs 
cînd, la producția marfă și 
globală realizările au depă
șit sarcinile de plan cu 3,7 
la sută, iar la productivita
tea muncii cu 3,8 la sută. 
Faptul că întregul spor de 
producție peste . plan s-a 
obținut pe seama creșterii 
productivității muncii, în 
condițiile respectării cu 
scrupulozltate a sortimente
lor programate, atestă 
tocmai mutațiile pozitive 
petrecute în randa
mentul folosirii timpului 
de lucru. Comparativ cu 
perioada corespunzătoare a 
anului trecut, in 5 luni din 
acest an productivitatea 
muncii — indicator ce ex
primă în ultimă instanță 
eficacitatea cu care s-a chel
tuit munca socială — a 
crescut cu peste 20 la sută, 

Îconsemnîndu-se definitiv 
■circumscrierea întreprinde
rii pe orbita rezultatelor de 
certă valoare economică..

Cum s-a procedat pentru 
a se asigura folosirea com
pletă și cit mai productivă 
a timpului de lucru ? 
Comitetul de partid de aici, 
împreună cu comitetul sin
dicatului și organizației 
U.T.C. au trecut la unele 
măsuri concrete, deosebit de 
eficiente, pentru activitatea 
muncitorilor care, în mare 
iparte, luau pentru prima 
oară contact cu o între
prindere industrială. Con
ducerea uzinei a aplicat 
măsuri cu caracter organi
zatoric — efectuarea pon- 
tajului la locul de muncă, 
preluarea lucrului „din 
mers" — care s-au tradus în 
cîștigarea a zeci și sute de 
ore, irosite zilnic din, cauza 
întîrzierilor. Edificatoare 
este următoarea compara
ție : dacă în primele 5 luni

ABSENȚELE NEMO
TIVATE, ÎNVOIRILE 
Șl INTIRZIERILE 
„ÎNGHIT", ÎN CON
TINUARE, MILIOA

NE DE LEI
După o amplă documen

tare în întreprindere, după 
cîteva discuții cu factori 
de răspundere de aici, 
ne-am adresat cu următoa
rea întrebare tov. ing. 
EUGEN TOMA, directorul 
Uzinei de utilaj chimic din 
Ploiești:

— Se afirmă că aveți un 
indice mai scăzut de utili
zare a fondului de timp 
disponibil în acest an, com
parativ cu aceeași perioadă 

ale anului trecut durata 
medie efectivă a zilei de 
muncă a fost de 1,61 ore, 
în aceeași perioadă a anu
lui in curs aceasta a cres
cut la . 7,85 ore.
.— Nu am .atins încă li

mita maximă — ne, spu
nea directorul general ăl 
uzinei, ing. CONSTAN
TIN PÎRVU. Dar, cu 
pași siguri înaintăm spre 
randamente mai înalte în 
folosirea zilei de muncă, 
potrivit gradului ridicat de 
mecanizare și automatizare 
a lucrărilor. Măsuri teh
nice și organizatorice se' vor 
aplica în continuare. Ele nu 
vor avea însă eficacitatea 
maximă dacă vom înceta o 
clipă preocupările pentru ca 
muncitorul, tehnicianul, in
ginerul să aibă create con
diții să se „autodisciplineze" 
în producție.

Ce consecințe favorabile 
are aceasta — se desprinde 
din activitatea serviciului 
mecanic șef, a echipelor de 
mecanici și electricieni care 
au asigurat o judicioasă în
treținere și reparare a -utila
jelor și mașinilor. Prin mă
surile aplicate, indicele de 
funcționare a instalațiilor 
de la secțiile de băi și radia
toare, sectoare care dețin 
cea mai mare pondere în 
producția uzinei, a cresout 
de la 79 la sută Ia 85 Ia 
sută, in primele 5 luni din 
acest am. Efectuarea repa
rațiilor, de bună calitate, a 
prilejuit și unele moderni
zări, care au solicitat, Ia 
rîndul lor, perfecționări' în 
tehnologia de fabricație. Pil
duitoare este, în acest sens, 
trecerea la turnarea simul
tană într-o formă a trei ele- 
menți, în loc de doi, fără să 
mai fie nevoie de forță de 
muncă suplimentară. Deși, 
deocamdată, această tehno
logie îmbunătățită- se aplică 
numai Ia una din cele patru 
linii de radiatoare, rezulta
tele pledează pentru extin
derea ei in cel mai scurt 
timp : s-a ajuns să se toarne 
în 2 schimburi cîte 1 500— 
2 000 de elemenți în plus. 
Se asigură, totodată, o utili
zare mai productivă a 
timpului de lucru, producti
vitatea muncii crescînd. Ia 
operațiile respective. cu 
pește 30 la sută.

— Folosirea cit mai judi
cioasă a timpului de mun
că, tocmai pe calea raționa
lizării fabricației, preciza 
directorul general al uzinei, 
se caracterizează, la noi, 
prin complexitate și per
manență. Ați văzut cum 
s-au conceput lucrurile 
la sectorul mecanic șef. 
Pe baza unui studiu am
plu și aprofundat s-a tre
cut la reorganizarea flu
xurilor de producție, la 
„autodisciplinare" și în ca
drul secțiilor de armături 
și echipament metalic. Se 
urmărește, printre altele, 
tocmai eliminarea unor în
semnați timpi auxiliari, 
consumați în prezent pen
tru aprovizionarea locu
rilor de muncă cu S.D.V.- 
uri, materiale, cu transpor
tul între operații, ceea ce 
va da un nou impuls pro
ductivității muncii.

Rezultatul acestor efor
turi 7 In 5 luni din anul în 
curs indicele de utilizare a 
fondului de timp maxim 
disponibil a crescut cu cir
ca 4 la sută față de peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut. Această di
namică constituie o verigă 
hotărîtoare în'lanțul suc
ceselor de la UREMOAS și 
atestă existența a cel pu
țin două tendințe în activi
tatea sa economică. Prima : 
„tradiția" rezultatelor sla
be... pe toată linia nu mai 
este actuală. A doua : uti
lizarea timpului de lucru 
nu este privită ca un fapt 
în sine, ci se realizează 
prin acțiuni de perfecțio
nare a întregii activități, 
corespunzător aplicării mă
surilor de organizare supe
rioară a producției și a 
muncii.

a anului trecut. Este reală 
această situație? Directo
rul uzinei ne-a replicat:

— Nu există, tovarășe. 
Aici se muncește serios. 
Am dat în fiecare an peste 
plan o producție în va
loare de zeci de milioane 
lei. în anul trecut am fost 
evidențiați pe ramură pen
tru rezultatele bune...

— Incontestabil. ne-am 
exprimat părerea, toate 
acestea sînt merite deose-

I ESTE FOLOSIT I
I CU MAXIMUM I
\DE EFICACITATE^. 
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0 „EVOLUȚIE" DĂ
UNĂTOARE: DE LA 
STAGNĂRI TEMPO
RARE LA ÎNTRERU

PERI CRONICE

bite ale colectivului uzinei. 
Dar, v-am ruga să ne vor
biți și despre rezultatele 
obținute în domeniul utili
zării timpului de lucru.

— Știu că stăm mult mai 
bine decît anul trecut și la 
folosirea timpului de lucru. 
Iar absențele și învoirile 
nici nu se află la un nivel 
chiar atît de ridicat — doar 
1—2 ore pe muncitor. în- 
țr-un trimestru.

— Mai exact... 7 ore. E- 
vident, un tribut mare pe 
care Uzina de utilaj chimic 
Ploiești îl plătește absen
țelor nemotivate, întîrzie
rilor de Ia lucru și învoi
rilor, chiar dacă directorul 
ei a încercat să mușamali- 
zeze realitatea. In perioada 
amintită, suma acestor ele
mente ale risipei de timp a 
ajuns la peste 18 080 om
ora. Cifra nu este deloc ne
glijabilă, dacă avem jn ve
dere producția valorică și 
fizică orară., faptul că in
dicele de utilizare a fondu
lui de timp maxim dispo
nibil a scăzut cu peste 1 la 
sută în acest an, compara
tiv cu anul trecut. Condu
cerea uzinei, în loc să în
tărească disciplina în mun
că, să asigure condiții teh- 
nico-organizatorice propice 
unei valorificări maxime a 
timpului de lucru, a recurs 
la calea cea mai ușoară, 
dar nu.și cea mai rațională: 
s-au folosit, în permanen
ță, miuicitori peste numă
rul mediu scriptic planifi
cat și, concomitent, s-a a- 
pelat la orele suplimentare. 
Numai în trimestrul I al 
acestui an au lucrat în plus 
70 muncitori și s-au consu
mat peste 58 000 om-ore su
plimentare.

Prezentînd și aceste as
pecte directorului uzinei, 
am primit prompt urmă
torul răspuns :

— Poate nu știți că, în 
acest an, am avut un mare 
număr de concedii legale. 
Or, producția a trebuit să 
meargă fără opriri sau în
cetiniri de ritm...

Ținem din nou să-i fa
cem cunoscut directorului 
uzinei cîteva date desprin
se din însăși evidența între
prinderii pe oare o conduce, 
în trimestrul I din a- 
cest an, trebuia să se 
realizeze pe seama plusului 
de muncitori și a orelor 
suplimentare, socotind „in
fluenta negativă" a conce
diilor legale, o producție 
de peste 5,4 milioane lei. 
în realitate însă nu s-au 
realizat decît 4 milioane lei. 
Diferența, de 1.4 milioane 
Iei, numai in primul tri
mestru, fiindcă în lunile 
următoare s-a agravat, nu 
reprezintă altceva decît 
pierderea efectivă de pro
ducție din cauza absențe
lor și învoirilor și a altor 
deficiențe organizatorice, 
a orelor suplimentare și uti
lizării forței de muncă pes
te numărul mediu scriptic 
planificat. în lună aprilie 
de pildă au fost angajați 
în plus, față de plan, 129 
muncitori. Să fie toate a- 
cestea niște „amănunte" 
neînsemnate pentru un 
conducător de întreprinde
re ? Nicidecum ! Ele sînt 
consecința opticii realizării 
cu orice preț a planului, 
neglijîndu-se indicatori- 
cheie pentru aprecierea ac
tivității unei întreprinderi, 
cum ar fi productivitatea 

muncii. Optică de mult ca
lificată ca păgubitoare. Do
vada ? La această uzină, în 
trimestrul I din acest an, 
comparativ cu trimestrele 
III ți IV din anul trecut, 
productivitatea muncii a 
scăzut în loc să crească.

însă, cazul se repetă și în 
alte întreprinderi din jude
țele Prahova și Iași, care 
au admis flagrante aba
teri de la disciplina utili
zării timpului de lucru și 
au recurs pentru „compen
sarea" lor la ore suplimen
tare. Așa, de pildă, la în
treprinderea forestieră Cîm- 
pina, pină la începutul lunii 
mai din acest an, s-au în
registrat 8 500 omrore .ab
sente nemotivate și, tot
odată. s-au consumat 9 000 
ore suplimentare. La fel se 
înfățișează situația și la 
uzina „1 Mai" Ploiești, în
treprinderea „Țesătura" și 
Autobaza 1 din Iași. în
sumate, pe ansamblul ju
dețelor amintite, cele cî
teva zeci de ore pierdute 
la o întreprindere cu cele 
cîteva mii la altele, dau 
cifre apreciabile, concre
tizate în nerealizarea unor 
însemnate cantități de pro
ducție. Pe totalitatea uni
tăților productive din ju
dețul Prahova, numai 
în primul trimestru 
din acest an s-au 
consemnat aproape 300 000 
ore absente nemotivate, în
voiri și concedii fără plată. 
Un prim calcul indică o 
pierdere aproximativă de 
producție de 14 milioane 
lei. Sau, altfel spus, pen
tru înlăturarea efectelor 
negative generate de pier
derea de timp, asupra in
dicatorilor de plan, a fost 
nevoie să lucreze, în plus, 
în trimestrul I, un număr 
de 470 muncitori.

— Datele acestea, ne re
lata tov. STEFAN CIO
CAN, secretar al Comitetu
lui municipal Ploiești al 
P.C.R., ridică un semn de 
întrebare: oare, în unele 
întreprinderi, s-a revenit la 
situația care a existat îna
inte de intrarea în vigoare 
a hotărîrii partidului și gu
vernului ? Organele locale 
de partid și comitetele de 
partid din întreprinderi 
trebuie să intervină cate
goric, energic, imediat, pen
tru a pune capăt acestor 
stări de lucruri negative.

Subscriem, întru totul, la 
recomandarea amintită. Co
mitetele de partid de la 
Uzina de utilaj chimic, de 
la celelalte întreprinderi 
investigate au urmărit în
deaproape, exigent, cu de
plină responsabilitate, e- 
voluția actelor de indis
ciplină — absentele nemo
tivate, întârzierile, orele 
suplimentare ? Și-au exerci
tat organele de partid res
pective dreptul statutar de a 
controla modul în care con
ducerile de întreprinderi a- 
duc la îndeplinire preve
derile cu putere de lege ? 
Au tras ele Ia răspundere 
pe toți aceia care — indi
ferent dc funcție — și-au 
permis să aplice „pe ju
mătate" doar prevederile în 
vigoare ? întrebarea se a- 
dresează deopotrivă și or
ganelor municipale și jude
țene de partid, cu preci
zarea : nu justificările in
teresează, ci măsurile ener
gice care să curme risipa 
de timp productiv al între
prinderilor industriale.

Spuneam, însă, că folo
sirea deplină și oît mai 
productivă a timpului de 
lucru țrebuie privită în
tr-o accepțiune mai largă, 
că activitatea ireproșabilă 
a fiecărei întreprinderi in
dustriale presupune un re
gim de ordine și disciplină 
dcsăvîrșit în exploatarea 
judicioasă și cu un randa
ment tot mai înalt a poten
țialului ei tehnic. Prin a- 
ceastă prismă, menținerea 
în perfectă stare de funcți
onare a mașinilor, agrega
telor și instalațiilor indus
triale, supravegherea lor 
exigentă și permanentă, 
efectuarea reparațiilor la 
timp și de bună calitate, 
constituie o altă înda
torire esențială a co
lectivelor și conducerilor 
de întreprinderi. în condi
țiile actuale de dotare 
tehnică a întreprinderilor, 
ale investițiilor de milioane 
de lei pe care statul le face 
pentru dezvoltarea bazei de 
mașini, utilaje și instalații 
ale economiei, nici nu se 
poate vorbi de o analiză a 
folosirii timpului de lucru 
în afara influenței hotărî
toare, pe care acesta o are 
asupra funcționării mijloa
celor tehnice.

In acest context între
ruperile survenite în ex
ploatarea utilajelor, mașini
lor și agregatelor industria
le apar ca un principal mă
nunchi de cauze care mai 
provoacă și întrețin, la rîn
dul lor, folosirea cu indici 
scăzuți a timpului de lucru. 
Cum se repercutează, deci, 
defecțiunile mecanice și e- 
lectrice, lipsa de scule, ma
teriale, energie electrică 
sau comenzi — toate gene
ratoare de întreruperi în 
producție ? în unele unități 
ale industriei municipiului 
Iași' consecințele s-ar re
zuma în esență la următoa
rele : s-a consemnat o creș
tere a volumului întrerupe
rilor accidentale, în trimes
trul I din acest an cu pes
te 22 000 ore-mașină față 
de perioada similară a 
anului anterior. Iar o 
„radiografie" a cauzelor — 
pe lingă cele amintite — 
care au favorizat această 
recrudescență a stagnărilor 
în funcționarea utilajelor 
și, în final, a risipei de timp, 
indică : lipsa de operati
vitate în remedierea defec
țiunilor, organizarea neco
respunzătoare a întreține
rilor și reparațiilor.

Referitor la asemenea de
fecțiuni, în cursul anchetei, 
ne-am notat punctul de ve
dere al inspectorului ban
car ILIE PROOROCU, de 
la Sucursala județeană 
Prahova a Băncii Naționa
le :

— Iată o statistică su
mară. în 1966, indicele de 
utilizare a fondului de timp, 
maxim disponibil la între
prinderea „Intex" Păuleștî 
a fost de 94,8 la sută, în 
1967 — de 93,6 la sută, pen
tru ca în trimestrul I al 
acestui an scăderea să fie 
și mai bruscă — la 90,80 
la sută.

— Cum se explică aceste 
«ifre ?

— Toate analizele arată 
că randamentul mal mic 
realizat la o serie de ma
șini și războaie de țesut 
se datorește stagnării în 
producție. Pînă la începu
tul 'lunii mai, de pildă, au 
fost consemnate peste 
16 500 ore-război staționare 
pentru reparații acciden
tale, iar la finisaj 4 600 ore- 
mașini. Conjugate cu alte 
cauze, aceste stagnări au 
făcut să rămînă nefolosită o 
capacitate de producție va
riind între 10—15 la sută din 
cea existentă și planificată 
în întreprindere. Nu există 
o fatalitate a acestor în
treruperi accidentale ! Exis
tă, în schimb, o mare doză 
de indiferență din partea 
conducerii acestei între
prinderi față de calificarea 
și ridicarea continuă a ca
lificării muncitorilor, de a- 
plicaTea unor măsuri com
plexe, în cadrul acțiunii 
de organizare științifică a 
producției și a muncii, care 
să perfecționeze modul de 
supraveghere, întreținere 
și reparații a mijloacelor 
tehnice.

Intr-adevăr, așa cum s-a 
afirmat, desele defecțiuni 
care apar în funcționarea 
mașinilor și războaielor de 
țesut puteau fi înlăturate. 
Dar, în loc să recurgă la 
măsuri tehnice bine gîn- 
dite, conducerea acestei în-

DACĂ FORUL DE 
RESORT AR MUNCI 
IN PRAF Șl FUM...

Datele statistice referi
toare la nivelul indicatori
lor de plan realizați la 
sfîrșitul a 5 luni din acest 
an, la uzina „Feroemail" 

Absențele și învoirile, întreruperile ne
prevăzute, alături de alte cauze de natură 
tehnică și organizatorică rămîn, în conti
nuare, surse de risipă a prețiosului fond de 
timp de care dispune fiecare unitate a in
dustriei naționale, societatea în ansamblu.

Neajunsurile semnalate sînt cu atît mai 
grave, cu cît, în vederea înlăturării lor, în 
unele unități nu s-au aplicat riguros preve
derile hotărîrii de partid și de stat în do
meniul analizai. Responsabilitatea revine, 
în acest sens, conducerilor de întreprin
deri, ministerelor de resort, organelor și

treprinderi se complace să 
stea în expectativă, pentru 
ca ailți factori — probabil din 
Ministerul Industriei Ușoa
re — să facă ordine în sec
țiile de producție. Ca ur
mare, aici s-a ignorat una 
din indioațiile hotărîrii 
partidului și guvernului, 
care spune clar că „în în
treprinderi, folosirea com
pletă a timpului dc lucru 
trebuie să fie rezultatul în
făptuirii măsurilor ce se 
iau cu privire Ia organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii. In cadrul 
acestei acțiuni se va urmări 
ca folosirea completă a 
timpului de lucru să ducă 
la utilizarea deplină a ca
pacităților de producție, la 
ridicarea gradului de pre
gătire tehnică a producției, 
asigurarea condițiilor pen
tru desfășurarea normală a 
lucrului în toate schim
burile".

Să fi avut aceste indica
ții un caracter... facultativ 
pentru comitetul de partid 
și conducerea întreprinde
rii textile din Păulești ? Nu 
putem califica decît for
mală activitatea depusă a- 
ici în direcția organizării 
științifice a producției și 
a muncii, a traducerii în 
practică a măsurilor pri
vind evitarea stagnărilor și 
întreruperilor, botezate... 
accidentale. O dovadă a 
formalismului este și fap
tul că planul de organizare 
științifică a producției și 
a muncii pentru anul 1968 
nu s-a întocmit decît în 
luna... aprilie, iar măsurile 
aplicate în anul trecut s-au 
referit numai la schimbări 
organizatorice, fără o efi
ciență concretă asupra u- 
tilizării complete a for
ței de muncă, a timpu
lui de lucru. Forul dc re
sort din Ministerul Indus
triei Ușoare trebuie să com
bată categoric aceste tendin
țe de formalism și să deter
mine oonducerile întreprin
derilor subordonate să acțio
neze perseverent pentru în
lăturarea principalilor fac- 
tori-frînă care diminuează 
randamentul mașinilor și 
războaielor în timpul pro
gramului de lucru. Cum 
explică tovarășii din minis
ter faptul că în primul tri
mestru prin întreruperi în 
producție s-au pierdut sute 
de mii ore în țesătorii ? 
A calculat forul de re
sort respectiv oe dau
ne materiale s-au adus 
astfel economiei naționale ?

Ploiești reflectă o seamă 
de rezultate pozitive. Ca 
și în multe alte întreprin
deri, treburile merg, în ge
neral, bine. Există, însă, 

cîteva accente în activita
tea acestei întreprinderi 
între care un loc principal 
îl ocupă efortul depus de 
colectivul de aici pentru 
găsirea de noi rezerve, 
care, valorificate în pro
ducție, să contribuie la 
depășirea sarcinilor de plan 
stabilite. Nu „de la sine", 
producția fabricată a cres
cut vertiginos, ajungînd în 
prezent, fără investiții su
plimentare, în sectorul 
principal al întreprinderii 
— turnătoria de fontă — la 
un indice de 9 tone piese 
turnate pe metru pătrat 
și zi.

— Ne străduim să punem 
în valoare întregul „arse
nal" de măsuri privind 
creșterea producției — ne-a 
spus directorul fabricii, 
ing. DUMITRU ENACHE. 
Și totuși eforturile noastre 
sînt din ce în ce mai mult 
„măcinate" de fluctuația 
mare a forței de muncă, 
de multele defecțiuni ale 
Utilajelor pe care le avem.

Confirmînd această re
latare, secretarul comi
tetului de partid și pre
ședintele comitetului sindi
catului din uzină și-au ex
primat păreri asemănă
toare. S-au epuizgt cum
va rezervele de sporire a 
producției pe unitatea de 
timp ? Analiza utilizării 
timpului de lucru la „Fe
roemail" dezvăluie existen
ța unor însemnate resurse 
care fructificate, numai în 
primul trimestru, puteau 
genera, în plus, o producție 
de aproximativ 4 milioane 
Iei. De ce nu sînt atrase în 
circuitul economic aceste 
resurse ? Răspunsul se re
feră, mai ales, la condi
țiile de lucru existente în 
6ecția de turnătorie, în 
care lucrează peste 70 la 
sută din muncitori. Ne-am 
notat și noi cîteva declara
ții ale acestora. Tov. IRI- 
MIA MATEI, care încărca 
.pămînt cu lopata într-o 
roabă în secția turnătorie, 
ne-a spus : „Nu cunosc ros
tul acestei munci. Aș vrea să 

lucrez în altă parte". Altă re
latare : „Praful și fumul a-» 
cesta noi trebuie să-1 înghi
țim zi de zi. în această si
tuație, nici nu mă miră 
faptul că dăm multe rebu
turi, că oamenii fug de tur
nătorie, că există fluctua
ție și timp irosit. (TUDOR 
STAN — turnător). „De 
doi ani, de cînd lucrez, nu 
cunosc cine este omul al 
treilea din echipă, adică... 
dezbătătorul de piese. S-au 
construit în urmă cu cîțiva 
ani niște ventilatoare care 
nu mai funcționează. In a- 
cest mediu de praf și fum 
nu exagerez dacă spun că 
randamentul în muncă al

UN S.O.S. REPE
TAT: CURMAȚI HE
MORAGIA DE TIMP 
PROVOCATĂ DE IN- 
DISCIPLINA CON

TRACTUALĂ I
în cursul anchetei au 

fost aduse în discuție și 
chestiuni referitoare la 
pierderile de timp din cauza 
practicii unor unități eco
nomice de a se abate siste
matic dc ia obligațiile lor 
contractuale. Nu de puține 
ori, asemenea acte de in
disciplină economică pro
voacă dereglări de mari 
proporții la o serie de în
treprinderi, ele culminînd 
chiar cu nerealizarea unor 
indicatori de plan... Iată un 
punct de vedere exprimat 
de ing. AUREL BOZGAN, 
directorul general al Fa
bricii de mașini-unelte și 
agregate București :

— Anul acesta, uzina 
noastră urmează să atingă 
parametrii proiectați ai pri
mei etape, adică fabrica
rea a 220 de mașini grele. 
La fel însă, ca și în alți 
ani, schimbările în bine în 
privința relațiilor pe care 
le aveau cu diferiți cola
boratori progresează des
tul de lent. în continuare, 
primim cu întîrziere ta
blourile de automatizare 
de la „Automatica". Uzina 
„23 August", care se află 
dincolo de gardul fabricii 
noastre, precum și Uzina 
constructoare de mașini 
Reșița ne livrează piese 
turnate cu o serie de așa- 
zlse „vicii ascunse", pe care 
le descoperim abia după 
ce facem operația de ebo- 
șare, sau altele și mai a- 
vansate.

— $i așa se pierde mult 
timp productiv, uzina fiind 
păgubită.

— Da, se pierde și timp 
productiv, se pierd și banii 
statului. în primele 5 luni 
din acest an, peste 10 la 

organizațiilor de partid. Folosirea timpului 
de lucru — ca o parte importantă a avuției 
societății — trebuie privită în contextul ge
neral al organizării științiiice a producției 
și a muncii — fiind un capitol esențial al 
acestei acțiuni. Nimic nu trebuie precupe
țit pentru ca acest imperativ să fie adus la 
îndeplinire, peste tot, în scurt timp și în 
cele mai bune condițiuni — în folosul oa
menilor muncii, al întreprinderilor și a eco
nomiei naționale.

fiecăruia dintre noi este 
mai scăzut cu 15—20 la sută 
decit cel pe care l-am avea 
în condiții normale de lu
cru. (OCTAVIAN CORBU 
— turnător).

Iată, deci, că condițiile de 
muncă existente în secto
rul de bază al fabricii ex
plică atît fluctuația mare 
a forței de muncă, cit și 
randamentul scăzut al 
muncii. în 1967 au fost 
angajați aproape 1 000 de 
muncitori și au plecat 900. 
Avînd în vedere faptul că 
cei nou angajați au venit 
pentru prima oară în con
tact cu o activitate indus
trială, ne dăm seama de re
percusiunea pe care a a- 
vut-o, asupra calificării 
muncitorilor, această fluc
tuație a forței de muncă. 
Nici în acest an lucrurile 
nu s-au schimbat în bine. 
Numai in perioada 1 apri
lie — 25 mai au fost anga
jați 340 muncitori și au ple
cat 320 muncitori. Dar, așa 
cum s-a înțeles și din 
declarațiile muncitorilor, 
înainte amintiți, fluctuația 
mare a forței de muncă 
este determinată, în prin
cipal, de condițiile de lucru 
necorespunzătoare existen
te la unele locuri de mun
că. Se întrevede o perspec
tivă a înlăturării aces
tor anomalii care dimi
nuează randamentul folo
sirii timpului de lucru ?

— încă nu — este opinia 
directorului uzinei. Nu 
există un studiu tehnico- 
econosnic pentru moderni- 
zarea^urnătoriei, secția de 
bază ® uzinei. Este drept 
că s-au dat fonduri de in
vestiții pentru hala de 
turnătorie, însă, eu regret 
trebuie să spun că. de fapt, 
această investiție nu pre
vede altceva decît... suprae
tajarea actualei construcții.

Practica a dovedit, în ne
numărate rînduri, că efi
cienta activității într-un 
sector productiv depinde, 
nu de puține ori, de con
dițiile concrete în care se 
desfășoară munca. Negli
jând toamai această cerin
ță, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, 
forul tutelar al uzinei plo- 
ieștene, anihilează practic 
eforturile de dezvoltare a 
producției la „Feroemail". 
Conducerea forului de re
sort a vizitat vreodată a- 
ceastă turnătorie ? I-ar 
conveni să muncească în 
condițiile existente aici ? 
Nici organele sindicale lo
cale și centrale nu au cer
cetat temeinic această stare 
de lucruri — fiindcă altfel 
nu se explică existența u- 
nor asemenea condiții de 
muncă la uzina ploleșteană.

sută din piesele livrate de 
uzina „23 August", adică 
circa 200 tone în valoare 
de 1,5 milioane lei, au avut 
defecțiuni de turnare. „Pre
țul" acestor defecte de tur
nare, depistate la piesele 
primite și prelucrate, este 
extrem de mare. Exprimat 
în ore, el se ridică la cir
ca 25 000 ore-nzinaj, pier
dute din cauza rebuturilor 
și remanierilor. în final, 
pentru uzină această pier
dere s-ar concretiza într-o 
producție globală de peste 
2,5 milioane lei.

Repetate și poate mai ac
centuate, aceste abateri de 
la disciplina contractuală 
„macină" timpul productiv 
al întreprinderilor. Ce fa
vorizează menținerea unui 
asemenea climat în relații
le dintre întreprinderi ? 
Am adresat această între
bare mai multor conducă
tori de unități economice, 
care se află atît în postura 
de furnizori cît și de be
neficiari, precum și unor 
economiști din sectorul 
bancar. Din răspunsurile 
primite se desprinde că 
vina o poartă, așa cum este 
dovedit, furnizorii, foruri
le lor de resort, dar și 
contractele. De ce ? Ele con
tinuă să nu conțină preve
deri .clare în privința ma
rii răspunderi materiale a 
părților contractante, exce- 
lînd prin... aproximații 
și termeni vagi. Organele 
de sinteză — respectiv Co
mitetul de Stat al Planifi
cării — sînt chemate să în
lăture aceste neajunsuri ale 
contractelor, cunoscute și 
criticate de mai toate în
treprinderile industriale.

Pagină realizată 
de Viorel SALAGEAN
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Făuritor conștient al propriei «ale 
istorii, poporul nostru nu-și precu
pețește energia și talentul pentru a 
spori bogățiile patriei, ridicînd ne
contenit forța economică și prestigiul 
României socialiste.

Pe linia măsurilor de continuă 
perfecționare a societății noastre se 
înscriu la loc de frunte și Hotărîrile 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 22—25 
aprilie 1968, privind modernizarea și 
perfecționarea învățămîntului, pre
cum și legea privind învățămîntul în 
R. S. România adoptată de Marea 
Adunare Națională.

Aceste documente, așa cum subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu „sînt 
menite să asigure realizarea în prac
tică a directivelor stabilite de Con
gresul al IX-lea al Partidului cu pri
vire la ridicarea pe o treaptă supe
rioară a învățămîntului în țara 
noastră".

lașul, veche cetate de cultură, ini
mă enormă care pulsează de multă 
vreme cultură în arterele țării noas
tre, este astăzi unul din puternicele 
centre universitare ale țării. în ora
șul care devine pe zi ce trece tot 
mai frumos, în acest pămînt dătător 
de luceferi ai literaturii românești, 
în orașul unde au trăit și creat odi
nioară Kogălniceanu. Cuza, Maiores- 
cu, Creangă, Ibrăileanu și multi al
ții, se pregătesc astăzi la cursurile 
de zi, serale și fără frecvență peste 
20 000 de studenți.

Trăim și învățăm să trăim în acest 
minunat oraș, în condiții de viață și 
studiu care atestă necontenita preo
cupare și grija părintească a parti
dului și statului de a face totul pen
tru a lăsa studențimii o singură» gri
jă : învățătura.

încercăm, deși convinși de dificul
tatea problemei, să prezentăm cîteva 
coordonate, expresii ale grijii con
ducerii P.C.R. pentru ca viața și stu
diul tineretului universitar ieșean să 
se desfășoare în cele mai bune con
diții.

Gîndurile ne poartă spre moder
nele complexe studențești din Copou 
sau Tudor Vladimirescu, prin biblio
tecile. laboratoarele și sălile de curs, 
unde ne conturăm profilul de viitori 
specialiști. Cîteva cifre comparative, 
ne dau imaginea eforturilor susți
nute pentru dezvoltarea bazei mate
riale a școlii superioare ieșene. Dacă 
în 1938 existau 9 facultăți, în care 
învățau circa 3 000 de studenți, 
1968, cursurile celor 28 
sînt frecventate de 
16 000 studenți. în 1938 
studenți erau căminiști, 
mărul acestora este de 11 200. Capa
citatea cantinelor studențești era în 
1938 de 1140 în timp ce în anul uni
versitar 1967—1968 servesc masa la 
cantină 11 760 de studenți. Referin- 
du-ne la numărul bursierilor consta
tăm că în 1938 în Iași erau 372 stu
denți bursieri, în timp ce astăzi 
numărul acestora este de 9 200. 
Imaginea celor arătate mai sus se 
completează prin numărul de 30 de 
cămine și 8 cantine studențești, din 
care 27 și respectiv 6 sînt construite 
în ultimii 10 ani ; prin numeroasele 
laboratoare și stații pilot modern u- 
tilate, prin zecile de mii de cărți și 
reviste de specialitate cu care sînt 
dotate Biblioteca Centrală universi
tară și bibliotecile institutelor. Nu
mai Institutul Politehnic dispune de 
un fond de cărți și reviste în valoare 
de 290 000 lei și are un schimb de 
publicații cu străinătatea de 2 500 
bucăți.

Dacă la acestea adăugăm faptul că 
pregătirea și formarea noastră se 
fac sub îndrumarea atentă și stă
ruitoare a unui valoros corp didactic 
universitar, care-și îndeplinește cu 
pasiune îndatorirea nobilă încredin
țată de societate de a educa noile 
generații de intelectuali ai patriei, 
avem tabloul minunatelor condiții 
în care trăiesc și învață studenții 
bătrînului Iași.

în aceste condiții marea majoritate 
a studenților ieșeni, conștienți de 
menirea lor pe băncile facultății. în
vață cu seriozitate și pasiune, se 
străduiesc să justifice din plin încre
derea și solicitudinea cu care sînt 
înconjurați de întregul nostru popor. 
Ne exprimăm mîndria că cei aproa
pe 5 700 de tineri specialLști care în 
ultimii 2 ani au absolvit institutele 
de învățămînt superior ieșene, con
fruntați cu problemele urcușului 
spre înălțimile civilizației, se dove
desc pricepuți și pasionați părtași la 
realizarea sarcinilor grandioase pe 
care partidul le pune în fața între
gului nostru popor.

Creșterea procentului celor care 
promovează examenele cu note bune 
și foarte bune, în condițiile unei exi
gențe sporite, reflectă cele afirmate 
mai sus. Spre exemplu, la sfîrșitul 
anului universitar trecut, peste 73 la 
sută din studenții centrului 
universitar au obținut note 
și 10.

Este îmbucurător faptul că 
măr din ce în ce mai mare 
denți folosesc o bibliografie 
cialitate mai bogată, dovedesc 
siune pentru investigația științifică, 
preocupări ce se concretizează și în 
activitatea cercurilor științifice stu
dențești. La sesiunea științifică stu
dențească din primăvara acestui an 
au fost prezentate 675 lucrări, rod al 
muncii celor peste 1 700 de studenți 
care activează în cercurile științifice 
studențești.

Paralel cu preocuparea constantă 
pentru o temeinică pregătire de spe
cialitate, studentul ieșean se formea
ză ca om cu un orizont politic și 
ideologic vast, cu o cultură multila
terală, ca om al creației, al inven
ției, al îndrăznelii, om care urcă, om 
care-și cere mai mult, mereu mai 
mult, care nu-și face concesii de ca
litate ; într-un cuvînt, ca un intelec
tual pe care în mod îndreptățit îl 
așteaptă societatea noastră socialis
tă. Acestea sînt, dealtfel, imperati
vele cărora le răspund, pe lîngă pro
cesul de instrucție în școală, activi
tățile variate și atractive inițiate de 
organizațiile U.T.C. și Asociațiile 
Studenților din centrul nostru uni
versitar.

întîlnirile cu mari personalități 
ale vieții politice, științifice și cul
turale, informările politice curente, 
expunerile pe marginea documente
lor de partid și de stat, simpozioa
nele pe teme politice, filozofice și 
științifice, se bucură de adeziunea 
largă a studenților, oferindu-le aces
tora posibilitatea înarmării cu o so
lidă cultură materialist-dialectică. 
Interesul acordat de studenți acestor 
acțiuni, problemele ridicate cu aceste 
prilejuri constituie o expresie grăi
toare a maturității politice, a adeziu
nii totale la politica partidului și

s-o
de

ma-

statului nostru, a hotărîrii lor de a 
fi participant! activi la freamătul e- 
pocli pe care avem fericirea 
trăim.

Totodată, organizațiile noastre 
tineret imprimă tuturor acestor
nifestări un puternic suflu patriotic, 
convinși fiind că un intelectual tre
buie să fie în primul rînd un bun 
patriot. Acesta este de altfel sensul 
acțiunilor organizate de noi pentru 
cunoașterea glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului și partidului, a 
frumuseților și bogățiilor patriei, a 
realizărilor obținute de talentatul 
popor român în anii socialismului.

în preocupările noastre nu uităm 
pe acelea menite să contribuie la în
tregirea culturii generale și educa- 
ției estetice a studenților. Activitățile 
variate și atractive desfășurate la 
cluburile studențești, la Casa de Cul
tură a Studenților, la Clubul celor 7 
arte, în cele 33 formații artistice stu
dențești, excursiile studențești 
sfîrșit de săptămînă, întrecerile 
tive, răspund tocmai acestor 
derate.

In coordonatele prezente ale .......
cii și vieții studenților ieșeni se în
trezăresc și mai frumoase perspec
tive de viitor, la care aceștia își a- 
duc astăzi contribuția și prin forța 
brațelor lor. Deschiderea, în această 
primăvară, a șantierului studențesc 
de la Civic, la care studenții noștri 
au efectuat deja 35 000 ore muncă 
patriotică, este o ilustrare elocventă 
a celor spuse mai sus.

Cînd scriem aceste rînduri, sîntem 
încă sub puternica impresie a entu
ziasmului și voioșiei care a cuprins 
Copoul universitar la aflarea măsu
rilor privind limitarea numărului de 
examene în fiecare an de studiu și 
susținerea examenului de stat a- 
doptate pe baza Directivelor Ple
narei din aprilie a C.C. al P.C.R. In 
adunările ce au avut loc în centrul 
nostru universitar cu acest prilej,

da la 
spor- 
dezi-
mun-

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, studenții și-au exprimat to
tala lor adeziune la măsurile stabi
lite de Plenara C.C. al P.C.R., față 
de noua lege a învățămîntului. adop
tată de Marea Adunare Națională, 
văzînd în acestea reflectarea preo
cupării permanente a conducerii 
partidului și statului pentru moder
nizarea și perfecționarea școlii supe
rioare, pentru punerea ei pe baze 
corespunzătoare cerințelor actuale 
ale dezvoltării societății noastre.

Cu acest prilej, exprimînd recu
noștința și mulțumirea tineretului 
studențesc din Iași pentru grija ma
nifestată de conducerea partidului și 
statului în scopul asigurării condi
țiilor de studiu și viață de care se 
bucură, participants s-au angajat ca 
prin entuziasm și pasiune, prin com
petență profesională și maturitate 
politică, să dovedească că schimbul 
de mîine al purtătorilor făcliei știin
ței și culturii românești, atașat poli
ticii înțelepte, clarvăzătoare a parti
dului este pe deplin capabil să-și 
dăruiască puterea minții și brațelor 
pentru ridicarea materială și spiri
tuală a patriei noastre.

Studenții ieșeni au transmis Comi
tetului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, tele
grame care reflectă sentimentele ce 
animă tineretul nostru studențesc 
față de conducerea partidului și sta
tului, hotărîrea lor de a-și însuși te
meinice cunoștințe, îneît după absol
vire să-și aducă contribuția la mă
reața operă de edificare a României 
socialiste.

încheiem rîndurile noastre. dînd 
glas mulțumirii și recunoștinței ti
neretului studios ieșean, în fața țării 
și a poporului, a Partidului, care se 
îngrijește de destinul nostru luminos.

loan GR1GOR1U
Secretar al Comitetului U.T.C. 
al Centrului Universitar lași

I
Una dintre cele mai triste 
zile din viafa mea a fost 
aceea în care, discutînd cu 
cîfiva colegi vestea îndo- 
liind ziarul a morfii lui Che 
Guevara, un „rafinat" estet, 
care era de fafă, mărturisea 
aproape cu bucurie că nu 
știe cine e Gueyara, că 
auzit de el. Trebuia să 
felegem, biefi muritori 
gaji de lianele unor 
mesfice vegetații, că

„artist" nu poate fi tulburat 
decît de seisme de labo
rator meșteșugăresc, de vi
brații ancestrale, că ignora
rea timpului material pre
zent e o condiție a „conec
tării" (o, acest cuvînf alît de 
prețios, împrumutat unor 
„nobile’ stări de spirit I) la 
inefabil. în ceea ce mă pri
vește, pot plînge — cu con
vingerea că amîndouă s-au 
întîmplat pe nisipurile ace
leiași singulare clipe — 
morțile lui Socrafe și Gue
vara ; mă simt legat fierbinte 
de gîndul că între scriitor și 

< arheologii viitorimii exisfă
C un pact fausfic — prin noi,
» ca un „carbon radioactiv" al 

sensibilității, pot fi determi- 
< nate vîrsfele lumii — și
y sinfern conștienți de măreția
> învestiturii noastre tot așa

cum sîntem convinși de par- 
y curgerea adesea, a unor
> itinerarii sterile, de posibili-
< fatea înfrîngerii.
C Timpul ne gravează cu 
5> imaginile lui, ne tatuează în
< cuvinte legendele lui, dar
■C cunosc și un raport contrar
S în care dalta cu vîrf de

diamant sîntem noi. Noi „is-
< călim" cu fresca voroneția-
> nă a timpului, cu piramide,
<? dar și cu sonete, cu cetăți
< inexpugnabile, dar și cu Sta
s' tui. Și chiar convenția dia-

fană ,luxul de a purta un 
< nume, poate fi ignorată. A- 
S cel anonim Ion al vechimi- 

lor care va fi gîndit Mio- 
< rița a avut, pentru mine, o 
> existență concretă, o pot
? povesti. El a avut ogradă,
< nevastă și copii și, odată 
> rostogolită pe albia de ape 

a graiului, istoria de el în-

chipuifă i-a depășit viteza 
biologică de creștere : acel 
Ion murise, iar ultimele ver
suri nu se rostiseră încă.

Nu ne-ar ti fost dată zes
trea de nuntă împărătească 
a poeziei noastre dacă îna
intașii și-ar fi făcut titluri de 
noblefe din ignorarea con
textului social în care s-au 
mișcat. Repet, tomurile de 
acte și documente pot păli 
în fa(a unei singure perechi 
de versuri devenite memo
rabile, spun mai puțin, li-

drept la viață versificației 
bombastice reeditînd cu
rente de avangardă (ale că
ror direcții s-au cristalizat 
între timp, devenite la rîn- 
dul lor „clasice") ori îm
prumutarea (aproape jefui
rea) armurilor unor înaintași, 
armuri care 
măsuri 
plantul e un act de me
canică, apanaj al doctoru
lui Barnard. Pacienfii noș
tri, cînd întreprindem vreun 
liric fransplanf-cocktayl, mor

cu

cli-
nu

are

prea
au totdeauna 
mari ? Trans-

mitează arcul fanteziei. „Li
ceu, cimitir / al tinereții 
mele" e un complex repor
taj de epocă, o mărturie 
bacoviană despre timpul 
său, 
datoriei de a spune neapă
rat adevărul.

Ce interes vor purta pen
tru amanfii poeziei, cititorii, 
(poeții sînt doar soții ei le
gitimi) cărțile în care nu se 
face altceva decît să se re
povestească naiv mitologia 
elină, ori să se „răstoarne" 
mituri numai de dragul 
operației de a le spune alt
fel î Dar nu mi-e indiferentă 
răsturnarea : ce fel de altfel 
— propui, meștere autor, 
iată ce mă interesează, 
căutarea automatică a lui 
altîel poate deveni și ea o 
imagine a neputinței. Ce 
încărcătură afectivă conferă

în 
de facultăți 
aproximativ 
numai 480 
astăzi nu-

nostru 
între 7

un nu
de stu- 
de spe- 

pa-

© Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (în sala Studio a Ateneului — 
ora 20) : Recital de sonate.
© Opera română : Seară vleneză
— 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : 
Sînge vlenez — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze — 
19,30.
© Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : D-ale carnavalu
lui — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (la tea
trul de vară din parcul Herăs
trău) : O casă onorabilă — 20, (sala 
Studio) : Fotografii mișcate — 20. 
O Teatrul Giuleștl (în sala Studio 
a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale) : Visul unei nopți de iarnă
— 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Miorița — 19,30.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

că (este și vina noastră) nu 
izbutim să apărăm cum ss 
cuvine noblețea luptei 
cuvîntul.

Un rol important în 
matul scriitoricesc (să 
exagerăm, nu decisiv) îl
critica literară care, după ce 
ani de zile a practicat ri
tualul de neinvidiat ai legă
nării de cădelniți, distribu
ind, sentimental, galoane, 
s-a transformat brusc în- 
tr-o instituție „sacră" de 
punere la colț, pe coji de 
nuci. După trei recenzii în- 
fîmplătoare în coloane puțin 
citite, tînărul critic devine 
„înger exterminator* și 
neagă totul, după principiul 
scandalos de simplu : de ce 
să zic da, cînd pot zice 
nu I

Numărul poeților consa- 
crați e mai mic decît al 
criticilor și fenomenul de
vine (nu foarte) îngrijoră
tor. Spun aceasta fiindcă un 
poet adevărat nu poate fi 
creația criticii.

Și mai cred că — privind 
lucrurile tot în perspectiva 
timpului — ne grăbim să 
comprimăm ori să suprimăm 
etape de viață, din trei ab
solvenți ai adolescenței fa
cem o generație, din trei 
cărticele un curent, un poet 
care tace o vreme, fie și 
fructuos, devine ratat la anii 
cînd abia ar trebui să scrie, 
se instituie o bursă a valo
rilor cu „acțiuni" fără aco
perire.

A trăi tranșant izbînda și 
înfrîngerea, a avea puterea 
să te eliberezi de algele 
inerției, a fi un slujitor al 
vremii tale, a escalada ne
contenit tinerețea — toate 
acestea cred că țin de pro
filul scriitorului angajat, 
marcat de ideile înnoirii, 
scriitor care țintește în 
primul rînd găsirea tuturor 
căilor prin care să ajungă 
la izvorul său genetic, po
porul din mijlocul căruia 
s-a ridicat și în care se va 
întoarce, ca marile fînfîni.

Gheorghe TOMOZEI

drumul 
oameni

pe masa de operație, adică 
între coperji. .

Dacă despre nu mai știu 
care zonă de gîndire, dacă 
despre cutare sau cutare 

expresie a împlinirii mediu social s-a versificat 
minor, aceasta nu înseamnă 
că s-au compromis subiec
tele ci doar cei lipsiți da 
talent, cei care le-au trecut 
prin filtrele precarei lor 
„inteligențe".

A te simți un scriitor an
gajat presupune, să n-o ui
tăm, un grav și solemn ri
tual : răspundem pentru iscă
litura noastră și dacă pot fi 
înțelese, iertate, crizele de 
meșteșug, nimeni nu ne 
poate absolvi de viciile de 
caracter. Sigur, 
unui scriitor spre 
(spre cei de azi și de tot
deauna), spre sine, este a- 
desea sinuos, și trebuie spus
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spectacol

PROGRAMUL I PROGRAMUL II

care

20,00 — Document : Expediție la Polul Sud.
20,45 — Telejurnalul.
21,00 — „o samă de cuvinte...". Poezia anului 1848. Pre

zintă Theodor Vîrgollci. Se vor recita versuri 
de : Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, 
D. Bolintlneanu, Ion Cătină.

21,30 — Medalion : Mărie Laforet și Colette Renard.
21,40 — Concert simfonic. Interpretează orchestra sim

fonică a Radioteleviziunii. In program : Ta
blouri dintr-o expoziție de Mussorgskl-Ravel. 
Dirijor : Michel Ganot — Franța.

22,00 — Parada ritmurilor. In cuprins : Vals, vals- 
boston, java în interpretarea unui grup de ba
lerini de la Opera Română. Coregrafia : Ion 
Alexe.

ISL ; ;s , ■ ,

ae Stat din Constanța, în turneu la București, a prezentat „Diavolul la Boston" de Lion Feuchtwan
ger, în regia lui Ion Maximilian. In fotografie: o scenă din

10,00 — Curs de limba germană (lecțiile II și 12).
11,00 — Curs de limba spaniolă (lecțiile 11 și 12).
12,00 — Telecronica economică. Stocurile greu vanda

bile... o fatalitate 7
13.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru școlari : — Ceata lui Pițigol : Unde a

dispărut păpușa 7 (Scenetă muzicală realizată cu 
copiii grădiniței Liceului de muzică nr. 1 Bucu
rești). — Filmul pentru copii „In țara dino
zaurilor".

13,00 — TV pentru specialiști. Ciclul „medicină" : în
grijirea copilului prematur.

18.30 — Curs de limba rusă (lecția a 18-a).
19,00 — Studioul pionierilor... la Suceava.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic — Publicitate.
20,00 — Film serial : Vikingii.
20.20 — întrebări la care s-a răspuns, întrebări la

(Urmare din pag. I)

ale unei3 constitui părți componente
“ acțiuni unice, orientală și concentrată 
H într-o concepție unică — a tuturor 
| mijloacelor de înrîurire educativă.

Aceasta înseamnă, pe de altă parte, 
I și realizarea unui obiectiv deosebit de
■ important care revine căminului cul

tural comunal, acela de a coordona
0 activitatea cultural-artistică din toate 
| satele comunei respective.
“ Căminul cultural comunal va dispu
ți ne totodată, în noile condiții, de în- 
H semnate posibilități materiale, ceea ce 
“ va avea drept consecință amplificarea 
0 și modernizarea — într-un context din 
| ce în ce mai civilizat — a instrumen-
■ telor de răspîndire a valorilor culturii. 
H Munca de modelare a conștiinței 
S umane depinde în cea mai mare

măsură de competența cadrelor. în a- 
fi cest sens, se înscrie importanta hotă
rî rîre a conducerii de partid conform 
H căreia căminele culturale din re- 
S ședințele de comună vor avea directori 

de cămin salariați, aceștia fiind loc
țiitorii secretarilor comitetelor comu- 

Snale de partid cu problemele de pro
pagandă și ale muncii culturale.

înscriindu-se în noile dimensiuni ale 
I vieții de azi a țărănimii, situîndu-se 
| în centrul actualității, căminul cultural 

are datoria de a deveni un ferment al 
9 vieții spirituale a satului.
I Acestui lăcaș de cultură îi revin 

așadar atribuții de o deosebită însem- 
| nătate : să creeze împreună cu școa- 
| la cadrul larg de pătrundere a înal

telor valori ale civilizației și culturii 
H socialiste, a celor mai autentice crea- 
II ții cultural-artistice naționale și uni
și versale; să cultive, să păstreze și 
H să stimuleze creația populară ; să rea- 
“ lizeze dezideratele educației multila-

terale a oamenilor : politice, științifice, 
etice și estetice ; să asigure informa
rea politică operativă, larga populari
zare a cunoștințelor de economie a- 
grară și agrozootehnie, precum și a 
cunoștințelor din domeniul științelor 
naturii, în vederea formării și dezvol
tării concepției științifice despre 
lume a maselor ; să-și aducă contri
buția la educația moral-cetățenească 
a țărănimii pentru crearea unei pu
ternice opinii de masă în combaterea 
manifestărilor retrograde ; să reali-

© Căderea Imperiului roman — film 
pentru ecran panoramic : PATRIA — 
9; 12,45; 16,30; 20 © Domnișoarele din 
Rochefort : REPUBLICA — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15, GRADINA
DOINA — 20,30 O un dolar găurit : 
LUCEAFĂRUL - 0; 11,15; 13,30;
16,30; 18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10;

12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30, FEROVIAR — 8,45;' 11; 13,15; 15,30; 18; 20,15, EXCEL
SIOR — 9,45; 12: 14,15; 16,30; 19; 21,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 
18,45; 21,15 © Inimă nebună... nebună de legat : CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21; la grădină — 20,30 © Nebunul din laboratorul nr. 4 : 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20,30 0 Hiroșima, 
dragostea mea : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 © Cum se reu
șește în dragoste : CINEMATECA - 10; 12; 14; 16,30 o Bomba de Ia ora 
10,10 : VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, GRADINA EXPO
ZIȚIA — 20,30, PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30 © EI Dorado : LUMINA
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MUNCA — 9,30; 12; 15; 17,30; 20 
© Program pentru coplt : DOINA — 9; 10 ® Cum să furi un milion : 
DOINA — 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30 © O fată fericită : UNION — 
15,30;—20,3.0 © Zilele filmului de animație : UNION — 18 © Ce noapte, 
băieți 1 : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18;, 20,30, FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30 © Ultima noapte a copilăriei: ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 14; 16; 18; 20 © Blestemul rubinului negru : BUZEȘTI — 15 30- 
18; la grădină — 20,30 © Freddy, lovește tu întîi ! : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30 © Pasărea timpurie : BUCEGI — 9—13 în continuare; 16;
18,30; 21; la grădină — 20,30, TOM1S — 9—15,45 în continuare; 18,15; la 
grădină — 20,30 © Sfîntul la pîndă : UNIREA — 10,30; 16; 18,15; la gră- 
d„lrlȘ - 20’30 ° Caut ° nevastă : FLACĂRA - 15,30; 18; 20,30 © Balul d® 
simbătă seara : VITAN — 15,30; 18; 20,30 © Statornicia rațiunii ; MIORIȚA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30 © Răzbunarea haiducilor și Răpirea 
fecioarelor : POPULAR — 16; 19,30 © Oscar : AURORA — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20,15; la grădină — 20,30, ARTA — 9; 11; 13; 15; 17,30; 19 45; 
la grădină — 20,30 a Capcana : MOȘILOR — 15,30 18; 20,45; la grădină — 
20,30 o Răpirea fecioarelor : VIITORUL — 15,30; 18; 20,30 o Zoltan Kar- 
pathy : VOLGA — 9,30—13,30 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45 © Asta-i tot 
ce s-a întîmplat : RAHOVA - 15,30; 18; la grădină — 20,30 © Samba : PRO
GRESUL — 11; 15,30, GRADINA PROGRESUL PARC — 20.30 © Eddie 
Chapman, agent secret: PROGRESUL — 18; 20,30, CRlNGAȘI — 15 30; 
18; 20,30 © Cei șapte samurai : LIRA — 15; 18 © O lume nebună, nebună, 
nebună : DRUMUL SĂRII — 16; 19,30 matineu — 10,00 © Pentru un pumn 
de dolari și Pentru cițiva dolari în plus : COTROCENI — 15- 19 30 a Trei 
grăsuni : FERENTARI — 15.30: 18; 20,30

nu s-a răspuns încă. Istoria aviației românești : 
mari figuri de inventatori, piloțl, constructori 
și cercetători. Tradițiile aviației românești. Par
ticipă : acad. Elie Carafoli ; general maior Ing. 
Ștefan Ispas ; colonel în rezervă Gheorghe 
Iacobescu, general Constantin Șendrea.

21,10 — Teleglob —emisiune de călătorii geografice — 
Algeria.

21.30 — Studioul mic : „Un capriciu" de Alfred de 
Musset. Distribuția : Carmen Stănescu, Melania 
Cîrje, Damian Crîșmaru, George Calboreanu 
junior, George Ulmeni.

22,13 — Arta plastică. Ciclul „Curente și stiluri ale artei 
moderne". Clasicismul și legăturile lui cu filo
zofia iluminismului (I). Prezintă Ion Frunzetti.

22,35 — Seară de romanțe, cu Lizette Chirculescu și 
Nlcu Stoenescu. Acompaniază o formație con
dusă de Titi Niculescu.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

măsură pe sondajele de opinii, anchete 
sociale și investigații cu caracter so
ciologic.

Transpunerea în practică a acestor 
importante sarcini de actualitate, rea
lizarea concretă a concepției de orien
tare și organizare a activității cultural- 
artistice în noua comună sînt pe deplin 
posibile, deoarece în fruntea cămine
lor culturale au fost solicitate și nu
mite recent în toate județele țării ca
dre cu o temeinică pregătire politico- 
ideologică și culturală, cu experiență

muncă; dar această responsabilitate, 
în sensul ei cel mai autentic, presu
pune, de asemenea, participarea in
telectualului — în măsura capacității 
și în funcție de specialitatea sa — la în
treaga viață social-culturală a satului, 
la rezolvarea marilor probleme pe care 
le implică mersul ascendent al țărăni
mii noastre pe drumul civilizației so
cialiste.

Un rol deosebit revine consiliilor 
populare comunale, îndeosebi în asi
gurarea condițiilor materiale favora-

zeze prin mijloace diverse, cu mare 
forță de convingere, educația patrio
tică, cultivarea sentimentelor de fră
ție dintre oamenii muncii români și 
cei aparținînd naționalităților conlo
cuitoare ; să organizeze o 
bogată activitate care să 
teze folosirea instructivă 
tractivă a timpului liber; să-și diferen
țieze activitatea corespunzător carac
teristicilor variatelor categorii 
populației rurale, acordînd atenție în
deosebi tineretului ; să folosească 
mod eficient mijloacele moderne 
comunicație în masă (radio, televi
ziune, presă, film și carte) ; să-și fun
damenteze întreaga activitate cultural- 
educativă pe criterii științifice, pro
gramele sale fiind bazate în mai mare

vie și 
facili- 

și clis-

ale

în 
de

în munca cu masele, prestigiu în fața 
intelectualității de la sate, care au do
vedit și pînă acuma pasiune și dăruire 
în această nobilă activitate. Desigur, 
eficiența educativă a tuturor manifes
tărilor organizate în așezămintele cul
turale de la sate este condiționată de 
participarea activă și efectivă a tuturor 
factorilor interesați în instrucția și edu
cația maselor : organizații de tineret 
si sindicale, conducerile cooperative
lor agricole de producție și consum, 
cadrele de specialitate din domeniul 
agriculturii și sănătății, cadrele didac
tice, ceilalți activiști culturali din me
diul rural.

Responsabilitatea intelectualului 
pentru destinele satului în care trăiește 
înseamnă îndeplinirea competentă a 
sarcinilor care ii revin la locul de

bile pentru desfășurarea activității cul
tural-educative la sate.

în această etapă de mare eferves
cență, cînd în mediul rural se sta
tornicesc noi coordonate de dezvol
tare a vieții spirituale, comitetele pen
tru cultură și artă județene vor trebui 
să fie prezente cu întreaga lor compe
tentă și capacitate de lucru la această 
mare acțiune.

Activitatea organelor de cultură ju
dețene nu va trebui însă să se limiteze 
numai la această perioadă de organi
zare, ci va trebui să aibă în vedere 
necesitatea permanentă de a urmări 
și sesiza în profunzime evoluția feno
menului de cultură din mediul rural, 
de a orienta și îndruma munca așeză
mintelor culturale de la sate, de a îm
bogăți — cu sprijinul forțelor intelec-

tuale și artistice de la orașe — viața 
culturală a țărănimii.

Din acest punct de vedere, comi
tetele de cultură și artă trebuie să per
severeze în a face să pătrundă în me
diul sătesc multiplele forme ale crea
ției spirituale culte : cartea și filmul, 
spectacole dramatice și muzicale 
susținute de instituțiile artistice de 
spectacole, expoziții de artă, manifes
tări cu participarea unor intelectuali 
de prestigiu etc.

Toate aceste manifestări trebuie să 
fie străbătute de un suflu viu, anti- 
rutinier, să aibă mereu în vedere ca
litatea și eficiența activității cultu
rale, iar nu cifrele menite să figureze 
în rapoarte. Meritele acestei activi
tăți se măsoară prin răsunetul ei în 
mințile și în sufletele oamenilor, prin 
aportul la formarea spirituală a aces
tora. înlăturarea concepțiilor învechi
te, a oricăror tendințe formaliste, va 
da posibilitatea căminelor culturale să 
se concentreze asupra conținutului 
muncii, să adopte un stil de lucru su
plu, să răspundă cu promptitudine, 
cu miez, cu inventivitate cerințelor 
actuale ale satului socialist.

Principalul în această etapă hotărî- 
toare pentru succesul acțiunii de im
portanță națională pe care o repre
zintă reorganizarea administrativ-teri- 
torială a 
concretă, 
tă. Toate 
trebui să 
activitate 
buind prin aceasta la ridicarea nive
lului de civilizație a zeci și zeci de 
mii de cetățeni.

Este o datorie patriotică, o înaltă 
îndatorire socială a fiecăruia dintre noi 
să contribuie prin elan, pricepere și 
talent la progresul necontenit al satu
lui românesc contemporan.

țării, îl constituie acțiunea 
imediată, operativă, eficien- 
așezămintele de cultură vor 
cunoască o vie și intensă 
cultural-educativă, contri-

• La Muzeul Banatului din 
Timișoara s-a deschis o expozi
ție memorials documentară și 
de artă plastică, închinată a- 
nului revoluționar 1848. Ea cu
prinde numeroase fotocopii și 
documente originale, stampe, 
medalii comemorative, publica
ții ale timpului. Alte săli ale 
expoziției sînt rezervate crea» 
fiilor de artă plastică ce oglin
desc revoluția de la 1848. Ta
bloul reprezentîndu-l pe Nicolae 
Bălcescu, realizat de Tattarescu, 
bustul lui Eftimie Murgu, sem
nat de sculptorul timișorean 
Victor Gaga, sînt expuse alături 
de alte lucrări care evocă plas
tic figuri și momente pașoptiste.

o In cadrul manifestărilor 
prilejuite de aniversarea a 120 
de ani de la revoluția din 1848, 
la Palatul culturii din Ploiești 
a fost organizată o expoziție de 
fotocopii după articolele apărute 

Iîn presa vremii, obiecte perso
nale și fotografii ale unor con
ducători ai mișcării revoluțio
nare — N. Bălcescu, D. Negu- 
lici — prefectul jud. Prahova în 
timpul revoluției, Barbu Isco- 
vescu, D. Rosenthal. O expo
ziție intitulată „Mărturii târgo
viștene despre revoluția de la 
1848“ a fost deschisă și la Mu
zeul de istorie al municipiului 
Tîrgoviște.

(Agerpres)

Comitetul de Stat pentru Cul- 
Artă, Universitatea 

București și Uniunea 
Plastici au organizat 

seara, în sala Dalles,

Și 
Populară 
Artiștilor 
miercuri 
un simpozion cu prilejul come
morării a 10 ani de 
lui Iosif Iser. După 
deschidere rostit de 
zetti, vicepreședinte 
Artiștilor Plastici, au vorbit co
lecționarul de artă M. Weinberg 
si criticul 
nescu.

la moartea 
cuvîntul de 
Ion Brun
ai Uniunii

de artă Petru Comar-

Ar < .

I

In aula 
agronomic 
miercuri dimineața un simpozion 
consacrat împlinirii a 150 de ani 
de la nașterea lui Ion Ionescu 
de la Brad, al cărui nume îl 
poartă acest așezămint de în- 
vătămînt superior. Cu acest pri
lej, prof. univ. Filip Cantăr și 
lectorul universitar Vladimir 
Gheorghiu au vorbit despre via
ta și opera lui Ion Ionescu de 
la Brad — economist, statisti
cian si agronom, fost profesor 
la Academia Mihăileană din 
Iași.

festivă a Institutului 
din Iași a avut loc

(Agerpres)

LA CINEMATOGRAFUL 
„PATRIA" 

„Căderea 

imperiului 

roman"

Pe ecranul cinematografului 
„Patria", care beneficiază de 
aer condiționat, rulează filmul 
„CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN", producție a studiouri
lor americane. Filmul in cu
lori, pe ecran panoramic, își 
propune să reconstituie epoca 
prăbușirii imperiului roman. 
Regizorul filmului, Anthony 
Mann, a reunit interpreți de 
prestigiu : Sophia Loren, Step
hen Boyd, Alec Guiness, Ja
mes Mason, Cristopher Plum
mer, John Ireland, Mel Ferrer, 
Omar Sharif.
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Semnarea unor acorduri între

între 8 și 12 iunie 1968, au avut 
loc la București convorbiri între 
delegația economică guvernamen
tală a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și delegația economică guver
namentală a Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam.

în urma convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de cal
dă prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă, la 12 iunie 1968 au fost 
semnate : Acordul privind ajutorul 
economic și militar suplimentar 
nerambursabil pe anul 1968 ; Acor
dul privind ajutorul economic și 
militar nerambursabil pe anul 
1969, acordate de către Republica

Socialistă România Republicii De
mocrate Vietnam ; și Acordul pri
vind schimbul de mărfuri și plățile 
pe anul 1969 între cele două țări.

De asemenea, s-a convenit amî- 
narea restituirii unor sume din cre
dite acordate anterior Republicii 
Democrate Vietnam de către 
publica Socialistă România.

La ceremonia semnării au 
parte Vasile Giiga, adjunct al 
nistrului afacerilor externe,

Re-

luat 
mi- 

gene- 
ral-locotenent Vasile Ionel, adjunct 
al ministrului forțelor armate, 
Valentin Steriopol, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Con
stantin Șandru, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
si membrii delegației economice 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România.

Din partea vietnameză au parti
cipat Nghiem Ba Duc, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București, și membrii dele
gației economice guvernamentale a 
Republicii Democrate Vietnam.

O delegație de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă de 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., a plecat miercuri 
seara în R. P. Bulgaria, unde, la in
vitația Partidului Comunist Bul
gar, va face o vizită de schimb de 
experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășul Andrei Păcuraru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

în dezbatere

Folosirea rațională a apei

★ ★

PRIMIREA LA C. C. AL P. C. R.

A DELEGAȚIEI
DW DANEMARCA

Ieri după-amiază, tovarășul Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația P.C. din 
Danemarca, condusă de tovarășul 
Aksel Spottag, membru al C.C., 
care a făcut o vizită în țara noas-

P.C.R.tră la invitația C.C. al
A participat tovarășul Andrei 

Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

IERI AU IfKENJT LA BUCUREȘTI

LUCRĂRILE SESIUNI! ANUALE

K UNIUNII ACADEMICE INTERNAȚIONALE

•i viața internațională

Agricultorii vest-germani 
ia mumfesiu

■>

ueuiulțmireu
fața de Piața amuți
CORESPONDENȚĂ DIN BONN DE LA ROLF HAUER

E2S

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu; a 
oferit miercuri seara, la restauran
tul „Pescăruș”, un dineu în cinstea 
delegației guvernamentale econo
mice a R D. Vietnam, condusă de 
Le Thanh Nghi, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce- 
lor-pe muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Democrate Viet
nam.

Au luat parte membri ai condu
cerii Ministerului Afacerilor 
terne, Ministerului Comerțului 
terior, Ministerului Forțelor 
mate, Comitetului de Stat al
nificării și alte persoane oficiale.

Au participat membrii delegației 
guvernamentale economice a R. D. 
Vietnam.

Ex-
Ex- 
Ar- 
Pla-

(Agerpres)

Marți și miercuri s-au desfășurat la 
Craiova lucrările unei consfătuiri pe 
tema folosirii chibzuite a resurselor 
de apă din bazinul hidrografic al Jiu
lui și al celorlalte surse din județul 
Dolj. Au participat reprezentanți ai u- 
nităților mari consumatoare de apă 
din industrie, agricultură și gospo
dăria comunală, din cadrul Comite
tului de Stat al Apelor, Consiliul Su
perior al Agriculturii, Ministerelor In
dustriei Chimice, Minelor, Energiei E- 
lectrice, Industriei Alimentare. Au fost 
discutate posibilitățile de satisfacere 
cu apă a noilor obiective industriale 
din zona Craiovei, măsurile ce se im
pun pentru reducerea consumurilor 
neraționale și îmbunătățirea calității 
apei.

în Aula Academiei au început 
miercuri lucrările celei de-a 42-a 
sesiuni anuale a Uniunii Academi
ce Internaționale (U.A.I.), organism 
care grupează majoritatea acade
miilor din lume.

Creată după primul război mon
dial, U.A.I. are ca scop principal 
patronarea marilor acțiuni științi
fice ce nu pot fi rezolvate cu re
sursele unei singure țări, și care 
necesită o largă colaborare inter
națională. Țara noastră, care a ade
rat la U.A.I. încă de la înființarea 
sa, este reprezentată prin doi dele
gați: acad. Emil Condurachi, vice
președinte al U.A.I., și prof. Dio- 
nisie Pippidi, membru corespon
dent al Academiei.

Actuala sesiune anuală va ana
liza stadiul 
în curs de 
tiva unele 
nanciar.

La lucrări participă 
și profesori universitari, reprezen- 
tînd academiile din: Australia, Aus
tria, Belgia, Marea Britanie, Cana-

da, Cehoslovacia, Danemarca, El
veția, Franța, R. D. Germană, R.F. 
a Germaniei, Grecia, Israel, Ita
lia, Iugoslavia, Japonia, Norvegia, 
Olanda, Polonia, România, Spania, 
S.U.A., Suedia, Ungaria.

Lucrările sesiunii au fost deschi
se de ar-ad. Aramon y Serra (Spa
nia), prim-vicepreședinte al Uniu
nii Academice Internaționale.

Participanții la reuniune au fost 
salutați de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România.

Sesiunea anuală a U.A.I. își con
tinuă lucrările în comisii de spe
cialitate.

(Agerpres)

și progresele lucrărilor 
rezolvare 
probleme

și va defini
te ordin fi-

academicieni

vremea

Cronica zilei
în cursul zilei de miercuri, minis

trul economiei, comerțului și planifi
cării al Republicii Populare a Yeme
nului de Sud, Abdul Malik Ismail, 
care face o vizită în țara noastră, a 
avut întrevederi la Ministerul Sănă
tății, cu ministrul Aurel Moga, și la 
Ministerul Afacerilor Externe, cu pri
mul adjunct al ministrului, George 
Macovescu. Ministrul comerțului ex
terior, Gheorghe Cioară, a oferit în 
cinstea oaspetelui un dineu.

A
Miercuri a plecat spre Leipzig o 

delegație comună a Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție și a Consiliului Superior al 
Agriculturii, condusă de Gheorghe 
Roșu, prim-vicepreședinte al UNCAP, 
pentru a participa la Congresul țăra
nilor din Republica Democrată Ger
mană. La aeroportul Băneasa, printre 
persoanele oficiale prezente la ple
carea delegației se afla și Ewald 
Moldt, ambasadorul Republicii Demo
crate Germane la București.

A
Miercuri dimineața, delegația Ca

merei de Comerț și Industrie 
Birmingham, condusă de G. F. Colo, 
președintele Camerei, care face o vi
zită în țara noastră, a avut o între
vedere la Ministerul Comerțului Ex
terior cu primul adjunct al ministru
lui, Dumitru Bejan. După-amiază, sir 
John Edward Chadwick, ambasadorul 
Marii Britanii la București, a oferit 
un cocteil în cinstea oaspeților en
glezi.

în cîteva rînduri

din

A
Ansamblul de balet al operei din 

Sarajevo, care a sosit la Timișoara, ca 
răspuns la vizita făcută recent în Iu
goslavia de către baletul Operei de 
stat din Timișoara, a interpretat 
miercuri pe scena operei timișorene 
capodopera coregrafică „Lacul lebe
delor” <le Ceaikovski. Coregrafia spec
tacolului este semnată de maestra de 
balet Vera Costici, iar conducerea 
muzicală este asigurată de dirijorul 
Ivan Stacer de la Opera din Sara
jevo. în următoarele zile, ansamblul 
de balet al Operei din Sarajevo va 
prezenta spectacole la Timișoara, Arad 
și Reșița. (Agerpres)

PRONOEXPRES
numerele extrase la concursul nr. 24, 

din 12 iunie 1968
EXTRAGEREA I : 17 5 23 13 44 

34 _ io 37.
Fond de premii : 436 946 lei. 
EXTRAGEREA A n-A : 4 28 36 

32 6 10 — 1 38.
Fond de premii : 331 608 lei.
Tragerea următoare va avea loc 

miercuri, 19 Iunie 1963, în București.

Depuneri p® libretele de 
economii cu dobîndă și 
câștiguri în autoturisme 
și pe libretele de eco
nomii pentru construi
rea de locuințe în ve
derea participării la 
tragerile la sorți pentru 

trimestrul IH/1963
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni face cunoscut ce
lor interesați că depunerile 
sau completările de sume pe 
libretele de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autotu
risme, necesare participării la 
tragerea la sorți pentru al 
treilea trimestru al anului cu
rent, se pot efectua pînă la 
data de 29 iunie a.c., inclusiv.

De asemenea, pînă la data 
de 29 iunie a.c., inclusiv, uni
tățile C.E.C. emit librete de e- 
conomii pentru construirea de 
locuințe care dau dreptul ti
tularilor să participe la trage
rea la sorți pentru trimestrul 
III/1968.

Competiție da tradiție în fotbalul nostru „Cupa României' sa află 
acum în pragul actului final. Ieri, la București și la Cluj au avut loc me
ciurile semifina/ : Dinamo București s-a întîlnit cu Progresul, iar Rapid 
cu Vagonul Ax«d. învingătoare din aceste confruntări au ieșit echipele 
Dinamo și Rapid, care își vor disputa finala duminică in Capitală.

TIRIAC ȘI NASTASE ÎN ELVE- | 
ȚIA. — în orașul Lugano au început “ 
campionatele internaționale de tenis H 
ale Elveției. în primul tur, îlie Năs- | 
tase l-a eliminat cu 6—1, 6—2 pe S 
Peter Holensțein (Elveția), iar în g 
turul doi l-a întrecut cu 6—4, 6—0 H
pe Werren (Elveția). Tiriac, care a g 
jucat direct în tJft'ul doi, a cîștigat 
cu 6—1, 6—1 in frța italianului Toci, H 
Printre alți tenlsmeni străini, . \ la H 
aceste campionate participă și Mu- ® 
kerjea (India), Bowrey (S.U.A.), Ries- 
sen (S.U.A.), Ken Fletcher (Australia), 
Franulovici (Iugoslavia), Merlo (Ita
lia) etc.

Ieri în țară : vremea s-a a- 
mellorat. Cerul a fost variabil, 
mai mult senin în sudul țării. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit, predominînd din sectorul 
nord-vest. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între 11 grade 
la Sibiu și 28 de grade la Rm. 
Sărat și Jurilovca. în Bucu
rești : vremea a fost frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul a su
flat slab. Temperatura maximă 
a atins 28 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 iunie. în țară: 
vreme în curs de încălzire ușoa
ră, cu cerul schimbător. Vo-r 
cădea ploi locale, sub formă de 
averse. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maxi
mele între 18 și 28 de grade, 
în București : vreme în curs de 
încălzire. Cerul va fi schimbă
tor, favorabil aversei de ploaie.

Autoturisme și excursii

!a Istanbul prin

DINâMO - PROGRESUL 4-3

(după prelungiri)

începută în ritm de vals lent și în 
mijlocul, unui dezinteres cvasitotal 
(de altfel si tribunele stadionului „23 
August” erau aproape goale), „semi
finala” dintre Progresul și Dinamo 
București a crescut progresiv în in
tensitate. cănătînd, în special, în 
cele două prelungiri, accente ultra- 
dramatice. Și. privindu-i pe acești 
jucători ai Progresului, de o rară 
ambiție — dublată de capacitatea de 
efort necesară pentru a și-o susține 
— era greu să mai înțelegi ceva. 
Oare nu tot ei au fost aceia care, 
cu numai trei zile în urmă, într-un 
joc decisiv pentru evitarea baraju
lui, se dovediseră incapabili să în
scrie 
care 
dase 
tuși, 
tindu-se într-un „clenci” prelungit pe 
mai bine de 60 de minute cu o e- 
chipă dinamovistă la fel de dîrză. 
Golurile care au fost marcate într-c 
poartă sau în cealaltă n-au avut e- 
fect decît asupra situației portarilor 
titulari : Matache a fost schimbat cu 
Mîndru. iar Datcu cu Niculescu.

Pe cîmpul de joc. combatanții n-au 
cedat nici o secundă, întreaga parti
dă fiind presărată cu emoționante 
faze de poartă, faze care ne-au fă
cut să le trecem eu vederea difi
cultățile de ordin tehnic.

Iri ultimul din cele 90 de 
obișnuite. Stoicescu era cît 
să elucideze... problema, dar 
a ocolit poarta. Iar, cînd în pre
lungiri tensiunea se apropia de li
mita superioară, echilibrul jocului a 
fost rupt, oferind dintr-o dată Pro
gresului soluția cea mai dezavanta
joasă : arbitrul Zdenek Vales (Ceho
slovacia). care a condus slab, în ge
neral, a dictat lovitură de la 11 m, in 
urma unui fault al lui Neacșu asupra 
lui Ghergheli, decizie contestată în
delung si nesportiv de apărătorii 
Progresului. Stoenescu a executat și 
4—3, rezultat care califică pe Di
namo în finala competiției.

Celelalte sase goluri au fost în
scrise. în ordine, de : Mateianu (min. 
30), Sălceanu (min. 40). Haidu (min. 
58), Țarălungă (min. 75), Dumitrache 
(min. 80). Oaidă (min. 82).

Valentin PAUNESCU

golul salvator, în condițiile în 
adversarul (F. C. Argeș) ce- 
lupta ? Da, tot ei erau, si, to- 
aveau altă înfățișare, încleș-

RAPID
BC

2-0

minute 
pe aci 
mingea

VAGONUL ARAD

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). 
Meciul dintre Rapid și Vagonul 
Arad, disputat pe stadionul orășe
nesc, nu a satisfăcut pe nimeni, nici 
chiar pe antrenorul învingătorilor, 
care la sfîrșit își dojenea sever elevii 
pentru mediocritatea în care 
complăcut tot timpul întîlnirii. 
torla obținută de bucureșteni cu 
rul de 2—0 (2—0) se datorește
mult unor faze individuale realizate

s-au 
Vlc- 
sco- 
mai

Max Seither, expert 
social-democrat 
probleme sociale 
deputat în Bundestag, 
arăta acum cîteva zile 
că din 100 de gos
podării țărănești, nu
mai 17 au o bază eco
nomică trainică. Aceș
tia sînt marii proprie
tari. posesorii unor su
prafețe de 50—100 sau 
peste 100 de hectare, 
care profită în- 
tr-adevăr de pe urma 
Pieței comune. Marii 
posesori de pămînt 
sînt cei care își pot 
procura utilaj agricol 
modern pentru a 
ține piept concuren
tei. Președintele u- 
niunii țăranilor vest- 
germani arăta la un 
congres al agricultori
lor din landul Hessen 
că de pe urma Pieței 
agrare comune profită 
„aceleași nume, ace
leași familii sau, dacă 
doriți, aceleași dinas
tii", care au acumulat 
averi atît înaintea 
primului război mon
dial, cit și în perioa
da dintre cele două 
războaie. El a cerut 
promulgarea unei legi 
care să asigure exis
tența gospodăriilor ță
rănești.

Accentuarea „proce
sului de restrîngere" — 
de dispariție a gospo
dăriilor victime ale 
concurenței din cadrul 
Pieței comune — mă
rește neîncetat nemul
țumirea țăranilor a- 
fectați. Ei își amin
tesc de promisiu
nile partidului Uniu
nea creștin-democrată 
(U.C.D.) făcute în 
ajunul tuturor alege
rilor, dar care rămîn 
mereu neîndeplinite. 
Ca urmare, membrii 
U.C.D., care își recol
tau voturile în rîndul 
populației rurale, ris»

muncesc pe ogoare. 
Dar există și sate în
tregi fără țărani, cu pă
mânturi lăsate în para
gină. Dacă cu cîțiva ani 
în urmă, un țăran ca
re dispunea de 5 hec
tare de pămînt propriu 
sau luat în arendă, își 
putea asigura traiul, 
astăzi gospodării care 
dispun de 20 de hec
tare sau chiar mai 
mult nu mai sînt ca
pabile să facă față 
concurenței. Pentru 
micii producători, 
riscurile „economiei 
libere" sînt deosebit 
de mari.

Guvernul federal, 
legat contractual de 
Comunitatea Economi
că Europeană, a în
cercat ani de-a rîndul 
să-i asigure pe agri
cultori că „politica a- 
grară comună va adu
ce stabilizarea piețe
lor și un nivel de trai 
corespunzător popu
lației rurale". In
tr-adevăr, documente
le comunitare prevăd 
toate acestea. In prac
tică însă lucrurile stau 
altfel. In condițiile 
cînd piața vest-germa- 
nă este inundată de 
produse agricole pro
venite din alte țări 
membre ale C.E.E., 
îndeosebi din Fran
ța și Italia, producă
torii din R.F.G. nu-și 
vot desface propriile 
lor produse.

In încercarea de a-i 
liniști pe țărani, ex- 
perții agrari ai parti
dului Uniunea creștin- 
democrată îi îndeamnă 
pe aceștia să 
produse la 
competitive, 
aceasta însă 
gospodărie trebuie să 
fie utilată cu mașini 
agricole moderne. Dar 
țăranul de rînd nu 
poate să-și permită 
investiții costisitoare, „ 
iar atunci cînd le face că sg piardă încrede- 
în scopul de a pil- ...... •
tea supraviețui, este 
nevoit să se înglo
deze în datorii. Po
trivit statisticilor, la 31 
decembrie 1967 dato
riile agricultorilor 
vest-germani s-au ridi
cat la 22 miliarde de 
mărci.

Numeroasele demon
strații ale studenților 
pentru modernizarea 
învățământului și ale 
adversarilor ,,legilor 
excepționale" sînt ur
mate, in Republica Fe
derală a Germaniei, 
de acțiuni de protest 
ale țăranilor nemulțu
miți de Piața comună. 
In ultimele săptămîni, 
în numeroase regiuni 
au avut loc mitinguri 
ale agricultorilor la 
care au participat zeci 
de mii de oameni. Du
minică, de pildă, peste 
8 000 de agricultori 
s-au întrunit la Osna- 
briick. Președintele 
Uniunii țăranilor vest- 
germani, Rehwinkel, a 
declarat cu acest pri
lej : „Vom continua 
pe întreg teritoriul 
Republicii Federale 
acțiunile noastre de 
protest pînă cînd poli
ticienii vor traduce în 
fapt cuvintele lor". 
Reuniți la Bonn, mem
brii conducerii uniu
nii țăranilor vest-ger- 
mani au hotărît, luni, 
desfășurarea unor noi 
acțiuni de protest.

Țăranii cer să li se 
asigure posibilități de 
existență. Datorită, 
mai ales, concurenței 
tot mai acerbe pe Pia
ța comună agricolă, în 
ultimii ani, zeci, sute 
de mii de gospodării 
mici și mijlocii au tre
buit să fie abandona
te de proprietarii lor, 
multe din 
vîndute la 
înglobate în 
proprietăți 
De pildă, dacă în 1949, 
în regiunile de pod
gorii din landul Re- 
nania-Palatinat au e- 
xistat 78 000 de gos
podării viticole, astăzi 
numărul lor este doar 
de circa 38 000. In afa
ră de aceasta, în R.F.G. 
există circa 900 000 de 
țărani care, pentru 
a-și putea întreține fa
miliile, sînt nevoiți să 
exercite și o altă pro
fesiune decît cea de a- 
gricultor. Ei îngroașă 
rîndul muncitorilor 
necalificați sau slab 
calificați din fabrici și 
uzine, care, după 
terminarea lucrului.

ele fiind 
licitație și 

marile 
agricole. obțină 

prețuri 
Pentru 
fiecare

în

e-

pre- 
lei

care
(Bucu-

CONCURSUL

(Urmare din pag. I)

de Codreanu (în minutul 26) și Du- 
mitriu II (în minutul 31).

Foștii campioni au părut obosiți, 
plictisiți, iar după ce au marcat go
lurile s-au retras în apărare, ca și 
cum nu mai aveau nimic de arătat 
publicului. Arădanii nu au strălucit 
nici ei, dar au luptat ceva mai mult. 
Ei au dominat aproape toată repri
za secundă, au avut numeroase oca
zii, dar fiecare din înaintași a ezi
tat să-și ia răspunderea trasului la 
poartă.

Dintre fazele mal importante, am 
reținut bara bucureștenilor din mi
nutul 2, faza din minutul 10, cînd 
Macavei este faultat în careu de 
Lupescu, dar arbitrul trece cu vede
rea în minutul 17 Dembrovschi tri
mite în brațele portarului bucu- 
reștean dintr-o situație favorabilă. 
Apoi, se înscriu golurile amintite. 
După pauză, Vagonul pune stăpînire 
pe joc, dar, pe rînd, Chivu, Dem
brovschi, Stănoaie, Macavei ratează.

PISTARZI BUCUREȘTENI 
MOSCOVA. — în prezent pe velo
dromul din Moscova se dispută un 
concurs internațional de ciclism, la 
care, participă pistarzi din Moscova 
și București. Proba de 1000 m a re
venit lui Vladimir Malișln (Moscova) 
cu l’ll”8/10, urmat de Paul Soare 
(l’13”l/10) și Gheorghe Negoescu 
(l’13”2/10). în finala probei de viteză 
(200 m) victoria a fost repurtată de 
Vladimir Tormoziv (Moscova), 
l-a învins pe Dan Popovici 
reștl). Cursa de urmărire pe echipe 
(4000 m) a fost cîștigată de echipa 
orașului Moscova în 4'55”9/10. Echipa 
orașului București a realizat 4’57”4/10.

POLOIȘTII NOȘTRI LA BUDA
PESTA. — Miercuri la Budapesta 
a început turneul internațional de 
polo pe apă. Echipa României a în
vins cu 9—2 (3—0, 2—1, 2—0, 2—1)
echipa secundă a U.R.S.S.

O fază tipică pentru îndîrjirea cu care a fost disputat dreptul de a ]uca in 
finală (meciul Progresul — Dinamo București) 

Foto : M. Andreescu

Meciurile de baraj pentru divizia A 
se dispută, pe terenuri 

la Timișoara
J

A FOST STABILITĂ
în urma tragerii la sorți e- 

iectuată la sediul F.R.F., me
ciurile de baraj pentru califi
care (...sau râmînere) în divi
zia A au fost stabilite astfel: 
duminică, 23 iunie: PROGRE
SUL BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA și STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV — POLITEHNICA GA
LAȚI; miercuri, 26 iunie: PRO-

ORDINEA PARTIDELOR
GREȘUL — POLITEHNICA și 
STEAGUL ROȘU — CRIȘUL; 
duminică, 30 iunie: PROGRE
SUL — STEAGUL ROȘU și CRI
ȘUL — POLITEHNICA.

Toate aceste meciuri vor a- 
vea Ioc la Timișoara, pe te
renuri diferite, cu începere de 
Ia ora 17,30.

EXCEPȚIONAL 
PRONOEXPRES

De la începutul anului și 
pînă la 28 mai 1968, peste 350 
participanți au obținut auto
turisme la sistemele de joc 
LOTO-PRONOSPORT. Un nou 
prilej oferă concursul ex
cepțional Pronoexpres din 23 
iunie care atribuie : un 
miu în valoare de 75 000
(un autoturism „Fiat 850 Spi
der’ și diferența în numerar); 
autoturisme în număr nelimi
tat; 10 autoturisme prin tra
gere la sorți; 60 de excursii 
la Istanbul (circa 7 zile) cu 
autocarul, prin O.N.T. ; premii 
variabile și fixe în bani.

La acest concurs se vor
fectua 10 extrageri de cîte 9 
numere din 49 fiecare, în 4 
faze. în total se vor extrage 
90 de numere.

Cu bilete de 30 lei se poate 
participa la toate cele 10 ex
trageri.

trase anumite progrese, „Jan 
Sangh'-ul se activizase in- 
tr-un mod caracterizat în
grijorător. Acum a pierdut 15 
locuri. Deci partidul Congre
sului a reușit să-și reinstau- 
reze puterea in Hariana. 
Dar pentru cit timp ?

Aplicarea „noii strategii” a 
dus la tulburări în statele în 
care la guvern s-au înscăunat 
coaliții ale partidelor de opo
ziție. Pentru readucerea la 
putere în aceste state a „con- 
gresiștilor” s-au făcut mari 
eforturi, mergîndu-se pînă 
la demiterea guvernelor lo
cale. Așa cum , s-a întîm- 

în urmă cu șase 
în Bengalul de vest.

Aci guvernul, alcătuit din 
reprezentanți ai partidelor de 
stingă sau cu vederi de stin
gă, venise la putere în 
urma victoriei categorice ob
ținute în alegerile generale 
de „Frontul unit” al acestor 
partide. Un rol principal în 
realizarea frontului și în for
marea guvernului de stingă 
l-au avut comuniștii, dețină
tori ai unui mare număr de 
mandate în parlamentul lo
cal. In răstimpul scurt cit a 
condus Bengalul de vest, gu
vernul a inițiat o serie do

DECLARAȚIA P.C.

DIN JAPONIA
TOKIO 12 (Agerpres). — Parti

dul Comunist din Japonia a dat 
publicității o declarație în ajunul 
campaniei pentru alegerile de la 7 
iulie, care vor stabili noua confi
gurație a Camerei consilierilor, or
ganul superior al Dietei japoneze, 
în declarație se subliniază că Par
tidul Comunist din Japonia se va 
prezenta la aceste alegeri sub lo
zinca luptei pentru anularea „tra
tatului de securitate” japono-ame- 
rican și pentru retrocedarea totală 
și necondiționată a Insulei Okina
wa, aflată actualmente sub admi
nistrația S.U.A. Partidul Comunist 
din Japonia, relevă declarația, va 
lupta pentru crearea unei coaliții 
guvernamentale democratice, pen
tru o Japonie democrată și pașnică.

măsuri în favoarea oameni
lor muncii, fapt ce a stîrnit 
furia cercurilor reacționare. 
Mai întîi s-a încercat înlo
cuirea comuniștilor din gu
vern, apoi, întrucît această 
tentativă a eșuat, forfele 
reacționare au trecut la pro- ■ 
vocări directe. Invocînd „si
tuația de instabilitate”, care, 
așa cum arătam, fusese ro
dul unei conspirații împo
triva forțelor de stingă din 
coaliție, s-a determinat dizol
varea guvernului local. Se știe 
ce a urmat. Săptămîni în șir 
au avut loc puternice manifes
tații și greve în semn de pro
test împotriva demiterii ar
bitrare a guvernului legal, 
format ca rezultat al voinței 
populare. Cu multă greutate 
s-a încropit un guvern, în mare 
parte din disidenți ai „Fron
tului unit”. Insă și acesta a 
fost nevoit să demisioneze, 
iar statul Bengalul de vest a 
trecut sub controlul direct al 
administrației centrale. In 
cele din urmă a fost dizolvat 
parlamentul local și s-au a- 
nunțat noi alegeri pentru luna 
noiembrie.

In statul Uttar Pradesh, în 
urma alegerilor, puterea a 
fosf preluată de o coaliție a 
partidelor de opoziție. De la 
bun inceput coaliția a fost

rea alegătorilor lor. 
Cel care profită este 
Partidul național-de- 
mocrat. de orientare 
neonazistă, care mi
zează pe nemulțumi
rile țăranilor și caută 
să acapareze voturile 
lor.

ȘEDINȚA CC.
ĂL P.S.I.U.P.

12. — Corespondentul
Nicolae Puicea, trans-

ROMA 
Agerpres, 
mite : Timp de două zile s-au des
fășurat la Roma lucrările ședinței 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P.), care a examinat 
„situația politică și sarcinile parti
dului în legătură cu rezultatele ale
gerilor parlamentare și noua evo
luție internă și internațională”. 
Tullio Vecchietti, secretar general 
al P.S.I.U.P., a prezentat un raport 
în care a subliniat succesul stîngii 
în recentele alegeri și situația poli
tică nouă care s-a creat. In aceas
tă privință, este scoasă în evidență 
importanța unității forțelor de 
stingă pentru întărirea acestui im
puls și consolidarea succeselor ob
ținute.

măcinată de disensiuni. Ca 
urmare, guvernul a fost obli
gat să se dizolve.

In alte două state, Bihar și 
Punjab, în urma alegerilor 
generale, au venit la putere 
guverne ale coalifiei parti
delor de opozijie. In Punjab 
au format cabinetul disidenji 
ai coaliției, dar acest cabinet 
este foarte instabil. In Bihar, 
un cabinet format tot din di
sident, care a înlocuit gu
vernul de coaliție, a supra
viețuit doar cîteva săptămîni.

Singurele guverne ale par
tidelor de opozifie care au 
reușit să-și mențină stabili
tatea sînt cele din sfatul Ke
rala, unde se află la putere 
o coaliție a partidelor de 
stingă, rolul principal dejinîn- 
du-l comuniștii, și din statul 
Madras, unde un partid regio
nal a obfinut o mare ma
joritate.

O vie discufie a stîrnit în 
ultima vreme problema pre
rogativelor guvernatorilor lo
cali. Guvernatorii, caro nu 
sînt decît șefi consfitufionali, 
deci fără o autoritate execu
tivă, posedă o serie de pre
rogative pentru situații excep
ționale. Aceste prerogative 
au început să fie folosite de 
guvernatori, în scopul răstur
nării guvernelor locale. Tocmai

de aceea, în cercurile politica 
din opozifie se cere cu in
sistență să se acorde garanții 
împotriva folosirii abuzive a 
acestor „puteri 
nale".

Actuala evoluție 
este o consecință 
jelor centrifuge 
partidului de guvernămînt.

Rezultatele nesatisfăcăfoara 
pe care acest partid le-a ob
ținut încă la alegerile gene
rale de anul trecut au fosf 
explicate de către forfele de
mocratice prin aceea că o 
serie întreagă de probleme 
acute ale maselor, a căror 
solufionare a fosf făgăduită, 
nu și-au găsif rezolvarea. A- 
ceasta se referă, în primul 
rind, la reforma agrară și la 
alte revendicări ale țărănimii. 
Tofodafă, așa cum subliniază 
forfele democratice, nu poate 
fi ignorat faptul că în viafa 
economică a fării s-au sem
nalat fenomene de stagnare. 
Acești factori au favo
rizat ofensiva reacfiunii îm
potriva guvernelor constituite 
in unele state, unde partidele 
de stingă au majoritatea, și 
care s-au dovedit instrumente 
puternice în lupta maselor 
populare pentru interesele lor 
vitale.

excepfio-

polificî 
a tendin- 
din sinul
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ADUNAREA GENERALA A 0. N. U

© ADOPTAREA UNOR REZOLUȚII FINALE ÎN PROBLEMELE 
NEPROLIFERARII ARMELOR NUCLEARE ȘI AFRICII DE 
SUD-VEST @ SITUAȚIA DIN ORIENTUL MIJLOCIU RAMÎNE 
PE ORDINEA DE ZI A SESIUNII

NEW YORK 12 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae Ionescu, 
transmite : După șapte săptămîni de 
dezbateri ample și aprofundate, se
siunea reluată a Adunării Generale 
a O.N.U. a încheiat, miercuri seara, 
examinarea celor două probleme în
scrise prioritar pe ordinea sa de zi — 
neproliferarea armelor nucleare și 
situația din Africa de sud-vest, a- 
doptînd în legătură cu acestea rezo
luții finale. Lucrările sesiunii reluate 
au luat astfel sfîrșit, dar din punct 
do vedere procedural cea de-a 22-a 
sesiune a Adunării Generale a O.N.U. 
nu a fost declarată închisă, întrucit 
pe ordinea sa de zi continuă să figu
reze o problemă — situația din O- 
rientul Mijlociu — care, în urma 
dorinței exprimate de statele intere
sate șl a consensului realizat, nu a 
fost dezbătută în cadrul prezentei 
sesiuni. în consecință, sesiunea a 
22-a a Adunării Generale va putea 
fi reluată atunci cînd președintele, 
după consultări cu statele membre și 
cu secretarul general, va constata că 
sînt întrunite condițiile pentru exa
minarea acestei probleme.

Miercuri dimineața, în ultima zi a 
lucrărilor sale, sesiunea reluată a A- 
dunăriț Generale a adoptat rezolu
ția cu privire la problema Africii de 
sud-vest. în favoarea acestei rezolu
ții au votat 96 de țări, printre care 
și România, două țări au votat împo
trivă (Africa de Sud și Portugalia), 
iar 18 — s-au abținut 
Austria, Belgia, Canada,

(Australia, 
Cuba, Da-

nemarca, Finlanda, Franța, Islanda, 
Italia, Luxemburg, Malawi, Olanda, 
Noua Zeelandă, Norvegia, Suedia, 
Marea Britanie și Statele Unite). Opt 
delegații nu au participat la vot.

în acest document, prezentat într-o 
formă revizuită la 11 iunie de cele 
51 de state coautoare, se exprimă ne
liniștea în legătură cu refuzul Africii 
de Sud de a-și retrage administrația 
din Africa de 3ud-vest, împiedicînd 
astfel acest teritoriu să-și obțină in
dependența și se subliniază că atitu
dinea guvernului sud-african de ne
socotire a rezoluțiilor O;N.U. consti
tuie o provocare flagrantă Ia adresa 
autorității Națiunilor Unite.

Prin această rezoluție, Adunarea 
Generală hotărăște că Africa de sud- 
vest, în conformitate cu dorința po
porului său, va fi denumită „Nami
bia". reafirmă dreptul poporului na- 
mibian la libertate și independentă, 
condamnă acțiunile guvernului Afri
cii de Sud, îndreptate spre consoli
darea controlului său ilegal asupra 
acestui teritoriu și spre distrugerea 
unității si integrității teritoriale ale 
Namibiei, condamnă statele care prin 
colaborarea lor politică, militară și 
economică cu guvernul sud-african 
l-au încurajat pe acesta din urmă 
în acțiunile sale sfidătoare, cheamă 
toate statele să ia măsuri efective, 
economice și de altă natură menite 
să asigure retragerea imediată a ad
ministrației sud-africane din acest 
teritoriu, subliniază că continuarea 
ocupării străine a Namibiei consti
tuie o amenințare gravă la adresa

păcii si securității internaționale, re
comandă Consiliului de Securitate să 
ia urgent toate măsurile efective 
pentru a asigura aplicarea acestei 
rezoluții si să ia măsuri efective con
form dispozițiilor Cartei O.N.U. pen
tru a asigura înlăturarea imediată a 
prezentei sud-africane din Namibia, 

în ședința de miercuri după-amia- 
ză. Adunarea Generală a adoptat 
proiectul de rezoluție în legătură cu 
Tratatul de neproliferare a armelor 
nucleare, care a fost dezbătut pe 
larg si aprobat în prealabil de Co
mitetul Politic. în favoarea acestei 
rezoluții s-au pronunțat 95 de state 
printre care și România. 4 state au 
votat împotrivă (Tanzania, Zambia, 
Albania, Cuba). 21 de state s-au ab
ținut (Guineea, India, Malawi, Mali,
Mauritania,. Niger, Portugalia, Ruan
da, Arabia Saudită, Sierra Leone, 
Spania, Uganda, Algeria, Argentina, 
Brazilia, Birmania, Burundi, Repu
blica Africa Centrală, Congo (Braz
zaville), Franța, Gabon). Nu au par
ticipat la vot Cambodgia, Gambia, 
Haiti și Republica Dominicană.

După cum s-a mai anunțat,
ceastă rezoluție recomandă adopta
rea proiectului Tratatului de nepro
liferare a armelor nucleare și con
ține o serie de modificări îndrep
tate spre îmbunătățirea textului tra
tatului, astfel incit acesta să cores
pundă în mai mare măsură scopu
rilor • pe care și le propune.

După votarea rezoluției mai multi 
delegați au explicat votul lor. A 
luat, de asemenea, cuvîntul președin
tele Statelor Unite, Lyndon John
son.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul președintele celei de-a 22-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., 
ministrul afacerilor externe al Româ
niei. Corneliu Mănescu.

a-

sesiuni a Adunării Generale a 0. N. U

Guineea „portugheză". în regiunile eliberate, viața reintră pe făgașuri paș
nice. In fotografie • oră de curs într-o școală organizată de forțele pa

triotice
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împotriva greviștilor 
de la uzinele „Peu
geot" din Sochaux, 
precum și a celor de 
la sucursala uzinelor 
„Renault" din Flins, 
închisă începînd de la 
11 iunie din ordinul 
conducerii regiei) „Re
nault", a declanșat în 
cursul nopții de marți 
spre miercuri atît la 
Paris, cit și în orașele 
Lyon, Toulouse și 
Saint Nazaire manifes
tații de protest.

I

Activitatea desfășurată de Adu
narea Generală timp de șapte săp
tămîni este — a spus Corneliu Mă
nescu — o mărturie a dorinței sta
telor membre de a găsi împreună 
soluții pentru două din cele trei 
probleme care au rămas pe ordinea 
de zi a sesiunii a XXII-a. In -ca
drul procesului irhtfeYsibil-de deco^ ■ 
lonizare, un nou stăt Mauritius
— și-a dobîndit independența și su
veranitatea, devenind la această 
parte a sesiunii membru al Orga
nizației Națiunilor Unite. Au cu
noscut o amplă și fructuoasă dez
batere punctul 28 — „neproliferarea 
armelor nucleare" — și punctul 64
— „problema Africii de sud-vest". 
In momentul cînd sesiunea se apro
pie de sfîrșit, putem afirma că în 
urma unei munci îndelungate și cu
prinzătoare. Adunarea Generală 
face mai mult decît să epuizeze 
două puncte din programul ei de 
lucru. Ea a făcut un efort însemnat 
pentru a da răspunsuri la probleme 
care prin implicațiile lor au o deo
sebită însemnătate. Intr-adevăr, 
ambele teme sînt indisolubil lega
te de străduința societății contem
porane de a-și crea condiții de 
pace și securitate și de a lichida 
sursele existente de încordare și 
conflict.

în epoca noastră de intense pre
faceri și de uriașe nevoi ale po
poarelor, înfăptuirea dezarmării 
generale — în primul rînd — poa
te .oferi omului acea determinantă 
conversiune a întregului său poten
țial în scopuri pașnice. Prezența 
generației actuale în epoca nu
cleară, care creează nelimitate po
sibilități pentru dezvoltarea econo
miei și' culturii fiecărei țări, se va 
putea manifesta din plin prin înlă
turarea acelui obstacol ce îl con
stituie existența arsenalelor de 
arme nucleare. în drumul pe care' 
îl avem de parcurs pînâ. la reali
zarea acestor obiective esențiale 
ale lumii contemporane, pasul ce 
a putut fi întreprins în condițiile 
actuale ale situației internaționale 
prin oprirea răspîndirii armelor 
nucleare, încorporat în tratatul re
comandat spre semnare statelor de 
către Adunarea Generală, este re
flectarea preocupării de a se limita 
efectele existenței în lume a arme
lor nucleare și de a reduce posi
bilitățile de folosire a lor, atîta 
timp cit ele încă există.

Fruct al unei munci de elabo
rare desfășurată mulți ani de zile, 
beneficiind de activitatea labori
oasă depusă în cadrul Comitetului 
de dezarmare de la Geneva, trata
tul asociază, în același timp cu mă- 
șurile de neproliferare, angaja
mentul statelor de a continua cu 
bună credință negocierile asupra 
problemelor dezarmării, concepute 
ca un lanț neîntrerupt de acorduri 
pentru care prezentul document 
constituie doar un punct de ple
care. Tratatul afirmă totodată ne
cesitatea aplicării nestingherite a e- 
nergiei nucleare în scopuri pașnice, 
în conformitate cu dreptul tuturor 
națiunilor de a beneficia plenar de 
progresul științei. Merită să fie 
reamintită cu acest prilej conexiu
nea . directă care a existat în pro
cesul îndelungat al elaborării tra
tatului, între ameliorările ce i-au 
fost aduse și luarea în considerare 
a unui număr de propuneri făcute 
de statele membre.

Dezbaterile noastre au eviden
țiat necesitatea corelării măsuri
lor din domeniul dezarmării cu 
acțiuni concrete de întărire a sesj-

ritâții internaționale, de asigurare 
a țărilor că vor fi ferite de ame
nințarea cu armele nucleare și că 
nu vor deveni victime ale unui 
atac cu aceste arme. Mă alătur 
numeroaselor declarații care, în
soțind aprobarea rezoluției pri
vind. problema neproliferării,. și-,au 
afirmat, -convingerea că „Acldpțșir^a.. 

deschiderea unei noi etape' th'ur
mărirea scopurilor dezarmării ge
nerale, a cooperării internaționale 
în domeniul folosirii pașnice a e- 
nergiej nucleare și a îmbunătățirii 
condițiilor de securitate - pentru 
toate statele lumii.

A doua temă căreia i-a fost con
sacrată o mare parte a atenției 
statelor membre este- aceea a Afri
cii de sud-vest, problemă de 
semnâtate internațională și cu un 
caracter ascuțit de actualitate, 
chidarea colonialismului este o 
datorire pe care o are O.N.U. 
fiecare stat membru de a contribui 
la restaurarea demnității ' ființei 
umane-oriunde ea este încă nesoco
tită. Dezbătînd soarta teritoriului 
Namibiei, administrat .prin forță, și 
încălcarea ' legalității internațio
nale, tratăm un aspect dintre cele 
mai grave ale rezistenței. pe care 
colonialismul o opune încă înfăp
tuirii dreptului popoarelor de a 
decide în mod liber de soarta lor.

Această problemă, care reflectă 
aspirațiile legitime ale poporului 
namlbian la o viață de sine stătă
toare, angajează prin însăși natura 
și consecințele sale responsabilita
tea generală, stimulînd capacitatea 
noastră de a folosi instrumentele 
juridice și politice de care dispu
nem pentru a găsi o soluție Con
formă cu-principiile Cartei. Mi se 
pare potrivit să concludem că 
principala semnificație a dezbateri
lor noastre. încununate de rezolu
ția adoptată. este imperativul res
pectării'dreptului inalienabil al po
porului namibian de a-și alege sin
gur. fără nici, un amestec din afară, 
drumul pe care vrea să-l urmeze. 
Este în spiritul principiilor Cartei 
O.N.U. de a se considera ca o da
torie de onoare a tuturor statelor 
membre sprijinirea hotărîrilor or
ganizației noastre, menite să pună 
capăt dominației ilegale a Africii 
de Sud asupra Namibiei și să asi
gure obținerea independenței po
porului din acest teritoriu.

Aș. dori să subliniez cu o deose
bită satisfacție spiritul de cooperare 
și înțelegere care a caracterizat ela
borarea rezoluției, în cadrul unor 
largi consultări între delegațiile 
țărilor, afro-asiatice, latlno-ameri- 
cane și ale altor state.

Punctul 94 al ordinii de zi, inti
tulat „Situația din Orientul Mij
lociu", nu a fost dezbătut la pre
zenta sesiune. Din punct de vedere 
procedural, sesiunea nu poate fi 
declarată închisă, întrucît o pro
blemă continuă să figureze pe or
dinea de zi.

Ca urmare a largului schimb de 
vederi pe care l-am avut, am ajuns 
la concluzia că există o înțelegere 
generală în sensul că sesiunea 
poate fi reluată atunci cînd preșe
dintele, după consultări cu statele 
membre și cu secretarul general, 
va constata că sînt întrunite con
dițiile pentru examinarea punctu
lui menționat. Aceeași cale ar 
urma să fie folosită și pentru sta
bilirea datei reluării sesiunii.

Oricît de diferite ar fi subiectele 
înscrise pe ordinea de zi a sesiunii 
reluate — a spus Corneliu Mă
nescu — ele au o notă comună. 
Ele demonstrează cu elocvență fap-

tratatului trebuie să echivaleze cu".

tul că problemele internaționale re
clamă largi schimburi, de păreri, 
desfășurarea de eforturi a căror 
convergență spre un rezultat con
cret cere voință și răbdare. Mun
ca noastră amintește în fiecare 
sesiune continuitatea efortului po- 

. Jitie ■_ .
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iși rezultatul. în ;activitatea

în-
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în-
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cît îi 
recentei sesiuni s-au verificat încă 
o dată virtuțile acelui spirit, care, 
deschis la opiniile și interesele 
altora, ține seamă de argumentele 
și. propunerii,e tuturor părților. So
luțiile elaborate pe această cale a 
egalității în drepturi, și a respectu
lui reciproc sînt învestite eu o mai 
mare stabilitate și au un grad de 
realism sporit.

Ne despărțim după o muncă rod
nică și susținută pentru a ne rein-, 
tîlni în numeroasele întruniri ce 
se desfășoară în acest an sub egida 
Națiunilor Unite, consacrate pro
blemelor politice, dezarmării, coo
perării internaționale, dezvoltării 
economice. îmi exprim speranța 
că în rezolvarea acestor noi și im
portante sarcini va predomina do
rința de a promova pacea și co
laborarea între țări și popoare în 
cele mai diferite domenii ale acti
vității internaționale.

în încheiere, președintele Adu
nării Generale a adresat mulțumiri 
tuturor delegațiilor, vicepreședinți
lor Adunării Generale, președinte
lui Comitetului politie, secretaru
lui general, U Thant, și subsecre
tarului pentru problemele Adună
rii Generale pentru spiritul de 
cooperare de care au dat dovadă 
în desfășurarea lucrărilor sesiunii 
reluate

Activitatea economi
ci din Franța continuă 
să se normalizeze. In 
industria metalurgică 
însă mimai o parte din 
efective au reînceput 
lucrul. O serie de re
giuni ale tării, inclusiv 
un sfert din metalur
gia pariziană, rămîn 
încă serios afectate de 
greve.

Continuă, de aseme
nea, greve în indus
tria automobilelor. La 
uzinele „Renault" au 
început negocierile în
tre sindicate si direc
ție, care urmează să 
facă „noi propuneri". 
Singura uzină auto ce 
a început lucrul 
miercuri este „Simca".

Aeronautica funcțio
nează aproape normal, 
marina comercială a 
terminat si ea greva, 

. docherii din Marsilia 
ti brațele.

' ' : .1 Jș me si a nopții , de prăștia
radio-televiziune marți spre iniercifn tnti ", 

000 de de- T

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS DE LA 

DANA 
GHEORGHIU

trivit unui bilanț, au 
fost arestați în^curșul. 
^upa-amiezii 

taxiuri și sai-ariații de nie iț.'j'fc * 
continuă greva. In îri- 
vătămîntul . secundar 
reîncep cursurile, iar 
cîteva noi magazine 
din Paris și-au redes- 

și ele porțile.
unele intreprin- 

au avut loc cioc- 
între poliție și 

l care au o- 
întreprinderile.

dintre reprezentanții 
R.D. Vietnam și S.U.A.

PARIS 12 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Miercuri a avut loc cea de-a opta 
ședință a convorbirilor oficiale 
dintre reprezentanții guvernelor 
R.D. Vietnam și S.U.A. După cum 
a devenit cunoscut ulterior, repre
zentantul american, Averell Harri
man, care a vorbit primul, a ce
rut din nou ca problema încetării 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam să fie discutată împreună 
cu ceea ce el a denumit „proble
mele adiacente". El s-a referit, 
totodată, la „consecințele" pe care 
le-ar putea avea asupra convorbi
rilor continuarea acțiunilor forțe
lor patriotice la Saigon.

In intervenția sa, reprezentantul
R.D. Vietnam, Xuan Thuy, a cerut 
părții americane să precizeze cînd 
intenționează să înceteze bombar-

damentele și celelalte acte de 
război împotriva Vietnamului de 
nord. Reamintind afirmația repre
zentantului american din ședința 
precedentă că S.U.A, sînt dispuse 
să înceteze bombardamentele „la 
o dată și în împrejurări corespun
zătoare", Xuan Thuy a întrebat: 
„Care moment și care împrejurări 
sînt mai corespunzătoare decît a- 
cum, cînd convorbirile oficiale din
tre reprezentanții guvernelor R.'D. 
Vietnam și S.U.A. durează de a- 
proape o lună ? Dacă și de acum 
înainte convorbirile oficiale nu vor 
progresa, partea americană va tre
bui să-și asume întreaga răspun
dere".

Următoarea ședință a convorbi
rilor oficiale va avea loc miercu
rea viitoare.

„Statele Unite trebuie să

deri 
niri .... 
greviștii 
cupat i... ... 
Confederația Generală 
a Muncii (C.G.T.) a a- 
dresat primului minis
tru Georges Pompidou 
o scrisoare in care pro
testează împotriva in
tervenției forțelor de 
ooliție intr-un număr 
de întreprinderi aflate 
încă în grevă. Dacă 
guvernul intenționează 
intr-adevăr să pună 
capăt conflictului de 
muncă — se arată în 
scrisoare — el trebuie 
nu numai să înceteze 
de a incita patronatul 
clin industria metalur
gică să reziste unor 
tratative reale, ci, în 
primul rînd. să dea el 
însuși un exemplu, sa- 
tisfăcînd revendicările 
salariatelor de la uzi
nele „Renault". care 
este o întreprindere de 
stat.

peste 1 000 _
monstranți. In cursul 
ciocnirilor care au a- 
vut loc între politie si 
manifestanți, mai mul
te persoane au cost ră
nite.

Un licean, care a 
participat la manifes
tația din cartierul 
Flins și-a pierdut via
ța, îneeîndu-se în în
cercarea de a scăpa de 
polițiști; un tinăr 
muncitor de la „Peu
geot" a fost împușcat 

■ în cursul
ierări.

Partidul
Francez a 
regirăul 
trețină un climat de 
tulburări șl violențe" 
și a chemat oamenii 
muncii să protesteze 
în întreprinderi și să 
ceară, totodată, retra
gerea imediată a for
țelor de poliție din 
uzine. La apelul C.G.T. 
și C.F.D.T. a avut loc 
miercuri după amiază 
o grevă de o oră în 
semn de protest împo
triva evenimentelor 
dramatice de la Flins 
și Sochaux.

Parisul a trăit din

unei încă-

Cojnunist 
arătat că 

,vrea să în

nou, marți noaptea, 
lupte de stradă și sce
ne de violență; grupuri 
de 
ridicat 
diferite 
orașului, 
cendiate 
panouri 
s-au tăiat arbori si au 
fost distruse pava
jele. După cum arată 
presa pariziană, la ase
menea acte au partici
pat cîteva mii de ma
nifestanți, printre 
care si persoane din 
afara mișcării univer
sitare. Această recru
descență a violenței 
este criticată azi de 
numeroase ziare, iar 
opinia publică deza
probă acțiunile ele
mentelor iresponsabi
le. P.C.F. și C.G.T. 
condamnă, de aseme
nea, provocările.

rRentru a înlătura- 
baricadele și a îm- 

pe manifeș- 
„echipe republi

cane de securitate" sl 
jandarmi au folosit 
masiv grenade lacri
mogene si grenade 
ofensive. Pînă tîrziu 
noaptea Parisul a ră
sunat de 
grenade, 
revenit 
Cartierului Latin, unde 
s-au masat importan
te forțe de poliție.

Consiliul de Miniștri, 
reunit miercuri la 
Paris sub președinția 
generalului de Gaulle, 
a hoțărît în baza unei 
legi din 1936 dizol
varea unor organiza
ții, printre care 
„Grupul revoltă", „Fe
derația Studenților 
Revoluționari", „Co
mitetul de legătură al, 
studenților revoluțio
nari", „Mișcarea 
martie".

Pe acest fundal 
tensiune, campania 
lectorală a demarat ■" 
lent. Miercuri seara 1 
ea a debutat și la tele- ’ 
viziune unde au luat 4 
cuvîntul liderii unor 4 
partide spre a-și pre- 4 
zenta programul e- ț 
lectorat.

manifestanți 
baricade 

cartiere 
Au fost 
mașini 

electorale.

salve de 
Calmul a 
în zona

22

de
e-

I 
i

SAIGON 12 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Frontu
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud a dat publicității la 
10 iunie o declarație, al cărei text 
a fost difuzat de agenția „Elibera
rea".

„De aproape o lună, se arată în 
declarație, la convorbirile oficiale 
de la Paris dintre R. D. Vietnam și 
S.U.A., reprezentantul Statelor Unite 
repetă teze absurde, camuflează 
uneltirile agresive și acțiunile S.U.A., 
denaturează cinic războiul sacru de 
rezistentă al poporului din Vietna
mul de ’ sud centru salvarea patriei, 
împotriva agresiunii S.U.A., se sus
trag de la solutionarea problemei 
privind încetarea necondiționată de 
către Statele Unite a bombardamen
telor si a tuturor actelor militare îm
potriva R.D.V.".

în declarație se arată că războiul 
agresiv al S.U.A. din Vietnam ur
mărește o „scindare de lungă du
rată a patriei noastre, acapararea 
întregii noastre țări, subminarea pă
cii. securității si independenței po
poarelor Indochinei, primejduind 
pacea în Asia și în lumea întreagă".

„Regimul marionetă de la Saigon, 
se relevă în declarație, este un in
strument al agresiunii ; el a fost 
creat ilegal de către Statele Unite, 
nereprezentînd pe nimeni, împotriva 
lui luptă întregul, popor sud-vietna
mez și este disprețuit de întreaga 
omenire progresistă".

Sub conducerea Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 

"iud, păturile ț jargi ale ^populației șpd- 
' vietnamez^ ducpun țăzboi sacru, de 
rezistență" pentru‘ă zdrobi agresiurteâ 
S.U.A.. a . înlătura regimul marione
tă, pentru a obține independența, de
mocrația, pacea, neutralitatea și 
prosperitatea, reunificarea pașnică a 
patriei.

Vietnamul este unul singur, na
țiunea vietnameză este una singură.

imperialiștii S.U.A. au pătruns în 
Vietnamul de sud, duc un război 
de distrugere împotriva Vietnamului 
de nord ; datoria sacră și dreptul 
legitim ai poporului întregului Viet
nam este de a strînge rîndurile, de 
a-si unifică forțele împotriva duș
manului comun. In cauza eliberării 
Sudului, poporul sud-vietnamez a:-«- 
dreptul să se sprijine, în primul 
rînd. pe propriile sale forte, să pri
mească ajutor multilateral din partea 
compatrioților din nord".

„Poporul Vietnamului de sud, se 
arată în declarație, exprimă mulțu
mirile sale fierbinți țărilor socialiste 
si tuturor prietenilor de pe cele cinci 
continente pentru sprijinul puternic 
și ajutorul uriaș acordat în războ
iul nostru de rezistentă împotriva a- 
firesiunii S.U.A., pentru salvarea pa
triei. Poporul sud-vietnamez continuă 
să-si rezerve dreptul de a se adresa 
cu rugămintea de a primi ajutor 
multilateral din partea prietenilor 
din lume, inclusiv ajutor în arma
ment si unități de voluntari".

„Statele Unite trebuie să pună ca
păt agresiunii, să retragă trupele lor 
si trupele sateliților lor din Viet
namul de sud, pentru ca poporul sud- 
vietnamez să-și soluționeze singur 
problemele interne, potrivit progra
mului. politic al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
fără amestec străin. Atîta timp cit 
Statele Unite vor continua agresiu
nea în Vietnamul 
sud-vietnamez va 
pentru drepturile

,/»re“. -țî
£, ....„Epporul și Frontul Național de E- 

liberare din Vietnamul “de sud, se a- 
rată în declarație, sprijină întru to
tul poziția justă a guvernului R.D.V., 
expusă în declarațiile de la Paris ala 
ministrului Xuan Thuy. Această po
ziție exprimă năzuințele și intere
sele sacre ale întregii națiuni viet
nameze".

de sud, poporul 
continua lupta 

sale naționale ta-

O declarație
a ministrului

(Agerpres). — 
Frederik al 
miercuri pe 

președintele

COPENHAGA 12 
Regele Danemarcei, 
IX-lea, l-a primit 
Jozef Cyrankiewicz,
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, care face o vizită oficială în 
Danemarca.

în aceeași zi, între J. Cyrankie
wicz și H. Baunsgaard, primul mi
nistru danez, au avut loc convor
biri cu privire la posibilitățile de 
extindere a colaborării economice 
dintre cele două țări.

de externe
cehoslovac

agențiile de
____________________________ ț_______________________________________________________ -

presă transmit:
La Sofia au avut Ioc convorbiri oficiale între Gheorghi

Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, și Alphonse Massamba-Debat, secretar' general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, președintele Republicii Congo.

Primarul general al municipiului București, Dumitru Popa, 
care se află în Austria într-o vizită oficială la invitația primarului Vienei, 
Bruno Maiek, a fost marți și miercuri oaspetele orașului Salzburg și împre
jurimilor sale. în drum spre Salzburg a făcut un popas la Hidrocentrala 
Ybs-Persenbeug de pe Dunăre. La sosirea în Salzburg, oaspetele român 
a fost întîmpinat și salutat de primarul orașului, Alfred Back. Au fost apoi 
vizitate monumente istorice și obiective culturale ale orașului. în continuare, 
primarul general 
getic din Valea

al municipiului București a vizitat marele 
Kaprunului.

Un purtător 
Ministerului 
terne al R.D. Germane a adre
sat guvernului R.F. a Germaniei și 
Senatului Berlinului occidental un 
protest în legătură cu faptul că în 
Berlinul occidental a avut loc ședin
ța Uniunii industriașilor vest-germani. 
La această ședință, la care au luat 
parte președintele R.F.G., Liibke, și 
ministrul vest-german al economiei, 
Schiller, arată agenția A.D.N., au fost 
discutate probleme care vizează inclu
derea unității politice independente 
— Berlinul occidental — în sfera e- 
conomică a R.F.G.

de cuvînt ai 
Afacerilor Ex-

nod hidroener-

din Belgia
bine de patru

Criza politică 
care durează de mai 
luni a intrat într-o nouă fază. Pre
mierul demisionar, Paul Vanden Bo- 
eynants, a renunțat miercuri la a- 
ceastă misiune după trei săptămîni de 
încercări fără succes de a constitui 
noul guvern. Misiunea de formare a 
noului guvern a fost încredințată de 
regele Baudouin lui Gaston Evskens, 
fost prim-ministru social-creștin.

Willy Brandt, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Federale a 
Germaniei, a sosit la Belgrad pentru 
o vizită oficială în R.S.F. Iugoslavia. 
La sosire, pe aeroport, el a fost în-

tîmpinat de Marko Nikezici, secreta
rul de stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia și de alte persoane 
oficiale.

ln cadrul sesiunii Comisiei 
mongolo-iugoslave de colabo
rare tehnico-știintifică a fost semnat 
protocolul pe anul 1969.

Sud au înăbușit o insurecție armată 
în guvernoratul Hadramaut, la est de 
Aden, relatează ziarul „Al Nahar“ din 
Beirut. Citînd declarații ale unor că
lători sosiți din Aden în capitala li
baneză, ziarul afirmă că fostul minis
tru al apărării, Aii Salem Al Beidh, 
și un număr de partizani ai acestuia 
au fost arestați. Mai mulți insurgenți 
au fost uciși.

Forțele armate ale Republi
cii Populare a Yemenului de

(Desen din zia
rul vest-german 

„Die Welt")

„Argumentația 
politics în

PRAGA 12 (Agerpres). — Jiri 
Hajek, ministrul afacerilor exter
ne al R.S. Cehoslovace, a făcut o 
declarație în cadrul ședinței Co
misiei pentru afaceri externe a 
Adunării Naționale, subliniind că 
sarcinile politicii externe a țării 
sale constau în dezvoltarea și în
tărirea multilaterală a prieteniei 
și colaborării cu țările socialiste și 
în traducerea în practică a prin
cipiilor coexistenței pașnice a sta
telor cu sisteme sociale diferite. 
Participarea la Tratatul de la Var
șovia și colaborarea economică în 
cadrul C.A.E.R. constituie baza po
liticii externe cehoslovace, a conti
nuat ministrul de externe. Totuși, 
a arătat el, respectarea acestei a- 
lianțe nu înseamnă că noi nu ne 
vom debarasa de formalism și de 
închistare în relațiile externe, 
care constituie o urmare a greșe
lilor dogmatismului din trecut. Noi 
trebuie să fim conștienți că nu este 
necesar să copiem politica U.R.S.S., 
care, ca putere socialistă mondială, 
are o sferă de acțiune, iar politica 
unui stat mic, ca de exemplu 
Cehoslovacia, are o altă sferă de 
acțiune. Cehoslovacia va acorda în 
mod sigur prioritate problemelor 
Europei centrale și de sud-est. Ar 
fi greșit să se considere că în ma
joritatea țărilor socialiste punctele 
de vedere cehoslovace vor fi pri
mite dintr-o dată cu egală înțele
gere, acord și sprijin. In intere
sul nostru și în interesul priete
nilor noștri trebuie să năzuim ca 
deosebirile de păreri să nu se 
transforme într-o polemică care să 
se răsfrîngă negativ nu numai a- 
supra relațiilor reciproce, dar 
care, prin urmările ei, ar putea 
avea o influență negativă asupra 
relațiilor din întreaga comunitate 
socialistă.

„Politica externă a Cehoslovaciei 
— a spus Jiri Hajek •— trebuie să 
apere procesul nostru de renaștere 
de influente negative și presiuni 
din afară, care se pot ivi. Totodată, 
ea trebuie să deschidă posibilități 
pentru acțiuni pozitive în afara 
țării".
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