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• Cum sînt ^școlarizate" gîndirea, fantezia și voința 

copilului ? • Un teatru își caută profilul...

Consfătuire la C. C. al P. C. R.

a contractelor condiție 
hotăritoare a bunei
aprovizionări cu legume

cu oameni de știință 
și cultură din rîndul

raid - anchetăcaÎmbunătățirea aprovizionării populației cu legume și fructe în cantități corespunzătoare și de calitate bună constituie una din preocupările majore căreia la recenta plenară a C.C. al P.C.R. 1 s-a acordat o mare atenție. Lipsurile din acest domeniu au făcut obiectul unor critici justificate, stabilindu-se totodată un șir de măsuri tehnico-organizato- rice și economice menite să ducă la înlăturarea lor cît mai operativă. Ne aflăm în plin sezon de producere a legumelor și fructelor. Aceste produse, indispensabile într-o alimentație rațională, sînt cu atît mai valoroase cu cît ajung proaspete pe masa consumatorului, în sortimentele solicitate. Realizarea acestui deziderat depinde în primul rînd de realizarea producției prevăzute, de respectarea punct cu punot a prevederilor contractuale privind livrarea și preluarea legumelor și fructelor. Tocmai aceste probleme au constituit obiectul unui raid-an.chetă efectuat de coresr pondenții noștri din județele Dolj, Satu Mare și Alba.
De ce se închid ochii 
la narespectarea con
tractelor ?Anul acesta cooperativele agricole din județul Dolj au repartizat pentru cultura legumelor aproape 10 000 de hectare, cu 2 000 mai muit decît în 1967. Mai bine de 90 la sută din producția planificată a fost contractată. în vederea producerii de legume cît mai timpurii au fost amenajate 30 ha solarii, iar pe 45 ha culturile au fost protejate cu folii de polietilenă.. Majoritatea, .culturilor de legume au fost amplasată pe terenuri irigate. Măsurile întreprinse, sprijinul acordat din partea statului pentru asigurarea bazei materiale a unităților producătoare au avut menirea să contribuie pe de o parte la apariția pe piață, mai devreme decît în alți ani, a unor cantități sporite de legume și zarzavaturi, iar pe de altă parte să asigure creșterea veniturilor bănești ale cooperativelor și ale cooperatorilor. Un raid întreprins zilele acestea prin piețele Craiovei, ca și prin unitățile producătoare, ■ne-a dat prilejul să constatăm că producția din ce în ce mai mare de ^legume și zarzavaturi a atras după sine și o reduedre a prețurilor. în majoritatea cazurilor prețurile de vînzare a legumelor sînt sub prețul maximal al mercurialului pieței. Am intîlnit însă, în unele unități, lipsuri serioase care impietează asupra sporirii producției de legume, duc în mod direct și la nerealizarea veniturilor bănești stabilite prin planurile de producție. Cooperativa agricolă din /Teascu are 135 ha cu legume din care 46 ha culturi succesive. Pe malul Jiului țăranii cooperatori din această unitate au cultivat, pe un •teren foarte fertil, 20 ha cu roșii timpurii și de vară. Felul cum . sînt întreținute culturile lasă mult de dorit. în unele locuri acestea abia se zăresc din buruieni. De asejmenea, la roșii nu s-au executat in condiții normale legatul, ' copilitul, pe întreaga suprafață. Acolo unde totuși s-au executat o serie de lucrări se realizează o producție promițătoare. Există insă minusuri la recoltarea acestora. în ziua de 24 iunie lucrau la recoltat doar 25 de cooperatori. Din această cauză s-au livrat numai 3 500 kg roșii, față de 5 000 kg cît era prevăzut in graficul zilnic. Pină la 24 iunie cooperativa a livrat numai 18 tone die roșii, față de 102 tone cît este prevăzut în plan.Situații asemănătoare am întiiriît șl la cooperativa agricolă Secui'. La punctul denumit „La Ogoare", cooperativa are 75 ha de grădină, din care 10 ha cu roșii. Pe jumătate din această suprafață, lujerii de roșii sînt întinși pe pământ, ceea ce face ca producția și calitatea să fie diminuate. Aceeași situație o întâlnim și la cooperativă agricolă din 'Brăto- voiești care are 20 ha cultivate cu fasole pentru păstăi verzi. „Din cauză că fasolea nu a fost recoltată la timp — ne-a relatat ing. Aurelia Bistriceanu — aceasta a depășit perioada optimă de valorificare și cooperativa a pierdut aproape 100 000 de •lei. Mari venituri se pierd și din cauză că roșiile nu se recoltează și expediază la vreme".Tov. Ion Mălăiescu, directorul. întreprinderii de valorificare a legumelor și fructelor Dolj, ne spunea : „Sînt nenumărate cazurile cînd mijloacele noastre de transport se deplasează la unități pentru a ridica produsele prevăzute și se înapoiază goale din cauză că legumele nu sînt recoltate conform graficelor stabilite. Numai în ultimele 15 zile, în. •raza centrului de legume-fructe Cer- nele care are sarcina să asigure fondul de marfă pentru aprovizionarea municipiului Craiova, 21 de autocamioane au făcut drumul în gol. Pe baza graficelor stabilite, centrul de legume și fructe se angajează să livreze cantități de produse pentru aprovizionarea pieței, ca și la export, contractează, mijloacele de transport, dar cooperativele agricole nu-și respectă graficul de recoltări. Printre acestea se numără cooperativele din Braniște, Teșlui, Teascu, Bratovoiești și altele. în timp ce producțiile se diminuează deoarece culturile nu sînt bine întreținute sau se întîrzie recoltatul, consiliile de conducere ale acestor unități caută să „recupereze" pierderile prin vîn- zarea directă pe plată ă produselor 

1b prețuri mai ridicate, nerespectîn-

du-și întocmai obligațiile contractuale. Pină la data de 20 iunie cooperativele de producție din județul Dolj au livrat întreprinderii de valorificare a legumelor și fructelor numai 900 tone roșii, față de 5 500 tone cite sînt în plan, 950 tone ceapă, în loc de 1 300 tone cît s-a planificat, 1 100 tone varză, față de 1 800 tone prevăzute și abia 150 tone mazăre in loc de 470 tone contractate. în foarte multe cazuri graficele care se întocmesc sînt formale. Recepțio- nerii I.V.L.F. lasă de multe ori la latitudinea cooperativelor problema îndeplinirii contractelor de livrare deoarece nici lor nu li s-a imprimat convingerea că respectarea angajamentelor contractuale este-literă de lege. Altfel nu se explică de ce ei închid ochii atunci cînd unele consilii de conducere își permit în mod arbitrar să anuleze graficele de livrare, valorificînd produsele pe cont propriu.
Unele sortimente lip
sesc, altele se depre- 
ciazăAsigurarea unor cantități îndestulătoare de legume și fructe preocupă și organele de resort din județul Satu Mare. în ce măsură se
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Ieri, la C.C. al P.C.R. a avut loc 
o consfătuire de lucru cu repre
zentanți ai intelectualității ma
ghiare din țara noastră, savanți, 
scriitori, publiciști, artiști, cadre 
didactice și alți oameni de cul
tură.

La consfătuire au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Paul Niculescu- 
Mizil, Jânos Fazekaș, Leonte Răutu, 
Mihai Gere, Dumitru Popescu.

în cadrul dezbaterilor, partici- 
panții la consfătuire și-au exprimat 
satisfacția și adeziunea deplină 
față de politica națională marxist- 
leninistă a partidului și statului 
nostru, față de preocuparea con
secventă a P.C.R. pentru dezvolta
rea democrației socialiste, pentru a- 
sigurarea realizării în fapt a egali
tății în drepturi a tuturor oame 
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, pentru înflorirea conti
nuă a patriei’ socialiste comune. 
Au fost făcute cu acest prilej o se
rie de propuneri valoroase pentru 
îmbunătățirea muncii în diferite 
domenii ale activității științifice și

culturale din țara noastră. Partici- 
panții la întîlnire au exprimat ho- 
tărîrea intelectualității maghiare, a 
tuturor oamenilor muncii maghiari 
din România de a-și spori aportul 
la întărirea prieteniei și conlucră
rii frățești între poporul român și 
oamenii muncii de 'naționalitate 
maghiară, la înfăptuirea marilor 
sarcini ale construcției socialismu
lui în patria noastră.

în cadrul discuțiilor auluat.cu- 
vîntul Găir Erno, Hajdiî Gyozo, 
Szâsz Jânos, Kovâcs Gyorgy, De
meter Jânos, Szilăgyi Dezideriu, 
Domokos Gâza, Csehi Gyula, SGtd 
Andrâs, Meliusz Joszef, Fodor Sân- 
dor, Erdos Pâl, Bodor Pâl, Nagy 
Istvân, Szabo Gyula, Kânyâdi Sân- 
dor, Fazekas Jânos, Cseke Gâbor, 
Jordaky Lajos, Kântor Lajos, Si- 
sak Ernest,. Balogh Edgâr, Erdâlyi 
Istvân, Takâcs Ludovic, Gălfalvi 
Zsolt, Jancso Elemer. ■

în încheierea consfătuirii a vor
bit tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România.

Termocentrala de la Luduș Foto : O. Arcadia(Continuare în pag. a IlI-a)

autoturismul „Dacia 1100
Am. vizitat zilele aces

tea șantierul Uzinei de 
autoturisme de la Coli- 
bași, lingă Pitești. Pregă
tirile pentru premiera 
autoturismului „Dacia 
1 100“, cum va fi denumi
tă limuzina, ,cresc în in
tensitate. Este și firesc : 
pe: bază angajamentului 
luat de constructori, la 
1 iulie a.c. uzina de auto
turisme românești urmea
ză să primească „botezul" 
producției, să intre in 
fuhcț'.une, Pină atunci, ce 
informații . deosebite .sînt de reținut ?

Străbatem hala mono
bloc, hala principală a u- 
zinei. Ea are aproape o 
jumătate de kilometru 
lungime și 200 metri lă
țime. Constructorii au 
predat definitiv aici șta
feta făurarilor de auto
mobile. Au mai rămas pe 
poziție montorii, care îm
preună cu viitorii munci
tori și tehnicieni ai uzi
nei efectuează probele 
tehnice și mecanice ale 
utilajelor. Nicolae Olă- 
neanu, maistru montor, 
ne spune că probele se 
efectuează cu succes.

Amabili, trei dintre in
ginerii fabricii — Ion An
drei, D. Drăghici și N. 
Toader — ne poartă pe 
drumul fabricației limu
zinei. După cum s-a mai 
anunțat, pină la sfîrșitul 
acestui ah se vor realiza 
primele 2 000 de autoturis
me din ansamble și suban- 
samble livrate de uzina 
„Renault". In dreptul nos
tru se află depozitate pri
mele 100 containere cu 
piese. Citeva din ele au 
fost golite, piesele fiind 
•introduse pe banda de 
montaj. Anticipăm citeva

secvențe din „filmul" pro
cesului tehnologic.

Caroseria mașinii po
posește demontată în hala 
monobloc. Motostivuitoa- 
re aeriene, benzi trans
portoare și monoraiuri 
poartă piesele printr-un 
întreg „labirint" de ope
rații de montaj, din care 
caroseria iese gata con
fecționată. Se transportă 
apoi la vopsitorie. Notăm . că toate instalațiile vop- 
sitoriei se află in stare de 
funcționare. Un transbor- 
dor pivotant împinge ca
roseria spre instalațiile și 
aparaturile moderne ale 
vopsitoriei. Au loc aici un 
șir- de operații de vopsire 
uscare, curățire, iar vop
sire, pînă se ajunge la 
culoarea definitivă. Ca
roseriei i se adaugă apoi 
tapițeria, roțile, motorul 
și subansamblele lui. Au
tomobilul, gata montat, 
este introdus în camera 
de verificare a etanșeită
ții. Spre el se îndreaptă 
jeturi puternice de apă. 
Așa se constată dacă în 
interior nu pătrund apa 
și praful. După aceea, pe 
roțile ei, limuzina se în
dreaptă grăbită spre 
ta de încercare (și ea 
minată) prevăzută cu 
te formele de relief.

Privim prototipul, 
înfățișează ca o mașină 
bună, elegantă, practică. 
Tracțiunea este amplasa
tă în spate; este dotată 
cu motor Sierra, unul din 
cele mai remarcabile mo
toare realizate de firma 
„Renault". Autoturismul 
este prevăzut să atingă 
viteza de 133 km pe oră, 
cu un consum economic pe suta de km de 7 litri 
de benzină. Motorul are

pts- ter- toa-Se

46 C P. Important la de
pășire : demarajul este 
rapid : 400 metri în 21 se
cunde și de 1 000 metri în 
40 secunde. Lungimea li
muzinei „Dacia 1 100“ este 
de aproape 4 metri, iar 
lățimea de 1,490 metri, u- 
șurîndu-se'destul de mult 
gararea ei. Este de reți
nut faptul, pentru cei ce 

■parcurg drumuri nemo
dernizate, că distanța de un sprijin serios tinerei 

uzine de ' autoturisme. 
Aici au fost calificați 
sute de •muncitori care 
vor completa nucleul de 
cadre de bază al uzinei.

De notat este și faptul că. între Pitești șt Coli- bași, pe șoseaua princi
pală, se apropie de sfîr- șit construcția unei' auto
străzi cu patru fire de 
circulație, pe care vor de
mara primele limuzine. 
Este de relevat și preo
cuparea legată de activi
tatea serviciilor post- 
vînzare și post-garanție, 
de asigurarea cu piese de 
schimb, cît și de organi
zarea pe teritoriul țării a 
unei rețele de unități de 
prestări de servicii, de 
întrețineri tehnice.

Uzina de autoturisme 
de la Colibași va colabo
ra cu un mare număr de 
întreprinderi din țară în 
scopul fabricării de pro
duse competitive, atît pe 
piața internă, cît și pe 

. externă. Ea va atinge

mersului se execută fără 
a lua mina de pe volan.Cine sînt cei care vor 
lucră în prima uzină de 
autoturisme românești 7 
Multe sute dintre cadrele 
uzinei și-au desăvîrșit 
pregătirea în diferite școli 
profesionale, cît și la u- 
zina „Renault" din Fran
ța. întreprinderea vecină 
— de piese auto — a datla sol la caroserie este 

mai mare decît la tipu
rile similare. Greutatea 
mașinii atinge 765 kg/.fi 
iar cu încărcătură maxi
mă 1 100. kg/f. Motorul ro
bust poate desfășura ac
celerații suple și rapide 
și este dotat cu un sis
tem de răcire umplut, o 
dată pentru totdeauna, cu 
lichid antigel.

Interiorul mașinii este 
modern, atrăgător și con
fortabil. Deși are dimen
siunile unui automobil 
mic, el dispune de cinci 
locuri, pasagerii din spa
te avînd aceleași condiții 
de confort ca și cei din 
față. Bordul imită lemnul, 
iar aparatele de control 
(vitezometrul și kilome
trajul, lămpile bateriei, 
semnalizatoarele, indica
toarele de benzină, ulei 
și apă) sînt repartizate în 
două cadrane circulare. 
Aici sînt și dispozitivele 
de comandă ale ștergă- 
toarelor de parbriz. Par- _________ ____ _________
brizul ^panoramicare o paritatea proiectată 
, - , producție, de 40 000

autoturisme pe ah, 
1972, după asimilarea 
faze a motorului, a 
roseriei, a dispozitivelor 
electrice.
Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

larpă deschidere. Volanul este prevăzut cu două 
brațe; mașina dispune de 
4 trepte de viteză. Impor
tant pentru începători, 
mai ales, este și faptul că 
manevrarea luminilor, 
claxonului sau efectuarea 
altor operații în timpul

cea cade de în pe ca-

CINEMATOGRAFIA -
artă de for public,
factor prețios in formarea 
conștiinței socialiste

Comisia ideologică a C.C. al P.C.R. a dezbătut, în prima sa ședință de lucru, problemele dezvoltării cinematografiei artistice românești. Discuțiile, concluziile rezultate din cuvîn- tarea rostită cu acest prilej de tovarășul Nicolae Ceaușescu au adus în prim plan — pe baza unei analize profunde, multilaterale — aspectele esențiale ale orientării ideologice și artistice a activității cinematografice din țara noastră, creînd premisele ridicării producției de filme la înălțimea exigențelor pe care partidul, poporul le au față de întreaga noastră creație spirituală.Rolul deosebit de important al filmului în procesul de formare a omului nou, a personalității sale multilaterale, la dezvoltarea conștiinței socialiste, capacitatea cinematografului de a contribui, "cu mijloace artistice specifice, la educarea patriotică, etică și estetică a celor ce muncesc impun — așa cum s-a subliniat în ședința comisiei ideologice — considerarea cu maximă rigoare a problemelor actuale ale cinematografiei naționale. Nu încape îndoială că u- nele filme mai importante din producția ultimelor două decenii au slujit cu eficientă artistică activitatea complexă de educare socialistă a publicului larg. Diferite ca gen sau factură, consacrate evocării unor pagini eroice și unor personalități din
ÎNDEPLINIREA

PLANULUI

SEMESTRIAL

o SECTORUL PRELU 
CRĂRIi ȚIȚEIULUISectorul prelucrării țițeiului și-a îndeplinit joi planul semestrial Ia producția globală și marfă, realizînd o producție globală cu 7 la sută mai mare decît în perioada corespunzătoare a anului precedent. Sporul înregistrat echivalează cu aproape jumătate din producția întregii ramuri în urmă cu 20 de ani. Se estimează că rafinăriile din întreaga țară vor realiza pînă la sfîrșitul acestui semestru o producție suplimentară de peste 100 000 tone benzine, motorine, uleiuri minerale, hidrocarburi aromate etc.
O INDUSTRIA JUDEȚU 
LUI PRAHOVAIndustria județului Prahova și-a realizat în cursul dimineții de joi planul de producție semestrial la toți indicatorii. Datorită utilizării mai productive a capacităților industriale, _ organizării mai bune a muncii și punerii în funcțiune a unor noi agregate și instalații, s-a obținut o producție globală mai mare cu 11 Ia sută decît în primul semestru al anului trecut. Pină la. sfîrșitul lunii se prevăd a se produce în plus cantități însemnate de țiței, cărbune, anvelope, fosfatice, hîrtie etc 150 000 000

ciment, îngrășăminte polietilenă, țesături, în valoare de peste 
Iei. (Agerpres)

istoria poporului, unor momente e- moționante ale luptei comuniștilor și maselor populare pentru libertate socială și națională, sau fiind inspirate din viața de azi a constructorilor socialismului, cele mai izbutite dintre filmele românești — turnate pe baza unor scenarii originale sau reprezentînd ecranizarea unor opere literare clasice ori contemporane —• au întrunit aprecieri pozitive, atît în țară cît și cu prilejul unor confruntări internaționale. Aceste filme au demonstrat potențialul creator al cinematografiei noastre, faptul că dispunem de o seamă de scenariști, regizori, operatori, decoratori cu reale posibilități artistice.Trecînd însă în revistă ansamblul producției noastre de filme artistice, apare evidentă rămînerea în urmă a cinematografiei în raport atît cu ritmul impetuos de dezvoltare a societății socialiste românești, cu problemele majore ale vieții noastre, cit și cu condițiile materiale aflate la dispoziția slujitorilor celei de-a șaptea arte, cu cerințele îndreptățite ale marelui public. Fapt este că cinematograful n-a ținut pasul cu evoluția societății noastre socialiste, a gîndirii estetice, cu dezvoltarea altor domenii ale artei, în care au fost obținute succese remarcabile. Peisajul cinematografic românesc este umbrit de o serie de pelicule deficitare din punctul de vedere al clarității ideologice, al mesajului filozofic, de deficiențe de conținut, slaba încărcătură de idei și semnificații repercu- tîndu-se în mod firesc și direct asupra nivelului realizării artistice.Experiența pozitivă, ca și eșecurile înregistrate pe tărîmul creației de filme demonstrează necesitatea de a se acorda o atenție susținută orientării tematice a producției, conținutului ideologic al fiecărei realizări, raportului dintre expresia artistică

și mesajul de idei sociale, umane al operei.Cu o pondere aparte în contextul creației cineaștilor noștri, filmul istoric inclusiv filmul de evocare a luptei clasei muncitoare, a comuniștilor pentru libertate și socialism, a acreditat cîteva creații reprezentative, fără a izbuti însă să contureze 
o imagine substanțială și pe deplin revelatoare a momentelor de răscruce din istoria poporului nostru. Istoria mișcării noastre muncitorești, istoria luptelor politice și sociale, con. duse de comuniști — surse generoase de inspirație artistică — au fost palid reprezentate pe ecran, într-o viziune adeseori simplificatoare, a- proape idilică, puternic contrastantă cu dramatismul, caracterul zbuciumat, eroic al acestor nemuritoare capitole ale istoriei naționale. Este de la sine înțeles că evocarea istorică nu poate convinge dacă nu surprinde sensurile profunde, cu o mare rezonanță actuală, ale momentului recreat pe ecran, conflictele semnificative, particularitățile și di- irecțiile de evoluție ale fenomenelor sociale relevate. De aceea este necesar ca — abordând subiecte istorice — cineaștii să se aplece cu deosebire asupra ideilor și semnificațiilor filmelor iar, străduindu-se să (Îs dea o bogată încărcătură de sensuri filozofice și politice, să dezvăluie e- couil contemporan al evenimentelor evocate, folosind mijloace artistice proprii genuini respectiv, capabile să transmită mesajul lor în rândurile marelui public. Succesul depinde fără îndoială de talent, dar, într-o măsură hotăritoare, și de însușirea și afirmarea concepției materialismului dialectic șl istoric, de capacitatea de a înțelege și a interpreta just
(Continuare în pag. a IV-a)

în discordanță
cu imperativul
destinderii

La încheierea sesiunii Consiliului N. A. T. 0.
X

Marți s-a încheiat, după nici două zile de discuții, reuniunea de „primăvară" a Consiliului pactului nord-a- tlantic, la care au participat miniștrii de externe sau reprezentanții lor din țările membre. Pentru prima oară în cele două decenii de existență a a- cestui bloc agresiv, ea s-a ținut la Reykjavik, în capitala Islandei — mai departe de inima Europei și mai a- proape de apele înghețate ale nordului, plasament geografic cu evidentă valoare de simbol pentru preocupările și deciziile întîlnirii. Este adevărat că participanții n-au putut evita nici <pe izolata insulă arctică vuietul mărșăluitorilor păcii care scandau sau purtaiî 'pe pancarte lozincile : „Jos N.A.T.O.", 'zarmare, împotriva blocurilor re", „Să fie desființată baza cană de la Keflavik".Este știut că forțe sociale
.Pentru de- milita- ameri-uriașe și de o mare diversitate se pronunță pentru eliminarea completă a reziduurilor „războiului rece", pentru retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări, desființarea bazelor militare străine, pentru lichidarea situației anacronice a împărțirii Eu-

Telegrame

a

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

<
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Mișcat de amabilele urări adresate cu ocazia1 zilei naționale

Luxemburgului, exprim Excelenței Voastre călduroase mulțumiri și vă 
adresez, la rîndul meu, cele mai bune urări pentru fericirea dv. personală 
și pentru prosperitatea poporului român.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

★ ★
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, a primit o telegramă prin care președintele Asgeir 
Asgeirsson transmite cele mai sincere mulțumiri pentru urările ce i-au 
fost adresate cu ocazia zilei naționale a Republicii Islanda. .

nopei în blocuri militare, a căiror e- xistență este o frînă în calea dezvoltării încrederii și colaborării între state. Tocmai în aceste condiții s-a amplificat dialogul intereuropean, s-au intensificat relațiile bilaterale •— economice, politice, tehnico-științi- fice, dintre țările continentului, fără deosebire de orînduire socială — s-a conturat posibilitatea înaintării treptate, prin eforturile perseverente ale statelor europene, spre înfăptuirea securității europene.Procesele înnoitoare din Europa nu mai pot fi contestate și ignorate de nimeni, inclusiv de ad-epții pactului atlantic. Așa se face că în comunicatul final al sesiunii s-a consemnat că „Telațiile Est-Vest s-au îmbunătățit în unele privințe". Fenomenele de destindere, perspectiva accentuării lor nu fac decît să scoată șl mai pregnant în evidență destrămarea mitului .pericolului de agresiune din Răsărit", pe care a fost clădit N.A.T.O., caracterul său anacronic, caduc, să pună și mai evident la ordinea zilei necesitatea lichidării definitive a acestui instrument de dominație și încordare pe continentul european.Nedorind să tragă concluziile pe care viața le dictează, urmărind, dimpotrivă, să revitailizeze un organism care șl-a trăit traiul, promotorii N.A.T.O. manevrează cu abilitate. Reuniunile miniștrilor înarmării și ale generalilor, înconjurate de discreție, se consacră cu asiduitate activității specifice tradiționale a de dezvoltare a poten- -------- ——militar vor- reu- ale în- ac- de ar-

tivității N.A.T.O. țialului și a mecanismului al blocului. Despre aceasta besc hotăririle ultimelor niuni ale miniștrilor apărării, grupului de planificare nucleară, tre care: acordul de a nu slăbi tualul efectiv de trupe, planul cinci ani (1969—1973) referitor la mamentul și strategia alianței, elaborarea unor normative privind „fplo- sirea armelor nucleare tactice" etc.în schimb. Consiliul N.A.T.O., organul politic al alianței, și-a asumat misiunea ingrată de a căuta argumente care să justifice necesitatea
Ion FTNTTNARU

(Continuare în pag. a V-a)
/

I.

kg/.fi


PAGINA 2 SClNTEIA- vineri 28 iunie 1968

ÎN DOCUMENTELE VREMII a dinlăuntru ADUNAREA
Flacăra revoluției române de la 1848 după ce a luminat cu toată strălucirea ei începînd din martie 

respectiv, din mai, asupra Moldovei și Transilvaniei, a izbucnit, în iunie, și în Țara Românească.
Revoluția din Țara Românească a reprezentat momentul culminant, cel mai important din timpul

fi
furtunosului an 1848 în țările române. Un rol de o covîrșitoare importanță a îndeplinit în timpul desfă
șurării evenimentelor marele revoluționar si patriot Nicolae Bălcescu. Printre fruntașii revoluționari s-au 
aflat, de asemenea, C. Bălcescu, 1. Ghica, Alexandru G. Golescu (Negru), C. A. Rosetti, frații D. și I. C. 
Brătianu, Cezar Bolliac, frații Ștefan, Nicolae, Alexandru și Radu C. Golescu, I. Eliade Rădulescu și 
I. Cîmpineanu. încă din luna mai s-a stabilii ca revoluția să înceapă la 9/21 iunie din maifrnulte 
locuri deodată : în județul Prahova, la Telega, în județul Ialomița, la Islaz, în județul Vilcea, la Ocnele 
Mari, precum și la București. '*

Mai bine organizată, revoluția din Țara Românească a fost victorioasă mai bine de trei tuni 
de zile, timp, în care au fost puse în aplicare importante măsuri pentru asigurarea de drepturi și libertăți 
cetățenești, a independenței administrative și legislative a țării, realizarea unității naționale a tuturor ro
mânilor, desființarea privilegiilor feudale, emanciparea clăcașilor etc.

Forța hotărîtoare a revoluției au constituit-o masele populare, alcătuite în special din țărănime, 
cit și din numeroși orășeni, meseriași, intelectuali care urmăreau realizarea idealurilor de eliberare socială 
și națională Un aport însemnat în succesul acțiunilor revoluționare a fost adus de către armată, de cadre 
ale acesteia ca generalul Christian Tell, colonelul N. Pleșoianu, căpitanul Pavel Zăgănescu ș.a. In tim
pul acțiunilor revoluționare s-a manifestat puternic unitatea de luptă a tuturor românilor, încît, așa cum 
scria ziarul „Pruncul român" din 28 iulie, „revoluția a făcut-o toată nația". Au fost numeroși moldoveni 
și transilvăneni care au participat atît la pregătirea, cît și la sprijinirea cu arma în niînă a revoluției.

Cu toate că a fost înăbușită datorită intervenției armatelor otomane și țariste, revoluția din Țara 
Românească a avut consecințe profunde în toate domeniile vieții sociale, determinînd însemnate schim
bări înnoitoare pe care România le-a cunoscut în cea de-a doua jumătate a secolului trecut. Ea a 
zdruncinat serios orinduirea feudală, care, treptat, a fost înlocuită cu cea capitalistă. In timpul revolu
ției s-a dezvoltat impetuos spiritul revoluționar al maselor.

Revoluția română de la 1848 n-a fost un fenomen neregulat, efemer, fără trecut și viitor... Cauza ei se pierde în zilele veacurilor.Uneltitorii ei sînt 18 veacuri de trude, suferințe și lucrare a poporului român asupra lui însuși...Să deschidem istoria, cartea de mărturie a veacurilor, și,, luminați de • filosofia ei, vom vedea că de veacuri nația română n-a vegetat, n-a stat pe loc, ci a mers înainte, transformîndu-se și luptîndu-se neîncetat pentru triumful binelui asupra răului...Vom vedea pe nația română ieșind de-abia din vijelia năvălirii barba-
u

95u A

a

Elaborat încă din timpul adunării ținute la 8/20 martie 1848 la Paris, din inițiativa lui N. Bălcescu, programul revoluționar a fost apoi completat și dezvoltat în țară, prin contribuția tuturor membrilor comitetului revoluționar. El cuprindea 22 de puncte ce corespundeau intereselor largi ale maselor, progresului
multilateral al societății românești de la jumătatea veacului trecut.Programul revoluției a fost expus pentru prima oară de I. Eliade Rădulescu în cadrul impunătoarei adunări populare de la Islaz din ziua de 9/21 iunie.

reprezen- ai principiu- autorității, cu încetul

Mulțimile s-au ridicat 
la luptăSăteanul care ne hrănește pe toți, săteanul care ne înavuțește pe toți, săteanul care poartă toate cheltuielile obștești ale statului, neîncetat a fost uitat azi de un drept ce-I avea, mîine de un bun ce-1 agonisise, personalitatea lui călcată în picioare, munca lui jefuită... Iată pentru ce cu trei ani mai înainte scrisei în jurnalul „Naționalul" din Paris : totul pentru prinți și nobili, nimic pentru popor, numai el singur sufere, numai el singur poartă toate greutățile statului, și va veni în sfîrșit ziua cînd își va face socoteală cu proprietarul. Ziua aceea a sosit !... Gloatele s-au ridicat în picioare, săteanul și-a cunoscut vrednicia sa de om. datoria sa de cetățean...Pînă acum, proprietarilor, întru nimica n-ați contribuit cu purtarea sarcinilor statului, ci numai v-ați folosit, căci munca singură plătește birul ca una ce numai ea singură aduce bogăția ; iar proprietatea n-a contribuit întru nimic la binele public...Poporul, devenind proprietar, va deveni adevăratul patriot ; căci „le sol c’est Ia patrie". Aceasta popolul o va ști face și cu voi și fără voi...

Fraților Români,Timpul mîntuirii noastre ’ a venit. Poporul român .se scoală se ar- mează... ca să ție în frîu și în respect pe voitorii de rău ai fericirii publice. Strigarea românilor e strigare de pace ; strigare de înfăptuire. La această mare faptă a mîntuirii, tot românul are dreptul de a fi chemat, nimeni nu este scos afară ; tot românul este un atom al întregii suveranități a poporului : sătean, meserian. neguțător, preot, soldat, student...Scularea aceasta e pentru binele, pentru fericirea tuturor... Nu se cuvine a pierde cei mai mulți pentru cei mai puținei, căci este nedrept...Pe scurt, poporul român... decretă :1. Independența sa administrativă și legislativă pe temeiul tractatelor lui Mircea și Vlad v și neamestec al nici unei puteri din afară în cele- din întru ale sale.2 Egalitatea drepturilor politice.3 Contribuție generală.4. Adunanță generală compusă de reprezentanți ai tuturor stărilor soțielății.5. Domnul responsabil, ales pe cinci ani și căutat în toate stările societății.

6. împuținarea listei civile ; ardi- carea de orice mijloc de corum- pere.7. Responsabilitatea miniștrilor și tuturor funcționarilor în funcția ce ocupă.8. Libertatea absolută a tiparului.9. Orice recompensă să vie de la patrie prin reprezentanții săi...10. Dreptul fiecărui județ de a-și alege dregătorii săi...11. Gvardie națională.12. Emanciparea mînăstirilor închinate.13. Emancipația clăcașilor, ce se fac proprietari prin despăgubire.14. Desrobirea țiganilor prin despăgubire.^.15. Reprezentant al țeril la Con- stantinopole dintre români.16. Instrucția egală și întreagă pentru tot românul de amindoue sexele.17. Desființarea pedepsei degradatoare cu bătaia...20. Așezămintele penitențiare, unde să se spele cei criminali de păcatele lor și să iasă îmbunătățiți.21. Drepturi politice pentru orice compatrioțl de altă credință.

22. Convocarea îndată a unei a- dunanțe generale extraordinare constituante, alese spre a reprezenta toate interesele sau meseriile nației, care va fi datoare a face Constituția țării pe temeiul acestor 21 articole, decretate de poporul român...Aceste decretări vin din glasul general al terii, sînt drepturi vechi ale ei, sînt după legi, sînt după tractate...Strămoșii noștri ne-au asigurat cu sîngele lor o patrie...Poporul român declară astăzi în fața... oamenilor că, dacă proclamația sa se vede pretutindeni insuflată de spiritul păcii, dacă ei nu vorbesc într-un ton amenințător și se țin pe drumul legilor și al tractatelor, aceasta învederează caracterul lor cel pravilnip și sufletul lor ce deopotrivă adoără libertatea lor, și a altor nații ce voind a se reîntregi în drepturile lor știe a respecta pe ale altor nații. Aceasta îi face a vorbi astfel, iar nu frica ; căci sînt o nație... și la orice invazie din afară ce le va amenința libertățile. fiecare va ști să-și apere vetrele.. Nici un român nu va mai trăi după moartea independentei patriei sale...
(Ion Ionescu de la Brad : „Proprie

tatea muncii și a pămîntului este sfîntă" 
în „Antologia gîndlrii românești" Buc., 
1967, pag. 327-329).

„Cugetătorul și organi
zatorul a fost națiunea'*Am auzit și am văzut pe mai mulți atribuindu-și lor, numai lor, tot meritul revoluției de la 1848 și mi-am zis adesea: căci nu trăiește Nicu Bălcescu ca să le spună cu pana lui cea ageră, în stilul său cel pătrunzător, că deșteptarea de la 1848 nu a fost opera unui grup sau a unui partid...; le-ar spune că acea revo- luțiune nu putea fi oprită de nimeni și că ea s-ar fi făcut chiar în. lipsa fiecăruia dintre acei care au ori au avut cutezanța a-i revendica paternitatea. Cugetătorul și organizatorul a fost națiunea.

(I. Ghica. Scrieri, vol. III, ediția P. V. 
Haneș, București, 1914. pag. 405). ■

„Glorie cetățenilor 
din București**Constituția se proclamă la 9 iunie. Capitala o salută în aclamații și termină revoluția la 11, fără vărsare de sînge, fără cea mai mică dezordine ; unsprezece fu o zi de sărbătoare, un Pasce de învierea Românilor. Glorie cetățenilor din Bucu- reșci 1 — Marele inemic al omenirii invidie această fericire, și aduse ziua de la 19. Libertatea fu în pericol ; popolul din Bucuresci o mîntui. Fie binecuvîntat acest popol și apere-i cel prea înalt libertatea ce o merită ! Inemicii libertăților se încercării din nou să se surpe,... deteră o lovitură de moarte dreptății și, printr-o Căi- măcămie nelegiuită, se încercară a restabili nedreptatea ca doamnă a țării. Popolul desdemnat își cu- noscu demnitatea și se revesti cu eroismul ce sfărîmase fiarele sclaviei. Capitala întreagă fu în picioare. Vechii tirani, sateliții lor, organul străin, criminalii de trădare, oștirea amăgită, murmurară deodată și căzură în genunchi cerînd iertare înaintea torentului unui popol ce venia cu urgia Domnului. Iertarea fu acordată ca însuși din mîinile liberale ale celui A-tot-puternic, și libertatea patriei fu mîntuită la 30 iarăși de acest popol. Glorie popolu- lui din Capitală !Guvernul provizoriu în numele po- polului întreg Român cu care guvernează, văzînd atîta curaj și atîta închinare de causa libertății, stimînd sentimentele nobile și generoase ale cetățenilor din Capitală și ale tuturor ce au luat parte la cauza sacră ; re- cunoscînd că fără dînșii ar fi fost pierdută pentru totdeauna libertatea română; simte de a sa datorie în numele patriei a arăta a sa recunoștință...

(Din Proclamațlunea nr. 330 a Guver
nului provizoriu al Tării Românești, 
Monitorul Român, Nr. 5, 16.VII.1843).

rilor, care o bi tui mai multe veacuri... Domnii însă, tanți lui apucputerea absolută... caută a păstra p« români în drepturile sale de ție puternică neatîrnată, îi demnitatea și puterea de a-și împlini misia in o- menire, de a apăra creștinătatea și civilizația nes- cîndă, dar apasă cu totul libertatea dinlăuntru.Poporul se degradează prin robie și sărăcie, ca și boierii prin bogăție și asuprire. Tara slăbește și turcii se folosesc de ocazie spre a-i călca și a-i hrâpi drepturile.Cine vg zdrobi această tiranie ?...Spiritul nai luase mare din mai și în noua . ___ ,iată la 1830. își dispută puterea...o jună partidă națională se întocmește și își ia de misie de a continua programa revoluției de la 1821 și de a realiza întru tot dorințele și trebuințele poporului, surpînd ciocoismul și fanariotismul și înălțînd românismul la putere... D-aci nevoia de a opera o revoluție democratică și socială. Astfel fu programul revoluției de la 1848.Intr-acest chip vedem că prin- tr-atîtea stăvili, războaie, vărsări de sînge, chinuri în șirul veacurilor, istoria ne arată revoluția aducînd pe nația română din prefaceri în prefaceri, în calea acelei legi universale a dezvoltării istorice a națiilor : înălțarea plebeianismului la putere sau, după cum o formulăm noi, întregirea românului, vecinul, serful veacului de mijloc, în drepturile sale de om, de cetățean și de nație...Revoluția viitoare nu se mai poate mărgini a voi ca românii să fie liberi, egali, proprietari de pămînt și de capital și frați asociați la fapta unui progres comun. Ea nu se va mărgini a cere libertatea dinlăuntrul, care este peste putință a dobîndi fără libertatea din afară, libertatea de sub domnia străină, ci va cere unitatea și libertatea națională. De-

națio- și patriotic o putere din revoluția de la 1821 restatornicirea unui guvern național decît cel trecut, vreme ce partida ciocoilor cu partidă fanariotică, reînteme-

V,

este înscris cu litere de aur în istoria luptei revoluționare a poporului român, alături de numele lui Horia și Tudor Vladimirescu, Deși reprezentant al unui popor mic, Bălcescu a tantă la ționare
Acad.tarea ținută la Moscova, la 27 ianuarie 1953 cu prilejul comemorării a 109 de ani de la moartea lui N. Bălcescu).„Bălcescu a proclamat alianța frățească a poporului român cu poporul ungar, ridieîndu-se totodată împotriva politicii de asuprire națională dusă de clasele conducătoare din Ungaria.Bălcescu a fost nu dintre oamenii politici gresiștî ai epocii sale, voluționar consecvent luminat".Zoltân Toth, laureatKossuth (Din cuvîntarea rostită la 22 ianuarie 1953 la Budapesta prilejul comemorării a 100 de ani de la moartea lui N. Bălcescu).

adus o contribuție dezvoltarea gîndlrii europene..."
Evgheni Târlă, (Din

ițnpor- revolu-cuvîn-

numai unul cei mai procisi și un re- un filozofal premiulul
cu

Evenimentele petrecute în luna iunie în Tara Româ
nească au readus în actualitate năzuința întregului popor 
— realizarea unității naționale. La București s-au aflat 
fruntași revoluționari din Moldova si Transilvania care 
împreună cu cei din Muntenia au activat intens în di
recția înfăptuirii idealului comun. Cele ce urmează relie
fează pregnant această puternică dorință.

CĂTRE FRAȚII NOȘTRI 
DIN MOLDOVACincisprezece zile au trecut de cînd s-a ardicat în Bucuresci și în toată teara dincoace de Milcov stindardul libertății, de cincisprezece zile ne bucurăm de a- cest dar Dumnedeesc. ce am dobîndit în mai puțin de trei ore. si pînă acum încă ne lipsesc orice scriere din partea voastră. A- ceastă tăcere ce însemnează ? Este oare tăcerea mor- ții ? O. nu ! Moldoveanul cunoasce prețul libertății. Moldoveanul, ca si Munteanul. are trebuința de o reformă radicală, căci și el suspină subt iugul tiraniei, cum am suspinat noi pînă mai deunăzi, și el simte lanțurile sclaviei, si lui i-a sunat ora de liberație, și el are același drept ca si noi 

a intra în rîndul națiilor

libere. Ce mai așteaptă, dar. frați moldoveni ? Mi- chail Sturza nu mai poate domni în Moldova, aceasta trebuie s-o simtă el însuși. după cruzimea, după urmă ce a săvîrșit. după atîtea tiranii, de care ‘ s-a făcut vinovat, după neepn- tenitele jafuri și abusuri ce marchează îndelungata sa domnie.Goniți din tara voastră pe un tiran. întinat înaintea toatei Europei, ardicați stindardul libertății si. cum sîntem o singură nație, cum sîntem frați, vorbind aceeași limbă, avînd aceeași religie, aceleași obiceiuri, și de atîtia secoll aceeași soarte. veniți să vă împărtășiți și de aceleași drepturi cu noi, veniți și gustați rodul libertății, lepădat! cu bărbăție fiarele rușinoase ale despotismului și arătați-vă înaintea lumii

vrednici de strămoșii noștri, dovediți națiilor Europei că duhul lui Ștefan cel Mare încă n-a pierit dintre voi. Vouă nu vă lipsesc bărbați vrednici, bărbați cu inimă, voi aveți ai voștri ‘ apostoli si martiri ai libertății. chemați-i înapoi să ' răsturnați pe șovăindul scaun al tiraniei și al despotismului, ca toată nația română să fie liberă, ca toată nația română să alcătuiască un singur stat, un singur popol de frați 1 Voi. frați, ați făcut întîia cercare și dacă n-ați izbutit, pricina este poate, că prea v-ati mărginit în cererile voastre ; în secolul nostru, un popor cere sau tot sau nimic, și cerînd tot, dobîn- dea totul. Fără voi. nu ne putem bucura decît pe jumătate de dobîndirile noastre. cu voi bucuria noastră va fi desăvîrșită. cu voi vom fi îndoit de fericiți, îndoit de puternici si nimic nu ne va putea rezista. Aideți. frați, deștepta- ți-vă din lunga letargie, aideți. sculați-vă si să ne dăm frățeasca sărutare a libertății. încă odată. în nu

viza ei va fi: dreptate, frăție, unitate. Ea va fi o revoluție națională.Aceasta este calea ce va lua revoluția română în viitor.Din „Mersul revoluției în istoria 
românilor" (1850).„Bălcescu a fost un erudit de primul rang, și totodată o minte practică, 'foarte dreaptă, foarte luminoasă. .. El a fost un mare istoric al țării sale și, este în afară de orice îndoială, unul dintre conducătorii ei cei mai înțelepți. Nu cunosc pînă acum nimic mai bun în această temă (adică problema agrară — nota autorului), nimic mai instructiv, decît această broșură intitulată „Chestiunea economică în principatele ‘ dunărene".Jules Michelet („Les Legendes dâmocratiques du Nord" (Paris. 1854, pag. 305—306).„Personalitatea lui Bălcescu Impresionează pe cercetători în primul rînd prin marea sa frumusețe morală. In rîndurile revoluționarilor europeni de la 1848. Nicolae Bălcescu ocupă unul din primele locuri, datorită tocmai acestei minunate .frumuseți morale și datorită înălțimii și limpezimii gîndirii sale politice și sociale... Numele lui Bălcescu

dea că ați izbutit a apuca cîrma țării și că libertatea a triumfat în țară... Cea dinții grijă să vă fie, fraților. arma ! Armată cît mai în grabă căutați să a- veți, ca să puteți cel puțin cea dintîi năvală' să o în- tîmpinați cu bună ispravă ; apoi, de aci în colo va fi grija noastră...
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mele suferințelor noastre, în numele acelui sătean român ce de atîția secoli hrănesc cu sîngele său pe cei de alt neam și pe vrăjmașii libertății, vă jurăm să vă sculați, să răsturnați piatra de pe mormîntul libertății. și să ne dati mina. ca să doborîm zidul desunirii, ce tiranii înăl- tară între noi. Frați Moldoveni. nu uitați că numai cînd vom fi un singur trup, precum sîntem și un singur suflet, vom fi liberi. Brațele noastre vă sînt deschise, deschideți-ne și ne ale voastre, veniți spre noi. precum venim spre voi. le- pădati acele mici interese de provincialism. izvorul nenorocirii noastre, și ve- niți să formăm o singură nație, o singură Românie. („Pruncul Român" nr. 6 din 26 iunie 1848).
PUTERNICA BUCURIE 

PRINTRE TRANSILVĂNENI(Eftimie Murgu, de la Pesta, către N. Bălcescu, la București).M-am bucurat din inimă văzînd programa și alte acte din care am putut ve-

Nu ar fi rău să pășiți la oarecare legătură cu guber- nul unguresc... Eu... voi face toate pentru ca să fie alianță între aceste două țări... Eu, frate să știți că am plîns de bucurie cînd am luat știre despre triumful libertății în România și cu nerăbdare aștept ca eu, carele după cum știți, ca rob ieșind din acea țară pentru că i-am vrut dezrobirea și carele tot din pricina aceasta iarăși am picat în robie a- mară, acum, ca om slobod, să văd România slobodă și să mă bucur de fericirea fraților mei, cari mai de mult ar fi meritat această soartă... Măcar numai pentru o zi. voi să vin să ne vedem, că mi-i dor de frații mei. și mă voi bucura putînd vedea pre acei bărbați cari n-au pregetat a se jertfi pentru obșteasca fericire a poporului șl a tării.Inchinîndu-mă cu frățească dragoste tuturor pa- triotilor. sîntal dumitale. plecat. Eftimie Murgu(Din „Eftimie Murgu", de Bogdan Duică, București 1937, p. 171—172).
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de la Filaret-București, 30 000 de ce
tățeni : orășeni, țărani, intelectuali, 
ostași au participat la o impresionan
tă adunare populară, in cadrul căreia 
s-au ținut mai multe cuvîntări și a 
fost aprobat prin jurămînt programul 
revoluționar, recunoscîndiu-l drept 
„Constituție".„Pentru asigurarea drepturilor celor mai scumpe, celor mai sfinte ale unei nații".Fraților !Noi astăzi nu sîntem adunați la a- ceastă solemnitate spre a celebra vreun sfînt sau pentru vreo altă sărbătoare obișnuită, ci pentru sfințirea acestor steaguri naționale, care se înalță pentru asigurarea drepturilor celor mai scumpe, celor mai sfinte ale unei nații ; pentru sfințirea, zic, a steagurilor...Fraților, veniți să jurăm că vom împlini cîte ne sînt astăzi făgăduite și că le vom păzi, și vom apăra Constituția și țara cu sacrificiul vieții noastre. Mai înainte însă de a începe săvîrșirea jurămîntului, dați-ml voie, fraților, în numele Guvernului, ce ați proclamat ieri cu atîtea strigări de bucurie, a vă aduce aminte că pentru ca Guvernul ce ați ales să fie tare, să poată lucra la fapta regenerației începută cu atîta nenorocire, trebuie ca ei să se bucure de o întreaga confiență.In zilele aceste se va decreta chemarea obșteștii Adunanțe constituante și cît de curînd vor începe și alegerile. Pînă atunci Guvernul așteaptă o întreagă slobozenie de lucrare și, îndată ce se va deschide Adunan- ța, el își va da socoteala de întrebuințare ce a făcut cu puterea ci i-ați încredințat. Și atunci, de își va fi împlinit misia după dorința poporului, nu cere nici o recunoștință, căci nu a făcut decît să-și împlinească o datorie. Iar de nu va fi răspuns la misia sa, singura facere de bine ce cere de la popor este de a porunci darea lor sub judecată ca trădători ai patriei, ce în vremi atît de grele, de periculoase nu au depus toate ostenelele, toate privighe- rile pentru împlinirea datoriilor lor.încă odată veniți să sărutăm steagurile și prin această sărutare să întărim frăția ce trebuie să stăpî- nească între tot Românul.

(Din discursul rostit de I. Voi- 
nescu II pe cîmpia Filaretului 
la 15/27 iunie 1848).

Jurămîntul depus de poporJur ...că voi fi credincios voinței nației române, apărînd-o din toate puterile în potriva oricăruia atac și asuprire ; jur că nu voi lucra niciodată în contra intereselor nației șl că voi ținea și apăra acele douăzeci și unul de punturi decretate de popor, oonlucrînd după putință-mi șl jertfind vieața mea chiar pentru dîn- sele și pentru nație.
(Anul 1848, vol. I, p. 591—592).

Avîntul revoluționar al maselor, activitatea intensă a guvernului provizoriu au facilitat aplicarea treptată a programului revoluției. Printre înfăptuirile cele mai de seamă au fost emanciparea țăranilor, desființarea rangurilor boierești, ridicarea cenzurii, înființarea Gărzii Naționale 
și a unor unități de panduri, aprobarea steagului național și altele.

EMANCIPAREA ȚĂRANILORViceprezidentul : Dacă d-voastră, sătenilor, voiți să fiți liberi, să nu mai fiți robi, să nu mai fie clacă, iobăgie și altele ; dacă voiti să nu mai fie regulamentul care v-a sărăcit, apoi... cei ce voiesc aceasta să se ridice în picioare.Toți sătenii se ridică în picioare, iar unii din proprietari lasă scaunele.Viceprezidentul : Domnilor depu- tați proprietari, ce faceți? încotro apucați ? Aveți de gînd să plecați ? Iată, toți deputății săteni cer eman- cipația clăcașilor ; cer ca omul să fie liber și munca lui liberă și sfîntă. Această libertate o cer pentru dînșii și pentru dv., pentru toți românii și în numele României. Fi-va cineva din dv. care să nu voiască decît numai pentru sine libertatea omului și munca lui sfîntă ? Azi, în pămîntul României, toți trăiesc cu aceste puteri ale vieții omenești ; v-am auzit sprijinind libertatea, și acum s-o lă- sați ? De o veți lăsa, eu nu iau asu- pră-mi aceea ce ar putea urma : șl pentru aceea mai pun încă o dată la votație: „Este omul liber, este sfîntă munca lui ?“Acum toți se ridicară și primiră în unanimitate această lege.(Extrase din dezbaterile comisiei proprietății. Ședința a IlI-a, 12 august, sub președinția lui Ion Ionescu de la Brad).

slobod asupra tuturor lucrurilor ; s« înțelege însă că întrebuințarea a- cestei libertăți nu implică abuzul ca ar putea face unii, defăimînd viața privată a locuitorilor, sau invitînd poporul la nesupunere către legi și guvern, abuzuri ce vor fi pedepsita de tribunalurile competente.București, 14/26 iunie 1848.(„Monitorul Român", nr. 1 din 19 Iun. 1848).
ÎNFIINȚAREA 

GĂRZII NAȚIONALEFiindcă nația română, prin revoluția de la 11 (iunie — n.r.), a manifestat dorința de a avea o gvardie națională și Guvernul vremelnicesc găsind că o astfel de instituție esta de neapărată trebuință de a se întocmi numai îndată, decretă formarea acestei gvardii în toată țara, cu a cărei organizație se însărcinează Ministrul din Lăuntru...București 14/26 iunie 1848.(Anul 1848 în Principatele Româna, vol. I. București, 1902, pag. 568)
STEAGUL NAȚIONAL

ȘI „DEVIZA R0MĂNA"Guvernul vremelnic decretă :
DESFIINȚAREA 

RANGURILORGuvernul vremelnic decretă :Potrivit voinței poporului, toate rangurile civile se desființează pentru totdeauna. Nimeni, de acum înainte, nu va mai putea a-și lua vreun rang, în nici un act public. Singura deosebire, ce va exista între Români, va fi aceea a virtuților și a slujbelor către patrie.București, 14/26 iunie 1848.(„Monitorul Român" nr. 1 din 19 Iun. 1848).
DESFIINȚAREA CENZURIIPotrivit voinței poporului, cenzura este desființată... Orice Român are dreptul de a vorbi, a scrie și a tipări

Steagul național va avea trei culori : albastru, galben și roșu. Deviza română, care va fi scrisă atît pe steaguri, cît și pe monumentele și decretele publice, se va compune de aceste două cuvinte : Dreptate, Frăție.Dreptatea, această stea strălucitoare, care luminează omenirea și o povățuiesc în calea binelui, voesc ca oamenii să fie mai întîi slobozi și deopotrivă, și frăția, acest sentiment străbun românesc, leagă Inimile pentru obștescul folos.București, 14/26 iunie 1848.(Anul 1848 In Principatele Romine, vol. I, București 1902, p. 567).



BENEFICIUL I

CRITERIU ESENȚIAL AL COMPETENȚEI
în mai multe rîndurî, conducerea partidului nostru a subliniat însemnătatea creșterii acumulărilor bănești pentru dezvoltarea continuă, în ritm ascendent a economiei naționale, pentru crearea condițiilor favorabile ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. La Conferința Națională, ca și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., s-a arătat că portant cărei este nu mai ales ce anume produce, la ce nivel tehnic și calitativ se situează produsele respective, cu ce cheltuieli materiale și de muncă sînt ele realiz'ate, ce beneficiu rezultă din valorificarea lor. Privind din toate aceste unghiuri, cu certitudine se poate afirma că întreprinderile Industriale ale Capitalei sînt organic angrenate în efortul general ce se depune astăzi pentru înfăptuirea indicațiilor partidului privind ridicarea eficienței economice a producției, a rentabilității acesteia. Cotele părți din beneficii vărsate bugetului țării de unitățile economice bucureștene, în primele cinci luni ale anului, sînt cu ’.37,4 milioane lei. mai mari față de pian, sumă ce întrece cu mult realizările din aceeași perioadă a a- nului trecut.Multiple sînt căile, direcțiile în care s-a acționat în fiecare unitate în parte în scopul creșterii rezultatelor economice ale producției. Ceea ce caracterizează activitatea multor întreprinderi din Capitală este grija continuă de a asigura o valorificare superioară resurselor de materii prime ce le au la dispoziție, de a micșora necontenit ponderea cheltuielilor materiale de producție în prețul de cost al produselor. Colectivul uzinei de anvelope „Danubiana" a realizat numai în primele patru luni ale anului beneficii peste plan în valoare de 11,4 milioane lei; din această sumă, 1 400 000 lei sînt uțmarea reducerii consumului de materii prime, iar 1 000 000 lei a micșorării consumului de utilități. Importante beneficii peste plan au realizat, de asemenea, uzinele „Republica", „Vulcan", „23 August", Fabrica de confecții și tricotaje, întreprinderea „Color" și altele.Evidențiind aceste succese meritorii, nu putem trece cu vederea faptul că;.- în spatele cifrelor globale favorabile pe ansamblul industriei bucureștene, se află întreprinderi cu o activitate economico-financiară nesatisfăcătoare, care nu au realizat întregul volum de acumulări prevăzut in plan. Numai în primul trimestru al acestui an, 14 unități industriale de interes republican și local nu și-au realizat sarcina de beneficii cu 9 821 000 lei ; cîteva unități din construcții prezintă nerealizări de 11,6 milioane lei la același indicator, iar altele din transporturi și telecomunicații — de 5,3 milioane lei. Dacă și aceste întreprinderi s-ar fi înscris pe aceeași orbită de înaltă eficiență economică, acumulările bănești ar fi crescut cu cîteva zeci de milioane de leiiPrintre unitățile industriale a căror activitate economică nu s-a ridicat în acest an la nivelul posibilităților oferite de înzestrarea cu utilaje și instalații moderne, de înaltă tehnicitate se află și întreprinderea de produse din ceramică fină pentru construcții. Pe patru luni, în loc să realizeze beneficii la activitatea de bază în valoare de 422 000 lei, întreprinderea a înregistrat pierderi de 1 468 000 lei. O primă explicație a a- cestei situații a încercat să 'ne-o dea contabilul-șef, Gheorghe Simion.__  Pierderi mari se localizează la secția obiecte sanitare din porțelan — ne-a spus el. In afara unor cauze obiective, cum ar fi folosirea, în a-

im- pențru activitatea ori- întreprinderi industriale numaț cît produce, ci

numite perioade, a unor materii prime mai slabe cheltuielilor de terminată aici ocupare pentru tețe a procesului tehnologic pe faze și stabilirea unor rețete de fabricație corespunzătoare.Concretizînd ideea, maistrul principal Traian Cncureanu a precizat că mult timp conducerea întreprinderii a scăpat din mină activitatea din- tr-un atelier-cheic al secției, și anume în cel de preparare a barbotinei. Din această cauză s-a ajuns ea pierderile tehnologice în faza de turnare să atingă circa 33 la sută din cantitatea de material introdus în fabricație. Deși materia primă nu este pierdută, ea fiind reutilizată în procesul tehnologic, consumul de energie, manopera, uzura utilajului etc — din faza de preparare pină în cea de turnare, aferente rebutului teh-

calitativ, creșterea fabricație a fost de- de insuficienta pre- respectarea cu stric-
din procesul de fabricație. La fabrica „Flacăra roșie", nerealizările se ridică la peste 1 000 000 lei, dintr-un motiv similar : o bună parte din producția finită a rămas în stoc. Importante beneficii . sînt imobilizate în producția de placaj ceramic stocată în depozitul întreprinderii de produse din ceramică fină pentru -construcții, de care a mai fost vorba înainte.în toate aceste ipostaze, producerea unor bunuri nesolicitate pentru consumul productiv sau pe piață se dovedește un act care contravine cerințelor elementare ale oricărei activități productive. Păgubitor este însă că unele conduceri de întreprinderi nu înțeleg să pună capăt stocării. spunîndu-și, dintr-o eronată înțelegere a responsabilității lor în acest domeniu, că „planul să fie realizat, indiferent cum". O asemenea tendință este deseori încurajată do

anchetă economică

Lucrări de

dezvoltare

a centrului

minier Bălan
în cunoscutul centru minier 

Bălan, din județul Harghita, 
unde se desiășoară ample lu
crări de extindere și dezvolta
re a capacității de exploatare 
și preparare a. minereului cu
prifer, a început construcția 
unui mare puț de aeraj. Adine 
de 120 metri el va fi dotat cu 
o stație de ventilație care va 
asigura în fiecare oră în ga
lerii peste 227 000 mc aer cu
rat.

La exploatarea Bălan se află 
în stadiu final de construcție și 
o nouă linie de flotare a mi
nereului. Sînt în curs, de ase
menea, ample lucrări de des
chidere a noi zone de ex
ploatare care vor duce la du
blarea actualei capacități de 
exploatare și preparare. în 

” 1970, la Bălan se vor exploata 
și prepara anual peste un 
milion tone minereu cuprifer.

(Agerpres).

nologic exagerat de ridicat — majorează iremediabil prețul de cost al produselor, contribuind stanțial la nerentabilitatea lor din porțelan.Referindu-se la anumite biective care au contribuit __________lizarea planului de beneficii, directorul unității, ing Domițian Ionescu, a adus în discuție problema suprapunerii investițiilor cu producția, astfel că procesul de producție a fost, într-o măsură, deranjat, iar multe cadre de conducere au neglijat în parte realizarea sarcinilor de plan. „Eu, personal, m-am ocupat mai mult de investiții" — recunoaște directorul întreprinderii. Departe de a socoti aceasta drept o cauză obiectivă, credem mai degrabă că este vorba de o eludare a sarcinilor de serviciu din partea factorilor de răspundere din întreprindere, din partea directorului ei. are un compartiment special ocupă de noile construcții, și diriginți de șantier, utilaje și materiale etc.în treburile acestor oameni, făcînd munca lor, este clar că s-a scăpat din vedere perspectiva, activitatea de ansamblu a întreprinderii, iar producția a căpătat o turnură spre ineficientă, care cere acum mari eforturi pentru redresarea ei. Forul tutelar — Ministerul Industriei Construcțiilor — cunoaște deficiențele din această întreprindere, le-a analizat recent, stabilind un amplu plan de măsuri. Este, deci, momentul șă se intervină cu toată hotărîrea, în mod practic, pentru a da un alt curs, mai viu și eficace producției, pentru înlăturarea pierderilor din activitatea fabricii..Am continuat investigațiile noastre la intreprindeiea „Metalurgica", unitate care nu șl-a realizat sarcina de beneficii, in primele” cinci luni, cu peste 3,2 milioane lei.— Nu am reușit să încheiem bilanțul pe această perioadă cu beneficii la nivelul prevederilor din cauza ne- îndeplinirii sarcinilor de plan — ne-a spus tov. Gheorghe Moteanu, director adjunct al întreprinderii. Nominalizarea producției noastre S-a făcut cu o mare întârziere, iar în asigurarea cu materialele trebuitoare am fost mult timp vitregiți din lipsă de repartiții.Cu un profil foarte variat, în care predomină bunurile de consum destinate comerțului intern și exterior, „Metalurgica" se află in impasul de a nu realiza producția marfă decît în proporție de 91—92 la sută, de a rămîne datoare bugetului țării cu însemnate acumulări bănești. Cauzele amintite de directorul adjunct sînt reale, dar neajunsurilor în domeniul nominalizării producției și aprovizionării tehnico-materiale li se adaugă un șir de deficiențe interne tot atât de păgubitoare. Este vorba, în primul rînd, de o greoaie adaptare a producției la cerințele comerțului, ale pieței. An de an, întreprinderea a avut sarcina de a asimila zeci de sortimente noi de produse, pe care nu le-a introdus integral in fabricație. Anul trecut, de exemplu, față de 77 produse noi prevăzute în planul tehnic s-au realizat numai 20. iar în primul trimestru al acestui an, din 17 produse, s-au asimilat 7. Este și normal, în aceste condiții, ca întreprinderea să nu beneficieze de comenzi Ia nivelul posibilităților reale de fabricație, să nu obțină maximum de efecte din activitatea sa productivă.In cazul acestei întreprinderi și al altor unități industriale, se dovedește că planul de beneficii nu este îndeplinit și datorită depășirii costurilor de fabricație. Situația cheltuielilor de producție se prezintă la „Metalurgica" mult defavorabilă la aproape toate elementele prețului de cost. Cheltuielile cu materialele directe au fost cu 656 000 lei mai mari decit s-a prevăzut în plan, regia secțiilor cu 583 000 lei. iar regia întreprinderii cu 535 000 lei superioare prevederilor. în total, prin depășirea prețului de cost, beneficiul a fost diminuat cu 1 441 000 lei. Toate acestea constituie rezerve potențiale de creștere a rentabilității producției, a căror fructificare reclamă un efort sporit pentru gospodărirea rațională a resurselor de materii prime și materiale. pentru evitarea risipei de orice fel.Factorii-frînă în calea unei producții rentabile, eficiente prezintă, în anumite fabrici și uzine bucu- reștene, și alte fațete. întreprinderea „Țesătoriile reunite" nu și-a realizat cotele părți din beneficii cuvenițe bugetului țării. în primele cinci luni, cu 186 000 lei mai ales din cauza restantelor în livrarea a două articole noi, a stocurilor de produse finite. a producției declasate și cupoanelor rezultate în proporție ridicată

astfel sub- obiecte-cauze o- la nerea-

inclusiv Fabrica care se precum achizitori de Intervenind

lipsa de intervenție a forurilor de resort din ministerele tutelare.— Noi am sesizat Ministerul Industriei Construcțiilor că nu avem cereri de placaj ceramic la nivelul planului — ne-a relatat directorul întreprinderii de produse din ceramică fină pentru construcții, ing. Domițian Ionescu. Ni s-a răspuns să acționăm la arbițraj unitățile cărora li s-au dat repartiții și nu vor să încheie contracte, să producem pe stoc, să facem orice altceva numai îndeplinirea planului să nu fie periclitată.— S-au investigat cererile pentru a se cunoaște perspectiva producției?— Ministerul și Comitetul de Stat al Planificării au întocmit un studiu în această privință. Culmea e că a rezultat pentru acest an existența unui însemnat deficit de placaj ceramic. Cum poate exista un deficit cînd noi nu primim suficiente comenzi, este inexplicabil.Se desprinde de aici necesitatea n- nui studiu mai atent asupra cerințelor de diferite produse industriale și bunuri de consum, care să aibă in vedere atît nevoile de moment ale economiei cît și cele de perspectivă, în al doilea rînd, să se îngrădească prin sancțiuni economice mai drastice posibilitatea producerii unor sortimente fără desfacere asigurată, care să meargă pină la imputarea dobînzilor pentru creditele restante generate de imobilizări. Numai astfel vor fi înlăturate definitiv tendințele de înmagazinare fără rost a unor valori materiale în producție finită, va fi stimulat și grăbit circuitul acestor valori în interesul fiecărei întreprinderi, al întregii economii naționale.La filiala sectorului 5 a Băncii Naționale ni s-a relatat că una din cauzele neîndeplinirii beneficiilor planificate în anumite întreprinderi constă in lipsa de corelare între nivelul producției prevăzute și planul economic și financiar. „Necore- lări vizibile între cele două capitole de plan se regăsesc îndeosebi în întreprinderi ale industriei ușoare și alimentare: „Pionierul", „Dîmbovița", „Adesgo", „Flora", Fabrica de produse zaharoase etc. — ne-a spus tov. Mircea Georgescu, directorul filialei. Necorelările sînt provocate de direcțiile generale din ministerele respective care, ca niște „părinți" buni, modifică des sarcinile planului deQ producție, punîndu-le de acord cu realizările, respunzător

nanciar. O asemenea practică este păgubitoare, pentru că „asanarea" nivelului de realizare a prevederilor de plan între întreprinderile din aceeași ramură duce îa micșorarea elanului atît la colectivele cu realizări mai mari, cît și la cele mase în urmă".Cîteva concluzii se desprind __ cele de mai sus. Nerealizarea planului de beneficii intr-un șir de întreprinderi din Capitală, existența unor unități industriale care lucrează cu pierderi planificate sînt consecința unor cauze subiective, ce trebuie eliminate în perioada următoare. După cum s-a reliefat și la recenta plenară a C.C. al P.C.R., este necesar ca toate ministerele și întreprinderile, cu sprijinul organelor și organizațiilor de partid, să analizeze atent rezultatele de pină acum în acțiunea de rentabilizare a producției și să elaboreze măsuri concrete pentru creșterea beneficiilor, pentru lichidarea, pină la sfîrșitul anului, a anomaliei pierderilor planificate. Experiența dobîndită pină acum de cadrele din întreprinderi în acest domeniu, rezervele existente în unități sînt o garanție că în perioada următoare colectivele din industria Capitalei vor urca noi trepte de rentabilitate și eficiență în activitatea lor productivă.
Nicolae PANTILIE

ră-din

»

poate îmbunătăți simțitor întregul ansamblu ai activității întreprinderii și șantierelor. Ca urmare, s-a trecut la delimitarea riguroasă a atribuțiilor și responsabilităților, potrivit organigramei de structură, concomitent cu elaborarea regulamentului de funcționare. Reorganizarea aceasta nu va rămîne, deci, o schemă simplistă, ci așa cum o dovedește practica, are efecte dintre cele mai

în acest an, colectivul întreprinderii are de îndeplinit sarcini și mai importante, legate de dezvoltarea industrială a județelor Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Bistri- ța-Năsăud, Sălaj și Alba. Se află in plină construcție și vor fi puse în funcțiune fabricile de zahăr și mobilă din Oradea, 30 ha sere tot la Oradea, extinderea fabricii de piele și încălțăminte Clujeana, fabrica de tuburi „Premo"- Turda, complexul porcin de la Bonțida, Fabrica de țesătorie din Negrești, Fabrica de mobilă de la Satn Mare. Constructorii întreprinderii noastre au obținut pină acum rezultate pozitive în îndeplinirea planului. în primele 5 luni, planul de construcții-mon- taj a fost realizat în proporție de 106,1 la sută, reprezentînd peste 40 la sută din prevederile anuale. La lucrările cu termen de punere în funcțiune în acest an, cota-pairte anual realizată este de circa Printre altele.porcin de la Ebnțida va fii terminat cu 2 luni mai devreme.Evident, fără a escamota cîtuși de puțin neajunsurile, succesele amintite au la bază îmbunătățirea sistemului de conducere și urmărire a producției de con- strucții-montaje, în curs de aplicare. Ne oprim, mai întâi, la unele dintre aceste neajunsuri, mai ales de natură organizatorică, cu implicații în activitatea practică de oonstrucții-montaje. Cu puțin timp în urmă, uneori eram puși în situația de a nu cunoaște Ia timp si concret situația de pe numeroasele șantiere ale întreprinderii și, implicit, în imposibilitatea luării de măsuri operative pentru înlăturarea deficientelor privind ritmul de execuție, a- provizionairea cu materiale, respectarea graficelor și altele. Cadrele din conducerea centrală a întreprinderii efectuau multe deplasări pe șantiere, fără a putea rezolva pe loc neajunsurile ivite. Se transmiteau și se primeau un mare număr de note telefonice, neeficiente și costisitoare, în general se manifesta o răspundere scăzută în soluționarea problemelor, mai a- les la nivelele ierarhice inferioare.Înfățișate aici, pe scurt, aceste chestiuni au fost amplu discutate în cadrul acțiunii de organizare. științifică a producției și a muncii și credem că, în u- nele privințe, am ajuns la , soluții bune. S-a întocmit o organigramă de structură a întreprinderii, care corespunde mai bine sarcinilor actuale ale șantierelor noastre, cît și ale n- nitățfi în totalitatea ei. Ea

din planul pină acum 50 la sută.complexul

constă în organizarea a 3 sectoare de producție și mul sector, ginerul șef,viciile de pregătire a producției, tehnic, tehnologic și colectivul de organizare științifică a producției și a muncii. Eliberat de amănuntele operative de fiecare zi, acest sector asigură pregătirea producției, stabilește condițiile tehnice de execuție. Un colectiv al a-

bază : tehnic, economic. Pri- condus de in- cuprinde ser-

Efecte
economice
pozitive ale 
conducerii
științifice 
a șantierelor

prefabricate In timp de ® lună au înregistrat și ele o scădere de peste 10 milioane de lei prin accelerarea utilizării lor pe șantiere.In completarea acestui sistem informational, la nivel de șantier se analizează decadal, în prezenta de- • legaților întreprinderii și sub conducerea unui inginer șef adjunct, mersul lucrărilor — întocmindu-se cu acest prilej așa-numita „notă de analiză a decadei". Analizele sînt operative și important este că ele evidențiază problemele concrete ce urmează a fi rezolvate de către șantier san întreprindere. în felul a- cesta, o parte din sarcini și responsabilități se opresc Ia nivelul ealariaților din centrala întreprinderii sau șantier, iar pentru a- cele probleme care depășesc competențele respective, decadal se întocmește o situație pentru director. De mare folos pentru exercitarea unei conduceri o- perative și eficiente este așa-zlsa „cameră de comandă". Aici, sub formă de grafice tip „dinte de fierăstrău" se urmărește și se fac previziuni în legătură cu evoluția stocurilor și consumurilor de materiale, producției realizate și producției încasate, prețului de cost, productivității muncii. Această „cameră de comandă" se dovedește a fi un mijloc simplu și eficient de informare unitară și, totodată, un element de mobilizare a capacității de producție, a forței de muncă pe șantiere.Promovarea noului în organizarea și conducerea activității de construcții stă în continuare în atenția noastră. în cadrul Centrului de perfecționare a cadrelor de conducere (CEPECA), întreprinderea noastră are cunsanți la toate ciclurile. Personal am urmat cursurile de informare din luna martie și apreciez deosebit de utilă această pregătire oare, neîndoielnic, nu a e- puizat toate modalitățile de perfecționare. Se ridică însă o problemă. Oricum am organiza producția și conducerea ei, lipsa proiectelor pentru anumite obiective ne pune în situația de a nu putea începe lucrările. La fabrica de mobilă din Oradea avem termen de dare în funcțiune sfîrșitul trimestrului III, dar beneficiarul nu ne a- sigură în termen utilajele necesare. La . construcția. , fabricii, de zahăr, tot din Oradea, ne lipsesc o seamă de materiale importante, cum ar fi țevi, cabluri, tablouri electrice, armături industriale și altele.Totodată se mai manifestă o tutelă măruntă din partea forului tutelar în privința nomenclatoarelor de funcțiuni și acordării unor competențe în stabilirea structurilor organizatorice ale întreprinderii șl șantierelor. Fapt este că greutățile pe care Ie întâmpinăm din cauza unor factori externi nu ne dau dreptul să considerăm că au dispărut lipsurile noastre proprii. Le știm și ne străduim să le lichidăm prin ridicarea nivelului calitativ al muncii. în această privință un cuvînt ho- tărîtor îl are comitetul de direcție recent creat, care prin îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin va asigura conducerea competentă a întreprinderii în toate domeniile activității economice.

GOVORA

financiar obținerea economice pe toate

fără să actualizeze coși planul economic-fi-
Ing. loan GAVOZDEA 
director general al 
întreprinderii 
construcjii-montai nr. 9

tribuna experienței înaintate

din pag. I)(Urmare
TG. MUREȘ

Rafinăria Ploiești. O instalație 
a complexului de uleiuri spe

ciale(Foto : Gh. Vințilă)

realizează acest obiectiv ? Cum satisfăcute în ■ această privință rințele populației ?— Pină la 30 iunie trebuia să luăm din cooperativele agricole, pe baza contractelor încheiate, peste 2 100 tone de legume și fructe — ne-a spus tovarășul Szabo Carol,- directorul întreprinderii județene pentru valorificarea legumelor și fructelor. Din această cantitate am preluat pină
pre-

să nu-și fi onorat contractele și, în schimb, să-și fi desfăcut legumele direct pe piață. Cel puțin nu cunoaștem așa ceva. Nici I.V.L.F. (cu sediul în Cărei) nu s-a plîns".Nouă însă ni s-a „plîns", ceea ce denotă slaba colaborare existentă între uniune și organul său subordonat I.V.L.F.-ul. O asemenea situație nu este de natură să pună capăt, cu operativitate, practicii amintite, să preîntâmpine repetarea ei.
A

cestui sector a analizat fiecare șantier, fieoare loc de muncă, condițiile existente, a întocmit planuri de măsuri capabile să asigure un ritm accelerat al construcțiilor. Al doilea sector, condus de directorul tehnic, cuprinde serviciile legate direct de producție — a- provizionare, mecanizare, organizarea muncii, producție și se ocupă numai cu problemele specifice respective. Sectorul economic, subordonat directorului adjunct, coredînd activitatea serviciilor de contabilitate — financiar, oficiul juridic, control intern, asigură unei eficiente corespunzătoare șantierele.Desigur, sectorizarea a- ceasta — în sine — nu.

E INSTALAȚIE DE SODA 
INTRAT IN FUNCȚIUNE I

VlLCEA — (corespondentul „Scînteii"). La 
Uzina de produse sodice din Govora a intrat în 
funcțiune, cu o lună înainte de termen, cea mai 
mare instalație din țară pentru fabricarea sodei 
calcinate, avînd o capacitate de producție de 
180 000 tone pe an. Majoritatea utilajelor sînt 
realizate tde uzine constructoare de mașini din 
țară. Noua instalație va permite colectivului u- 
zinei să realizeze o producție anuală dublă față 
de cea obținută pină în prezent.

Una din cauzele care determina restanțe în asigurarea legumelor o constituie lipsa de fermitate și continuitate în aplicarea măsurilor chiar de către cei care le-a.u stabilit. La cooperativa agricolă Mihalț, județul Alba, sînt 95 ha cu legume irigate. Ing. Ana Bălan ne-a asigurat de la început' că : „Noi dispunem de condiții foarte bune, aș spune excelente, de a dezvolta sectorul legumicol. Anul acesta sperăm că prin valorificarea legumelor să obținem un ve-

Condiție hotărîtoare a bunei
5

aprovizionări cu legume
la 24 tele (din decît100 tone, (plan 130 nopidă etc. Printre cooperativele a- gricole care nu și-au onorat obligațiile se numără și cele din Ciu-» meștî și Berveni, de unde urma să primim 15 tone mazăre verde; ele nu ne-au livrat însă decît 5,5 tone.în fața acestor încălcări ale contractelor încheiate este firesc să vedem ce a întreprins uniunea cooperatistă județeană. Tov. Vasile Manta, președintele uniunii, este însă de altă părere :„Nu există cooperative care

iunie numai 1 354 tone. Restan- mai mari sînt la ceapă tone plan nu am primit tone), mazăre verde (plan realizat 37 tone), spanac tone, realizat 88 tone), co92 în timp ce unele sortimente de legume sînt insuficiente, in județul Satu Mare mari cantități de varză timpurie și gulioare nu au fost, livrate consumatorilor deoarece contractele sînt simțitor mai mici decît recolta din acest an. La uniunea cooperatistă, bunăoară, ni s-a spus că „nu au loc de 120 tone de varză în depozitul de la conducerea uniunii a întreprins aproape nimic pentru ca tot surplusul de legume și fructe care există în prezent să fie valorificat cit mai repede pe piața organizată a altor județe, încît să nu „îmbătrînească", să nu se vestejească în depozite.

desfacere" circa timpurie aflată Satu Mare. Dar cooperatiste nu

nit de peste 1,5 milioane Iei. Am liv.rat pină acum aproape 30 000 kg legume — varză, spanac, gulioare, ceapă verde și altele. Pentru acest an avem prevăzute și culturi succesive pe o suprafață de 34 ha".Prevederile sînt bune dar pină acum nu există motive de mulțumire. Ridichile de toamnă și guliile sînt a- coperite de buruieni. Cooperativa dispune de o pompă, pentru irigat și două aspersoare dar acestea nu sînt folosite rațional deși ardeii și vinetele au nevoie de apă. La grădină lucrează doar 30 de cooperatori și numai trei atelaje. Lipsa brațelor de muncă în sectorul legumicol se da- torește și unor deficiențe de organi-

favorabile. însă ea este însoțită de punerea la punct — la nivelul conducerii întreprinderii — a unui sistem informațional care cuprinde forme și metode de lucru cu șantierele. Conducerea întreprinderii este informată printr-un procedeu tip „navetă", periodic. Așa, bunăoară, se cunoaște decadal realizarea planului de investiții, asigurarea cu efective și producția nedecontabilă. Bilunar;' sîntem informați asupra modului în care sînt asigurate șantierele cu prb- iecte de execuție, iar o dată pe lună se știe situația. stocurilor de materiale, comparativ cu creditele și situația debitorilor, realizarea indicatorilor planului forțelor de muncă șl prețul de cost.Referitor la semnalele pe care le primim, date de informare, se impune o precizare : ele nu sînt deloc în- tîmplătoare ci în conformitate cu realitățile de pe șantierele întreprinderii. De pildă, am prevăzut ca informarea asupra situației creditelor restante . să ne parvină din 5 în 5 zile pentru că aici stăruie deocamdată deficientele cele mai mani. Pe baza acestor 'informări .operative se stabilesc măsuri, se emit decizii. La șantierul fabricii de zahăr din Oradea s-a înregistrat la sfârșitul lunii'martie o producție ne- decontabilă de 1,2 milioane de Iei, reprezentând devize neaprobate și note de comandă neavizate. în urma măsurilor luate în aprilie, valoarea acestora a scăzut, fiind aproape lichidate. I- mobilizările de materiale șl
zare a muncii. Deși pentru cei care lucrează în sectorul legumicol se a- plică retribuția suplimentară totuși conducerea cooperativei le-a repartizat să întrețină și culturi de porumb, sfeclă de zahăr, tutun> Ori, acum, în plină campanie ei au lăsat grădina de legume pe planul doi. Și rezultatele au început deja să se vadă. De multe ori nu se respectă graficul de livrare a legumelor pentru că nu are cine să Ie recolteze. Consiliul de conducere ă.l cooperativei din Mihalț, cu sprijinul Uniunii cooperatiste județene Alba, trebuie să analizeze modul în care sînt folosite forțele de muncă și, în viitor, brigada legumicolă să fie... legumicolă, nu ca pină acum, un fel de brigadă de intervenție, bună la toate. Grădina de legume, bine întreținută, atestă, fără îndoială, interesul manifestat pentru acest sector.

★Din constatările de pe zultă că, deși s-au făcut eforturi pentru mărirea legumicole, s-au investitsume de bani și materiale în acest sector, tocmai acum se întîlnesc cazuri cînd culturile nu simt bine întreținute sau irigate. Ceea ce este mai grav, nici măcar recolta gata realizată nu este culeasă și livrată în bune condiții, nu ajunge în întregime proaspătă Ia consumatori. Continuă încă practica anacronică a nerespectării contractelor încheiate, ceea ce aduce prejudicii serioase a- provizionării populației. Este necesar ca organele de partid și de stat și în primul rînd întreprinderile de valorificare a legumelor și fructelor, conducerile cooperativelor agricole să ia măsuri pentru a asigura efectuarea la timpul optim a fiecărei lucrări menite să contribuie la mărirea producției de legume, recoltarea și transportul rapid al întregii producții, respectarea fără nici o abatere a contractelor și graficelor de livrare.

A INTRAT 
ÎN PRODUCȚIE 

FABRICA 
DE PIELĂRIE

ȘI MĂNUȘI

teren re- însemnate producției însemnate

TG. MUREȘ. — în județul 
Mureș a început să producă 
un nou obiectiv industrial : fa
brica de pielărie și mănuși d® 
la Tg. Mureș. în tăbăcăria mi
nerală a fabricii vor ii prelu
crate anual peste 300 000 mp 
piei brute. Tăbăcăria este do
tată cu o modernă stație do 
preparare, dozare și distribu
ție a substanțelor chimice ne
cesare procesului tehnologic, 
asigurînd muncitorilor condi
ții optime de muncă. Peste 90 
la sută din procesul tehnolo
gic al tăbăcăriei este mecani
zat și automatizat.

Fabrica are, de asemenea, 
o modernă secție de confecții, 
dotată cu trei linii tehnologice 
care vor produce anual 1,5 
milioane perechi de mănuși în- 
tr-o gamă variată de modele 
și culori. Colaborarea rodnică 
între constructor, proiectant șl 
beneficiar a făcut ca la con
struirea acestui obiectiv in
dustrial să se realizeze o eco
nomie de 10 milioane lei față 
de volumul de investiții pre
văzut. (Agerpres).
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UM SÎNT „ȘCOLARIZATE" 
ÎNDIREA, FANTEZIA 
I VOINȚA COPILULUI?

In viata socială își găsește întotdeauna o largă prețuire omul care manifestă spirit de inițiativă creatoare, cetățeanul întreprinzător. Semenii lui văd în acesta purtătorul fermentului activ al spiritului inovator, un mesager al progresului. Prin fapta oamenilor cu initiative constructive se înaltă edificiul societății, se accelerează prosperitatea omenirii.Dacă înțelegem prin spirit de inițiativă capacitatea de a proiecta acțiuni și a le finaliza, atunci este firesc că la baza acestei a- bilități stă o ucenicie îndelungată. Inițiativa este rezultatul educației, al școlarizării fanteziei, gîndirii și voinței omului. Cu cît a- ceastă ucenicie este începută mai devreme, cu atît roadele ei sînt mai bogate. Educînd la copii spiritul de inițiativă,, facem o investiție in futurum, în c.on- tul adultului, al constructorului societății viitoare.Judecind avantajele unei atari pregătiri, vom concede că nici un efort bine gîndit nu trebuie precupețit spre a da aripi năzuințelor celor mai nobile ale puiului de om. Trăind în climatul unei concepții pa- siviste copilul va imobiliza adultul de mîine în apele stătute ale resemnării. Numai cei a căror barcă a săltat pe coama învolburată a unor șuvoaie iuți vor vîsli cu temeritate spre a se menține pe firul apei la distanțe care se măsoară în multiplii îndrăznelii, dibăciei și reușitei.Arta educatorului constă în a suscita, a alimenta șl întări curiozitatea copilului, spiritul său de răspundere, perseverența, dorința de autodepășire. La vîrsta școlarității, a pionieriei, a dorinței de isprăvi neobișnuite, a setei de aventură, în atmosfera febrilă a unu! colectiv școlar entuziast, a unui cadru familial propice, se plămădește spiritul activ, întreprinzător și îndrăzneț al copilului. Cunoștințele, experiența pedagogică și entuziasmul zecilor de mii de profesori și învățători, diriginti și comandanți de pionieri sînt adevărate antene ale declanșării și stimulării inițiativei copiilor. Pe ogorul mănos al activităților ext.ra- școlare. concursurile republicane din domeniul literaturii, artelor plastice, sportului sau tehnicii promovează an de an adevărate talente în plină ascensiune. tinerele speranțe ale patriei noastre.Leagănul inițiativelor școlărești și pionierești este viata de școală. Dar numai acea viată care antrenează copiii în activități concrete, de participate, în care ei au roluri bine precizate, construiesc ceva; creează într-un domeniu oarecare, îndeplinesc o sarcină a cărei importanță au pătruns-o și dobîndesc satisfacția unei realizări a- preciate de anturaj. Nu în- tîmplător se spune că inițiativa este copilul acțiunii, învățătorii și profesorii, di- riginții sau comandanții de detașamente pun pe copii în situația de a decide a- supra obiectivelor din programele de activitate, de a opta pentru acele activități care, fiindu-le dragi, le polarizează resursele sufletești, sporindu-le priceperile, gusturile și mulțumirea. în activitățile din cercurile de elevi, bine îndrumate de profesori, fiecare membru îndeplinește o sarcină precisă : construiește un aparat, pregătește un preparat. învață un rol, studiază o bibliografie, întocmește un album, rezolvă probleme. adună

Lector univ. Patița Silvestru 
vicepreședinte al Consiliului National 

al Organizafiei Pionierilorpiese pentru muzeul școlar, pregătește o . experiență, exersează la un instrument, dansează, pictează etc. Bucuria interioară, cea mai înaltă energie a spiritului — după Aristo- tel — scapără în ochii a- cestor creatori iscusiți, semn al captivă rii ior. în multe școli, la panoul cercului respectiv, sau în revista elevilor se publică problemele propuse sau rezolvate cu ingeniozitate de către elevi. Așa se alimentează efortul lor creator, căci curiozitatea copilului este o foame care crește pe

dificultățile cu care luptă îl călesc.Excursiile și drumețiile, aceste adevărate lecții peripatetice, oferă educatorilor organizatori o adevărată revelație a talentelor, caracterelor și aptitudinilor elevilor. Ieșirea în larg dă copiilor prilej de manifestație spontană. Unii, tăcuți la lecții, s-au dovedit extrem de volubili în pădure, în schimb alții, care erau socotiți model de disciplină. în sînul naturii au prezentat derogări serioase de la cerințele unei purtări corecte. Un rol stimulator
puncte de vedere

măsură ce se caută astîm- părarea ei. Urmărind drumul finalizării inițiativelor, educatorii abili intervin cu stimulentele unor recompense. Recunoașterea meritelor pe lîngă satisfacția oferită celui în cauză creează premisa generalizării acesteia pentru toți cei care vor avea astfel de inițiative. Se declanșează astfel o adevărată reacție în lanț a inițiativelor.Este semnificativ faptul că profesorii care conduc cercuri prospere declară în unanimitate că nu impun copiilor nici o restricție. Ei fac apel la membrii cercului într-o direcție și mai totdeauna sînt puși în situația de a alege unul dintre mai multi solicitanți.Organizarea concursurilor cultural-artistice, științifice sau sportive alimentează spiritul competitiv, dorința de afirmare, deschide un vast cîmp inițiativei creatoare a copiilor. S-au dovedit deosebit de fructuoase concursurile în care juriul a fost format sau dublat de unul al copiilor. Mai ales cînd echipele concurente alung să-și formuleze întrebările reciproce. inventivitatea concu- rentilor se vădește a fi uimitoare. Au dobîndit frumoase succese școlile în care fiorul competitional este întreținut și după fiecare concurs se cunosc laureații, iar la panoul de onoare sau în vitrine apar portretele acestora sau trofeele obținute.Adevăratii pedagogi ai timpului liber și-au dat seama că ceea ce este interesant pentru educator nu e neapărat interesant pentru copil, dar ceea ce interesează copilul nu poate lăsa indiferent educatorul. Ca atare, ei au evitat organizarea de activități care să amintească de lecții, fiind o prelungire plictisitoare a acestora, precum și folosirea de metode didacticiste. E un semn al măiestriei pedagogice pentru un profesor să se transpună în activitățile din a- fara clasei pe alte poziții decît la clasă. Aici el e un prieten mai mare al copiilor, care se face ascultat în desfășurarea acțiunilor cu atit mai mult cu cît nu-și impune părerile sale, în materie de stimulare a inițiativei copiilor. îndrumarea excesivă e mai periculoasă decît nepăsarea. De aceea, salutăm cu bucurie organizarea de tabere estivale în corturi, bazate pe principiul autoservirii șl autoaprovizio- nării. Aici se formează deprinderi variate, copilul e mai aproape de natură, iar

asupra copiilor îl exercită și eroul din cărțile citite, adesea modelul care excită imaginația, gîndirea și voința, prefigurînd un i- deal în viață. Cînd omul faptelor mari șl interesante este adus în fața copiilor, pe scenă, ecran sau la întîl- nirile felurite, acesta sădește năzuințe, alimentează străduințe, invită la îndrăzneală, originalitate, la autodepășire.Sînt unii profesori care se plîng că elevii se joacă la lecții si nu sînt atenți. Aproape sigur, acești elevi n-au timp, sau nu știu să se joace în afara clasei. Pionieria. activitățile extra- școlare oferă tocmai cadrul variat al jocurilor si divertismentelor celor mai ingenioase. Dacă lecțiile nu pot fi distracții, apoi distracțiile sînt adevărate lecții. Succesiunea lor bine dozată acționează ca un polizor asupra trăsăturilor de caracter, a deprinderilor șl aptitudinilor.Ar fi o muncă niciodată terminată — spre lauda majorității învățătorilor și profesorilor — aceea de a inventaria metodele și procedeele folosite spre a asigura atractivitatea. varietatea și activizarea copiilor în largul spațiu al vieții școlare si extrascolare. A- dică. spre a oferi cadrul de manifestare a inițiativelor umane aflate la izvorul lor pur și neînceput. Pentru pornirea unei acțiuni se consultă participanții. ne parcurs se folosesc mde'"- nul și ajutorul, iar în final aprecierea. Numai a- cele activități reușesc care pornesc de la sondarea aspirațiilor copiilor, de la cointeresarea lor. A întreprinde ceva ..pe placul copiilor" nu reușește decît acel educator care le-a cultivat năzuințele și le-a des- c'frat posibilitățile. De a- ceea. nici o metodă de cu

noaștere a psihologie! copiilor școlari nu e atît de eficientă ca discuțiile cu ei. Cu acest prilej se relevă o lume întreagă de veleități, de gînduri, de dorințe. Față de unele educatorul apasă cu tact pe frîne, fată de altele acționează încurajator. Diferențierea îndemnurilor, natura atracțiilor oferite sînt însemnele» unui educator priceput, ale fineței sale sufletești.Introducerea spiritului competitiv, a emulației în sfera acțiunilor întreprinse asigură participarea activă a masei de copii. Școlarii puși să se descurce singuri își vor consolida deprinderile pe care niciodată cei tutelați nu le vor dobîndi. Activitatea transpusă în algoritmul exercițiului devine o cucerire- trainică, o achiziție de durată. Atitudinea binevoitoare, discreția, optimismul și respectul față de copii îndreaptă simpatia acestora spre educatorul lor. Pe acesta îl imită, îl studiază cu interes. Așa devine profesorul un -exemplu de urmat. Gesturile. gusturile, faptele lui devin etalon. Și dacă acest etalon e din material nobil. efectele sale sînt incomensurabile.Credem că se degajă, cu ușurință, din cele prezentate mai sus, concluzia că inițiativele pot fi stimulate numai de oameni cu inițiativă. de animatori, de entuziaști în muncă. Conformismul. tutelarea, intervenția traumatizantă, blazarea Si indiferenta se infiltrează în lanul inițiativelor copilăriei ca niște plăgi ucigătoare. De aceea ele trebuie combătute precum dăunătorii, cu mijloacele eficiente ale pedagogiei științifice. In cadrul schimburilor de experiență, al instructajelor sau sesiunilor metodice ale cadrelor didactice, ale consiliilor pionierești, nu întâmplător punctul de atracție îl constituie temele care dezbat mijloacele șl metodele de stimulare a Initiative! copiilor. Aceste initiative realizează un puternic transfer asupra situației la învățătură si a comportamentului elevilor, coniu- gîndu-se cu cele plămădite în procesul de învătămînt. întărindu-le pe acestea într-o rezultantă care conferă cheia succesului educational. Efectele sorijiniri! inițiativelor alcătuiesc tabloul unei împliniri, al înfloriri! aptitudinilor, talen- t-’or și capacităților viitorilor cetățeni ai patriei. Tn aceste forme de început ale afirmării se prefigurează inventivitatea si îndrăzneala de concepție a rațio- nalizatorului. inventatorului. artistului sau savantului de mîine. Din acest izvor cristalin pornește fluviul ale cărui ape vor fertiliza toate domeniile creației.

Expoziție 

de artă 

populară 

bucovineană
La Hanul Domhesc din Su

ceava, impresionantă construcție 
arhitectonică restaurată de curînd, 
s-a deschis ieri dimineață cea 
dintîi expoziție permanentă de 
artă populară bucovineană. Cele 
8 încăperi ale hanului, la care 
se adaugă holurile de la parter și 
etaj, cuprind o gamă variată de 
exponate, reprezentînd princi
palele zone folclorice din nordul 
Moldovei, începînd cu obiecte 
decorative și de uz casnic, covoa
re, lăzi de zestre, cofe și ștergare, 
brîie șf hondițe, sumane și nă
frame, pînă la renumitele vase de 
ceramică de Marginea. Ultima 
sală este destinată obiceiurilor tra
diționale. Sînt expuse aici găteli 
de nuntă, fluiere și buciume, icoa
ne pe sticlă și lemn, precum și 
numeroase măști utilizate de anul 
nou.

Realizată cu sprijinul specia
liștilor de la Muzeul de artă 
populară al Republicii Socialiste 
România, expoziția de la Hanul 
Domnesc din Suceava va oferi vi
zitatorilor și turiștilor o privire de 
ansamblu asupra artei populare 
bucovinene, ce amintește de marii 
meșteri care au zugrăvit Voro- 
nețul și Sucevița, Arborea și Hu
morul.

Un teatru

își caută profilul...
Problema provincialismului în activitatea culturală și artistică nu poate fi redusă la criterii geografice. Anumite limitări „provincialiste" pot fi întîlnite și în cazul unor instituții de artă sau oameni de cultură din Capitală și alte centre importante. După cum se pot oferi o sumedenie de exemple de nonprovin- cialism în provincie, exemple nu numai demne de stimă, dar și cu o remarcabilă pondere în cultura națională. De aceea, discuțiile pe acestă temă ar trebui să aibă în vedere — făcînd abstracție de aspectul topografic — climatul în care se desfășoară viața cutărei sau cutărei instituții artistice, particularitățile, problemele specifice, profilul fiecăreia dintre ele. Altminteri, vom alimenta în continuare diferite prejudecăți a- nacronice cu privire la „provincie", în același timp, e necesar să recunoaștem că, pe lîngă prejudecăți, există șl unele realități caracteristice — în sens negativ — multor instituții artistice din județele țării, că nu peste tot climatul de creație este așa cum l-am dori.Știm cu toții : cadrele calificate, îndeosebi tinerii, își socotesc șederea în afara Bucureștiului drept un „exil" temporar ; știm că posibilitățile de informare sînt ceva-ceva mai greoaie în provincie; știm că posibilitățile de afirmare (la drept vorbind, aici este o falsă problemă, asupra căreia o să revin) sînt, de a- semenea, ceva-ceva mai anevoioase în provincie. Ei bine, se pune întrebarea : acestea, și probabil îndă altele, sînt pierderi irecuperabile, sînt, eventual, criterii insolubile ? In ansamblu se convine că nu. situația nu se prezintă într-o asemenea ipostază. Ceea ce nu înseamnă. însă, că se șl exercită o practică adecvată. Iată, bunăoară, cazul Teatrului de stat din Turda. înființat în urmă cu două decenii, el a realizat multe lu

cruri utile, șl-a justificat în mare măsură rațiunea de a fi, a depus e- forturi — cîtuși de puțin neglijabile — de a se înscrie și el în circuitul național de cultură. De la „O scrisoare pierdută" a lui I. L. Caragiale, la „Viforul" șl „Hagl Tudose" de Barbu Stefănescu Delavrancea, de la piesa „Celebrul 702" a lui Al. Miro- dan la „Sfîntul" lui Eugen Barbu, de la „Cîinele grădinarului" la „Vinovat! fără vină" etc. pe scena de aici s-au înregistrat unele reușite. La fel s-au petrecut lucrurile și în alte teatre similare, unele chiar de aceeași vîrstă. Succesele sînt încurajatoare, chiar dacă ele și-au croit fizionomia printre poticneli și șovăieli, printre erori și, nu suficient de rar, printr-o țesătură, relativ abilă, de superficialitate. Dar oare astăzi se mai poate concepe o atare confuzie de valori ?Socialismul a deschis perspective ample pentru o artă fertilă, iar semnificarea concretă și loială a acestor perspective incumbă responsabilități noi. Criteriul selecției de calitate trebuie să acționeze în mod imperativ, riguros. Căci erorile costă, și din nefericire costă nu o persoană anume, ci aduc prejudicii însăși vieții artistice, ceea ce este foarte grav, foarte păgubitor.Știm cu toții, sDre exemplu, că nu tocmai puține roluri sînt distribuite pe criterii subiective. Dar. dacă, spre pildă, la București sau la Cluj, sau la Iași. întîmplările de această natură au un caracter sezonier („concurența" fiind serioasă și impostura nereușind să-și mențină poziția), fiți siguri că la Turda, de pildă, un astfel de caz se va menține ceva mai mult. Se vor întreprinde bunăoară multiple gesturi de neiertat pentru ca o actriță, eventual mai talentată, să nu fie adusă în colectiv : sau, dacă ea va fi adusă.

Vacanță studențească
Alături de colegii lor din alte centre universitare 

din țară, aproape 1 500 de studenți, care învață în 
centrul universitar Iași, își vor petrece o parte din 
vacanta de vară în taberele de odihnă de la Costi- nești, Pîrîul Rece, Timiș și Izvorul Rece. Pe agenda 
vacanței se află, de asemenea. înscrise excursii pe 
itinerarii pitorești ale țării, precum și diferite mani
festări cultural-artistice, organizate la Casa de cultură 
a studenților și la cluburile amenajate în mod special 
la Universitate și la Institutul politehnic. (Agerpres)

cenema

t

9 ; 12.45

teatre

? Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — ora 20) : 
oncert vocal simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.

• Opera Română : Othello — 19.30.
O Teatrul de stat de operetă (lo Sala Palatului) : My Fair 
Lady — 19.30.
o Teatrul Național „1. L. Caragiale* (sala Comedia) t 
Heidelbergu) de altădată — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase* (grădina Boema) : 
Boema Palace — 20.
M Teatrul de estradă „Ion Vasilescu* (la Teatrul de vară 
din parcul Herăstrău) : Ca-n filme — 20.

20.30. FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 10 ; 18,15 : 20.30, 
FLAMURA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
a Inimă nebuna... nebună de legat : BUCEGI — 9 *, 11,15 ; 
13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 1 la grădină — 20.30. AURORA
— 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17.45 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18 15 ; 20.30, MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ;
19 ; 21.
• El Dorado : UNIREA — 15,30 ; 18 ; la grădină — 20,30.

• Căutațl Idolul : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pasărea timpurie î VITAN — 15 ;
— 20,30.
• Eddie Chapman, agent secret :
18,15 ; 21.
• Răzbunarea haiducilor : MUNCA
20 ; FERENTARI — 15,30 : 18 ; 20 30.
• Oscar : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20 ; la grădină — 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : COSMOS — 15 : 
17,45 ; 20,30.
> Blestemul rubinului negru : VIITORUL
20.30.
• Ce noapte, băieți : VOLGA — 9.15 ; 11.30 : 13.45 ; 18.15 ;
18.30 ; 20,45, RAHOVA — 15 ; 17.30 ; 20 ; la grădină — 20.30.
• Bomba de la ora 10,10 : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• Hocus-pocus : GRADINA PROGRESUL PARC — 20,30.
• Caut o nevastă : LIRA — 15 : 17.30 ; 20 ; la grădină —
20.30.
•

17.30 : 20 ; la grădină

POPULAR 15.30 ;

— 9,30 ; 12 ; 1B ; 15 ;

15,30 ; 1« ;

(Urmare din pag. I)evenimentele, subordonînd adevărului istoric fantezia și inteligența creatoare, conferind filmelor un nivel superior de gîndire. de generalizare filozofică.In această ordine de idei se impune o anume continuitate și proporționare a temelor pentru a se putea obține o frescă amplă și cît mai e- locventă a destinului istoric al poporului român, în armonioasă și solidară conviețuire cu naționalitățile conlocuitoare, strîns legate de același ideal al eliberării de exploatare și asuprire, al făuririi noii orînduiri sociale. Continuînd și dezvoltând realizările de pînă acum cineaștii noștri vor trebui să producă filme de o înaltă valoare artistică dedicate frăției de veacuri dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare și care să contribuie la dezvoltarea muncii lor comune pentru cauza propășirii României socialiste, marea familie a ■tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Asigurînd e- vocarea și reflectarea artistică superioară a celor mai importante evenimente din istoria patriei, a figurilor sale strălucite pe plan politic, social, cultural, științific, transfor- mînd filmele în adevărate tribune de educare a publicului în spiritul celor mai înaintate tradiții de luptă socială și națională, pentru progres și socialism, așa cum le-au înscris istoria și cultura noastră, cinematografia română și slujitorii ei vor putea înregistra succese de prestigiu. îndeplinindu-și totodată o sarcină de onoareNoile realități, entuziasmul, munca pasionantă pentru progresul social, lupta permanentă împotriva a tot ce e vechi, perimat, promovarea relațiilor sociale noi. a unei noi etici sînt trăsături organice ale vie

ții noastre contemporane. „Socialismul — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să realizeze asemenea condiții, ca omul, stăpîn pe mijloacele de producție, făuritor al tuturor valorilor materiale și spirituale, să fie într-adevăr în centrul atenției, să aibă rolul principal în societate, să se bucure și să beneficieze nestînjenit de drepturile și libertățile adevăratei democrații socialiste — premisa fundamentală a înfloririi depline a personalității u- mane. Aceasta înseamnă în fond socialismul pentru care am luptat, pe care îl făurim și-l desăvîrșim în România". Aceste trăsături constituie pentru creatorii de valori artistice, inclusiv pentru cineaști, profunde și nelimitate surse de inspirație, de dezvăluire a esenței unor fenomene și tendințe ce se înscriu pe linia progresului, a mersului înainte al societății. Or, cu toate că și pe acest tărîm, al filmului pe teme contemporane — reprezentativ pentru orice cinematografie națională — au fost obținute unele realizări îmbucurătoare, se poate afirma că de multe ori filmele de actualitate sînt caracterizate prin mediocritate, prin lipsă de substanță. Presa, ca și opinia publică, au criticat numeroase pelicule mai vechi sau mai noi care — din pricina neclarității ideologice, a unei insuficiente cunoașteri a vieții — nu reușesc să abordeze probleme esențiale ale realității contemporane românești, se opresc asupra unor chestiuni minore, nesemnificative, periferice, re- levînd eforturi în sine făcute în numele unor pretinse îndrăzneli sau experimente formale. Artificialitatea, miza minoră, menținerea într-o problematică îngustă a unor filme cu temă așa-zis contemporană, sărăcia substanței de idei, a conținutului lor ideologic, politic, etic învederează a- deseori un contact superficial, cu preocupările majore, cu bucuriile și

0 Căderea Imperiului roman : PATRIA
16.30. 20.
« Vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ; 11.30 ; 
14 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15, FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, la grădină - 20,30, STADIONUL DINAMO —
20.30. ARENELE LIBERTĂȚII - 20,30, FEROVIAR - 8.45 ;
II ; 13,15 ; 15.30 ; 18 ; 20.15, EXCELSIOR - 9,45 ...............
16.30 : 19 ; 21.15. MODERN - 9.30 ; 11.45 : 14 ;
21.15
O Prin Ktirdlstannl sălbatic : LUCEAFĂRUL
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CIRCUL DE STAT — 9.
18 ; 20.30. BUCUREȘTI — 8 : 10 ; 12.15 : 1
19 ; 21,15.
0 Domnișoarele din Rochefort : CAPITOL —
20, la grădină — 20.45.
• Hlroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ;
16 ; 18,30 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Nuntă Ia Malinovka : VICTORIA — 9.15 : 
15,45 ; 18,15 ; 20.30.
0 Dirijabilul furat : LUMINA — 9,30 ; 11.30 ;
18.15 : 20.45.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 O fată fericită : DOINA — 11,30 ; 13.45 ; 16 : 18.30 ; 20.45, 
GRADINA PARCUL HERĂSTRĂU — 20.30.
0 Ghinionistul : CINEMATECA — 10 ; 12 : 14.
0 O poveste uimitoare ; Rapsodia ungară : TIMPURI NOI 
— 9—21 tn continuare.
0 împușcătura : UNION — 15,30 : 18 ; 20,30.
0 Freddv .lovește tu întîl ! îGIULESTI — 10 : 15,30 ; 18 ;
20.30. MIORIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30, ARTA 

9.15—16 tn continuare : 18,15 ; la grădină — 20.30.
Mumia Intervine : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
; 15.30 ; 17,45 ; 20.
Obsesia : DACIA — 9—16.30 In continuare ; 18.45 ; 21. 
Zoltan Karpathy : BUZEȘTI — 15 ; 17,30 ; 20.
Sfirșttul agentului W4C : PACEA — 15.45 ; 18 ; 20,15.
Un dolar găurit î GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 1

5.12; 14,15 ;
16.30 ; 18.45 ;

— 8,30
1.30 ; 12
14.30 ;

; n ; 
: 15; 
16.45 :

11 ; 14 : 17:

; 11.15 ; 13.30 :

11.30 : 13.45 ;

13.30 ; 15.45 ;

Cînd tu nu ești : GRADINA EXPOZIȚIA - 20,30. 
Cimaron : GRADINA BUZEȘTI — 20.30.
Sînt și eu numai o femele : COTROCENI - 
; 20,30.

15.30 ;•
18
« Pentru cițlva dolari tn plus : CRINGAȘI — 15.30 ; 18 ; 
20,30.
• EU. eu, eu... și ceilalți : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

10,00 — Curs de limba engleză (lecțiile 15 și 18).
11,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Tema : 

Actualități tn patologia cardio-vasctilară. Prezintă 
dr. Ștefan Hărăguș de la Institutul de medicină șl 
farmacie din Cluj.

11.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru cel mici : „Țara mea" — Monumente ale

naturii. ’
18.00 — Drumuri și popasuri — emisiune turistică.
18.20 — Bnletlnul circulației rutiere.
1B,3O — Curs de limba spaniolă (lecția a 22-a).
19,00 — La porțile cunoașterii — emisiune pentru tineret. 

Chirurgia naturii.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologie. Publicitate.
20,00 — Actualitatea agricolă.
20.20 — Studioul muzical : Cultura muzicală de-a lungul

timpului — Hector Berlioz.
20,45 — Cărți și autori : „Intrusul" de Marin Preda. Discu

ție Intre autor și criticul Georgeta Horodincă.
21,00 — Reflector.
21,15 — Filmul artistic „Omul cu ricșa". Producție a stu

diourilor japoneze.
22.50 — Telejurnalul de noapte.

năzuințele oamenilor de azi care înfăptuiesc opera socială revoluționară grandioasă. Diletantismul, spiritul neselectiv, menținerea la periferia actualității, a realității sociale a ceea ce este esențial în universul moral-spiritual al omului de astăzi, deschid calea nereușitei artistice. După cum au fost cazuri în care — din pricina neclarității sau lipsei de sem-

celor de expresie; aceasta presupune însă o poziție Ideologică și estetică limpede și fermă, urmărirea unui țel social și artistic precis, slujirea o- biectivelor majore ale artei noastre cinematografice. Combaterea epigo- nismului, a imitării de soluții și procedee formale, lichidarea tendințelor spre pastișarea unor mode sau preluarea necritică a unor curente și

cial-educativ de mare eficacitate, cu posibilități multiple de a sprijini politica partidului de dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste, de formare a unei conștiințe ridicate, a unui mod de gîndire înaintat al omului de azi.Avînd în vedere însemnătatea deosebită a artei cinematografice, apare limpede rolul determinant, din toate

CINEMATOGRAFIA - 
artă de for public
nificație a conținutului de idei — filme cu incontestabile calități de regie și interpretare au rămas fără ecou.Este de observat că sînt regizori care în loc să mizeze pe consistenta unui conflict semnificativ, pe originalitatea artistică derivată organic din reflectarea înnoirilor din societatea noastră, sînt preocupați exclusiv și absorbant de „primenirea" limbajului filmic, care nu are valoare în sine — ajungînd să-și taie astfel punțile de legătură cu cei cărora, prin definiție, le este destinată opera de artă cinematografică.Desigur că cinematograful — ca proces de creație artistică — implică stimularea inovației, îmbogățirea și perfecționarea continuă a mijloa-

maniere străine, condiționează afirmarea talenteloi autentice, a originalității creatoare, a acelui inedit mult rîvnit și care decurge numai din a- bordarea cu maximă expresivitate a unui conținut propriu, inedit în substanța lui. Marile școli cinematografice s-au caracterizat și s-au impus prin reflectarea și afirmarea unor trăsături specifice ale spiritualității poporului — realități sociale, concepții filozofice, morale, estetice, într-un context istoric și național determinat. Acest adevăr întărește convingerea că tocmai asemenea exigențe trebuie formulate clar și față de cinematografia noastră.Tinînd seama de necesitatea dezvoltării de genuri și de teme, trebuie subliniat că filmul este un factor so-

punctele de vedere, al producătorului de filme, E un adevăr cunoscut și practicat în întreaga cinematografie mondială. In țara noastră, această preocupare are un caracter social, producătorul nu este o persoană cu interese și profituri personale, ci chiar statul socialist, reprezentînd Interesele politice, morale, culturale ale întregului popor. Acest fapt accentuează necesitatea unei orientări ideologice clare a artei noastre cinematografice. A- ceasta determină și răspunderea deosebită pe care o au cineaștii și cei chemați să se ocupe de activitatea lor, fată de popor, față de partid. Tocmai de aceea se cuvine ca munca de îndrumare, pregătire și realizare a filmelor să fia îndeplinită cu

multă exigență, cu clarviziune și competență pentru ca ideile fundamentale. conținutul, mesajul să fie transmise publicului cu rezultate optime din punct de vedere educativ și estetic, la un înalt nivel de măiestrie artistică. Or. deficiențele acumulate în timp îndreptățesc concluzia că în cinematografia noastră a lipsit adeseori capacitatea de orientare șl de acțiune, mai ales în ce privește rolul educativ al filmelor, chemate să transmită publicului — cu vibrație artistică — marea bogăție de idei și de conținut a vieții și realității socialiste. Deficiențele semnalate, eșecul înregistrat de o serie de filme reflectă, în bună măsură, faptul că cinematografia noastră n-a a- vut o îndrumare politico-ideologică clară, că adeseori filmele au intrat în producție nu în virtutea unor criterii majore ci sub imperiul întâmplării, datorită unor concesii în ce privește orientarea și determinarea conținutului de idei, evaluarea sorților de reușită artistică.Nu rareori, în locul dezbaterii deschise și principiale a problemelor ideologice și estetice, în locul schimbului larg și constructiv de idei, accentul a trecut pe aspecte superficiale, pe cedarea sub presiunea grabei și intereselor subiective, alune- cîndu-se uneori pe panta înlocuirii activității ideologice cu metode administrative de conducere a activității cinematografice. într-un cuvînt — așa cum s-a arătat de multe ori și în presă — în cinematografie n-a existat climatul necesar de exigență și principialitate, apt pentru determinarea și afirmarea unei orientări Ideologice și estetice precise.Perfecționarea producției cinematografice trebuie să constituie o preocupare a tuturor cineaștilor, a oamenilor de artă și cultură, a unor cercuri largi de intelectuali și iubl-

sînt unii care ar Încerca totul pentru a o discredita.Absența unei concurențe serioase — cum se exprima o opinie — atrofiază într-o proporție îngrijorătoare simțul măsurii. Și dacă în orice alt domeniu alterarea simțului măsurii este un dezastru, devine limpede că și în artă consecințele sînt la fel de inoportune. Ingîmfarea, cu cortegiul ei de manifestări, adică automulțumirea, miopia, evaluarea nejustă a valorilor declanșează exclusivismul absurd al punctului propriu de vedere. Ca a- poi, la o întîmplătoare (și numai întâmplătoare, deoarece îngîmfatul este suficient de prudent să ocolească marea arenă) confruntare mai ambițioasă din care iese înfrînt, să se nască o dramă intimă ale cărei dimensiuni nu sînt ignorabile.Să mai adăugăm, apoi, că unii tineri absolvenți, dacă sînt preparați, sau îndeajuns de bine preparați cu privire la moda tunsorii sau a îm- brăcăminții (ceea ce. la urma urmelor, păstrînd proporțiile, nici nu este un lucru rău) și poate chiar cu satisfăcătoare lecții de dicție, nu sînt înarmați îndeajuns cu cel puțin două considerente majore. In primul rînd nu iubesc teatrul decît în măsura în care îi servește pe ei, și apoi nu au o responsabilitate a valorii.Ar fi utilă o reconsiderare a anumitor puncte de vedere în ce privește relația centru — provincie. Practic se creează un cerc vicios : „centrul" nu se interesează de „periferie". Șl periferia, fiind lipsită de o circulație veritabilă, rămîne obscură. Drept care centrul nu se mal interesează de zonele prăfoase.Aparent s-ar crede că problema este insolubilă, dar la o analiză mai atentă se întrevăd căile unei r»’ >1- vări pozitive. Prin teatre ar t’/'roui să mișune, efectiv, gazetarii, să servească prompt critici severe, să anime atmosfera, să iubească mișcarea teatrală în ansamblu. De ce nu se scrie suficient despre teatre, despre instituțiile muzicale ?Se vorbește despre fenomenul u- nei scăderi de public. Cunoaștem șl motivele : prea numeroase spectacole slabe, repertoriu insuficient sub raport valoric, o critică teatrală a- nemică etc. De aceea, fiecare teatru, mare sau mic. are datoria de a-și aduce contribuția valabilă la ideea de cultură, este obligat să-și restructureze Ideile.în ce privește teatrul de stat din Turda, analizînd, în măsura în care ne-am priceput, situația lui oarecum delicată, discutînd amănunțit cu organele municipale de partid șl de stat problemele sale specifice, s-a ajuns la concluzia că este necesar să-și reconsidere profilul. In acest sens se vor face propuneri cu privire la transformarea sa într-un teatru pentru tineret și copii ceea ce, după părerea noastră, ar corespunde mai exact nevoilor de aici și chiar dintr-o zonă mai largă a acestei părți a țării. Se înțelege, asta nu înseamnă o limitare a activității. Dimpotrivă, noi credem că repertoriul poate fi astfel structurat pe coordonate mai bune. A desfășura o vie propagandă artistică în rîndul tineretului și copiilor nu presupune restrîngerea arsenalului la cîteva teme educative didacticist concepute. După cum nu se presupune că repertoriul unui teatru profilat în sensul amintit se refuză publicului matur. Ceea ce preconizăm, gîndindu-ne la stabilirea unui profil, este așezarea instituției noastre pe cîteva principii de la care să nu ne abatem. Greșelile pe care le-am săvîrșit în trecut — respectiv o concepție prolixă a repertoriului, schimbări numeroase și nejustificate în titlurile abordate și mai ales absenta unei Idei perseverent urmărite — nu se mai pot repeta. Acum. în anul în care își aniversează 20 de ani de existență, teatrul nostru este ferm hotărît să-și elimine erorile si să-și croiască o fizionomie la nivelul exigentelor culturale de astăzi.Poate că rezultatele nu vor fi !- mediat spectaculoase, dar se va putea vedea dacă premisele activității sînt judicios construite. Credem că și forurilor competente Ie este necesar un plus de efort pentru a sprijini mai eficient tendințele pozitive, 
a insista mai mult pentru o calitate artistică și o etică teatrală superioară.

Viorel ȘTIRBU
directorul Teatrului de staf 
din Turda

O i i 1 1tori ai filmului din rîndul maselor. Este necesar ca la afirmarea pe o treaptă superioară a cinematografiei noastre să-și aducă contribuția activă atît creatorii români, cît și oamenii de artă și scriitorii maghiari, germani și de alte naționalități din țara noastră, înflorirea culturii socialiste a României fiind o cauză a întregii intelectualități, fără deosebire de naționalitate. Problemele la care ne-am referit — probleme- cheie ale dezvoltării filmului artistic românesc — au făcut obiectul unor discuții, al unor articole și anchete apărute în ziarul nostru ca și în alte publicații. Ele își găsesc o expunere sintetică, aprofundată în materialul publicat în numărul de azi al revistei „Contemporanul" — material elaborat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și menit să supună unei largi dezbateri publice concluziile ședinței Comisiei ideologice a C.C. al P.C.R. Materialul se ocupă de unele aspecte specifice ale producției cinematografice, de problemele scenariului și ale regiei de film, ale interpretării actoricești, ale criticii cinematografice, ale mișcării cinecluburi- lor și ale importului de filme, pre- conizînd soluții și măsuri de ordin politic, estetic, organizatoric și financiar capabile să asigure condițiile lichidării neajunsurilor semnalate, să impulsioneze dezvoltarea cinematografiei românești, corespunzător exigențelor și necesităților e- ducative ale societății noastre socialiste.Dezbaterea acestor probleme deosebit de importante de către cineaști, de către alți oameni de artă și cultură, de către publicul larg, expunerea deschisă a unor ■puncte de vedere și sugestii constructive va reprezenta o contribuție importantă la îmbunătățirea activității cinematografiei noastre artistice.
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Primirea de către

prim- vicepreședintele Consiliului

de Miniștri, llie Verdeț, a delegației

comerciale și industriale suedeze
Prim-vicepreședintele Consiliului 

de Miniștri, llie Verdeț, a primit 
joi la amiază pe Ake Vrethem, 
președintele Comitetului suedez 
pentru promovarea comerțului cu 
România, director general al fir
mei A.S.E.A., A. Brunsson, vice
președinte al acestui comitet, di
rector general al firmei Larson 
Seaton et Comp., și pe J. Horderi- 
son, director general al Asociației 
exportatorilor suedezi, care fac o 
vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat Vic
tor Ionescu, președintele Camerei 
de Comerț. A fost prezent amba
sadorul Suediei la București, baron 
Cari Rappe.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea co-

laborărîi și cooperării economice 
dintre cele două țări.

★
în cursul zilei de joi membrii 

delegației comerciale și industria
le suedeze conduse de Ake Vret
hem președintele Comitetului sue
dez pentru promovarea comerțului 
cu România, au avut întrevederi 
cu conducători ai unor ministere 
economice și au vizitat unele 
biective industriale din ~

★
Seara, ambasadorul 

București, baron Cari 
oferit o recepție în saloanele am
basadei. Au participat membri ai 
conducerii Ministerului Comerțului 
Exterior, ai altor ministere eco
nomice și întreprinderi de comerț 
exterior. (Agerpres)

o-
Capitală.

Suediei la 
Rappe, a

Sosirea unei delegații
parlamentare iraniene

La invitația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, joi seara a sosit în Ca
pitală o delegație parlamentară 
iraniană, condusă de ing. Shanf 

>^jmami, președintele Senatului ira
nian

Din delegație fac parte dr. Taher 
Ziai, președintele Camerei de in-

dr. Abdolrezza

Încheierea Conferinței »
internaționale a

1

lucrătorilor din comerț
1

Joi s-au încheiat lucrările celei 
de-a IlI-a Conferințe profesionale 
internaționale a lucrătorilor din 
comerț, care a avut loc la Bucu
rești între 24 și 27 iunie.

Participanții — delegați repre
zentând organizații sindicale na
ționale de diferite orientări și afi
lieri din 41 de țări din Europa, 
Africa, Asia și America Latină — 
au dezbătut probleme privind dez
voltarea unității și solidarității in
ternaționale a lucrătorilor din co
merț, lupta pentru condiții de 
muncă și viață mai bune.

în cadrul lucrărilor a fost sub
liniată importanța dezvoltării coo
perării dintre sindicatele din toate 
țările, fără deosebire de regimuri 
politice, e onomice și sociale, sau 
de afilierea lor. A fost subliniată 

.totodată, necesitatea 
solidarității oamenilor i 
pretutindeni cu lupta 
poporului vietnamez și 
lor din Africa, Asia și 
Latină pentru apărarea 
și independenței naționale.

în 
noul 
nale 
două 
blemele profesionale, economice și 
sociale ale lucrătorilor din această 
ramură, iar alta referitoare la 
lupta sindicatelor pentru apărarea 
și consolidarea păcii în lume.

De asemenea, a fost ales noul 
comitet administrativ al Uniunii. 
Ca secretar general al Uniunii In
ternaționale a Sindicatelor din 
merț a fost reales tovarășul 
sile Olteanu.

★
Seara, Comitetul Uniunii sindi- 

catelor din comerțul de stat și 
cooperația de consum din Repu
blica Socialistă România a oferit, 
în cinstea participanților la con
ferință, o masă prietenească. \

(Agerpres)
t

dustrie și mine,
Adl Tabatabaie, președintele Co
misiei economice
ing. Esmail Moini Zand, președin
tele Comisiei pentru ape și elec
tricitate a Medjlisului, ing. Nasser 
Behboudi. membru al Comisiei 
pentru ape și electricitate a Medjli
sului, dr. Nasrollah Sabzevari, pre
ședintele Comisiei pentru reforma 
agrară și cooperative a Medjlisu
lui.

La sosire, pe aeroportul Bânea- 
sa, delegația a fost întâmpinată de 
Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, acad. llie Mur
gii lescu și Mia Groza, vicepre
ședinți ai Marii Adunări Naționa
le. Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Ion 
Pas. președintele Grupului națio
nal român al Uniunii Interparla
mentare. de președinți ai unor cg- 
misii permanente ale M.A N., de- 
putați, funcționari superiori ai 
M.A.N. și ai Ministerului Afaceri
lor Externe.

Au fost prezenți S. H. V. Sa- 
nandaji, ambasadorul Iranului la 
București, membri ai ambasadei.

a Medjlisului,

(Agerpres)

dezvoltării 
muncii de 
dreaptă a 
a popoare- 

i America 
t libertății

încheiere, au fost adoptate 
Statut al Uniunii Internațio- 
a Sindicatelor din comerț și 
rezoluții : una privind pro-

co-
Va-

Șanse sporite

de ciștig la Loto

și Pronoexpres

La cererea participanților, 
începînd cu concursul Prono
expres din 3 iulie și tragerea 
Loto din 5 iulie 1968, se re
introduc reporturile pe catego
rii pentru concursurile sau tra
gerile următoare. In urma 
acestei măsuri va crește sub
stanțial valoarea premiilor la 
tragerea sau concursul urmă
tor la care nu se înregistrea
ză variante cîștigătoare. De e- 
xemplu, dacă la o tragere Loto 
nu se înregistrează nici o va
riantă cîștigătoare la categoria 
I, iar fondul de premii al 
categoriei respective este de 
80 000 lei, această sumă se re
portează la aceeași categorie la 
tragerea următoare. Presupu- 
nînd că fondul categoriei I 
de la acea tragere este de 
120 000 lei și se înregistrează o 
singură variantă cîștigătoare, 
valoarea premiului este de 
200 000 lei (80 000 lei repor
tul 4- 120 000 lei cota cate
goriei).

Ieri în aula Academiei

Sesiune ds comunicări științifice

de la revoluția din 1848
în aula Academiei au început 

joi dimineața lucrările sesiunii de 
comunicări științifice organizate de 
Academia Republicii Socialiste Ro
mânia și Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R. cu prilejul sărbăto
ririi a 120 de ani de la revoluția 
din 1848. Participă academicieni, 
profesori universitari, cercetători 
științifici, istorici din București și 
din alte centre culturale ale țării.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Athanase Joja, vice
președinte al Academiei.

în prima zi a lucrărilor au pre
zentat comunicări : prof. V. Maciu, 
membru corespondent al Acade
miei, despre „Caracterul unitar al 
revoluției din 1848 în țările Ro
mâne" ; conf. univ. Gh. Platon — 
„Țărănimea de la 1848 în Țările

Române' ; M. Florescu și N. Vîlcu, 
cercetători științifici — „Rolul ma
selor orășenești în revoluția româ
nă din 1848"; prof. St. Pascu, mem
bru corespondent al Academiei, — 
„Revoluția de la 1848 în gîndirea 
pașoptiștilor ardeleni' ; conf. univ. 
St. Imreh — „Secuii și revoluția din 
1848" ; C. Gollner, cercetător știin
țific principal — „Mișcări ale ță
ranilor iobagi sași în anii revolu
ționari 1348—1849" ; C. Bodea, cer
cetător științific principal, — „Con
tinuarea luptei revoluționare după 
1848 de către emigranți" ; D. Berin- 
del, secretar științific al Institutului 
de istorie „N. Iorga' — „Interven
ția străină, principala cauză a în- 
frîngerii revoluției 
1848".

Lucrările sesiunii

române din

continuă.
(Agerpres)

Jiri Hajek, ministrul afacerilor externe
al R. S. Cehoslovace, va face o vizită oficială

în Republica Socialistă România
La invitația Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Jiri Hajek, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socia-

liste Cehoslovace, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia la începutul lunii iulie 1968.

(Agerpres)

Cronica zilei

SOLIDARITATE CU LUPTA 
POPOARELOR DIN REPU
BLICA SUD-AFRICANĂ ȘI 

RHODESIA DE SUDSub auspiciile Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, joi după-amiază, a avut loc la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o adunare publică, prilejuită de săptămîna solidarității cu lupta popoarelor din Republica Sud-Africană și Rhodesia de Sud. Adunarea a fost deschisă de Octav Livezeanu, vicepreședinte al

I.R.R.C.S. A luat apoi cuvîntul prof, dr. docent Mihai Ghelmegeanu, vicepreședinte al Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. Au participat reprezentanți ai instituții centrale și organizații ștești, un numeros public.O manifestare asemănătoare a loc și în orașul Ploiești.
unor ob-avut

viața internațională

Suprem al U.R.S.S.

SPORT
Handbal feminin

România Ungaria 12-8

reprezentând 50 de țări. Cei mai mulți atleți îi prezintă S.U.A. (132) și U.R.S.S. (121).

*
Acad. Ștefan Milcu, vicepreșe

dinte al Academiei, a plecat joi 
dimineața în Mexic pentru a par
ticipa la lucrările .celui de al 3-lea 
Congres internațional de endocri
nologie. care va avea loc la Mexico 
City între 30 iunie și 5 iulie. în 
cadrul congresului, academicianul 
român va prezenta comunicările: 
„Participarea epifizei în metabolis
mul proteinelor" și „Secreția hor
monilor steroizi în hipotermia 
profundă". De asemenea, el va lua 
parte la lucrările comitetului de 
conducere al Societății internațio
nale de endocrinologie.

★In ultima zi a turneului internațional feminin de handbal de la Ne- gotin, selecționata României a reușit să învingă cu scorul de 12—8 (8—4) reprezentativa Ungariei, campioană mondială. Arghir (4) și Franz (3) au marcat cele mai multe puncte pentru formația română, care în urma acestei victorii s-a calificat în turneul final de la Belgrad.
fltaori și-a păstrat titlulNumeroși spectatori au urmărit în „Palatul Sporturilor" din Neapole meciul de box pentru titlul european la categoria muscă dintre deținătorul centurii italianul Fernando Atzori, și șalangerul său John McCluskey (Scoția). Pugilistul italian a obținut victoria în repriza a 4-a prin K.O. tehnic.In urma decesului boxerului vest- german Jupp Elze, federația de specialitate din R.F. a Germaniei va lua în viitor măsuri de protecție a pugiliștilor profesioniști. S-a stabilit în cadrul unei ședințe ca medicul reuniunii să poată oricînd opri un meci care a devenit inegal. De asemenea, protagoniștii reuniunilor vor fi obligați să se prezinte la examenul anti-doping.
Ron Clarke învins 1La Helsinki a început un concurs international de atletism, la startul căruia sînt prezenți o serie de valoroși atleți din mai multe țări europene, Australia și Japonia. Așteptată cu un mare interes, cursa de 5 000 m a fost cîștigată de francezul Wadoux cronometrat cu 13’40”8/10. Pe locul secund s-a clasat multiplul campion australian Ron Clarke creditat cu 13’41”4/10. Proba de săritură cu prăjina a revenit finlandezului Mustakari cu 5,15 m, iar cea de 3 000 m obstacole lui Roelants (Belgia) cu 8’41”8/10. Foarte disputată a fost și proba de săritură în lungime, care s-a încheiat cu victoria finlandezului Pertti Pousi cu 7,94 m. Pe locurile următoare s-au clasat Beer (R.D. Germană) — 7,84 m și Yamada (Japonia) — 7,66 m.Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la Diisseldorf, sportiva vest-germană Liesel Wester- mann a cîștigat proba de aruncarea discului cu performanta de 60,80 m.La Aachen, echipa masculină de ștafetă 4 x 100 m a R.F. a Germaniei (J. Hirscht, G. Hirscht, Assion, Ei- genherr) a fost cronometrată cu timpul de 39”8/10.
1 500 de atleți 1Organizațiile sportive de la Ciudad de Mexico au anunțat că în cadrul probelor atletice ale J.O., vor evolua peste 1 500 de sportivi și sportive.

Turneul internațional de tenis de la Wimbledon a continuat cu partide din cel de-al doilea tur. Olandezul Okker l-a eliminat cu 6—3, 6—0, 7—5 pe Sangster (Anglia), spaniolul Santana a cîștigat cu 5—7, 10—8,6—0, 6—4 la englezul Stilwell, iar Korotkov (U.R.S.S.) l-a învins cu 6—1, 6—4, 6—3 pe Barthes (Franța).

Joi, conducătorul delegației guvernamentale israeliene, Zeev Sharef, ministrul comerțului și industriei, care ne vizitează țara, a oferit un dejun în saloanele hotelului Athenâe Palace. Au participat Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, membri ai conducerii unor ministere economice și ai unor întreprinderi de comerț exterior.Meciurile disputate aseară în turneul internațional masculin de volei de la Sofia s-au încheiat cu următoarele rezultate: Cehoslovacia-Ro- mânia 3—1 (8—15, 15—9, 15—7, 15—8) ; Bulgaria-U.R.S.S. 3—2.
în cursul dimineții, membrii delegației au vjzitat Fabrica de mașini- unelte și agregate din Capitală.(Agerpres)

MOSCOVA 27 (Agerpres). — în ultima zi a lucrărilor sesiunii Sovietului Suprem al U.R.S.S., Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe, a prezentat raportul „Cu privire la situația Internațională și politica externă a Uniunii Sovietice".Politica externă a Uniunii Sovietice, a declarat A. Gromîko, este pătrunsă de spiritul solidarității cu forțele revoluționare progresiste din lumea întreagă. Viața internațională actuală, plină de evenimente, este un indiciu că se extinde și se consolidează presiunea forțelor păcii, libertății naționale și progresului social asupra imperialismului. Epoca actuală destramă și concepțiile tradiționale cu privire la forță. Astfel, paralel cu creșterea producției de armament a Statelor Unite, influența lor în lume este în scădere, ceea ce demonstrează că politica de pe poziții de forță nu soluționează problemele de care se lovește imperialismul, ci le. înmulțește. Imperialismului american 1 se opun capacitatea — nu mai mică — a forțelor armate sovietice, întreaga capacitate a forțelor armate ale comunității socialiste.în prezent a crescut și mai mult hotărîrea poporului vietnamez de a obține independența țării sale, de a-i alunga pe cotropitori. Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste continuă să acorde ajutor poporului vietnamez. Referindu-se la convorbirile de Ia Paris dintre reprezentanții R. D Vietnam și S.U.A., raportorul a arătat că Statele Unite ar fi trebuit să folosească posibilitățile oferite și să întreprindă pași în vederea încetării agresiunii împotriva Vietnamului.Referindu-se la tensiunea din O- rientul Apropiat, A. Gromîko a a- rătat că Uniunea Sovietică va face tot ce îi stă in putință pentru slăbirea încordării în această regiune a lumii, avînd în vedere respectarea suveranității și integrității teritoriale a fiecărui stat din Orientul Apropiat.Subliniind eforturile depuse de guvernul sovietic și de P.C.U.S. în vederea soluționării problemei dezarmării, vorbitorul a arătat că o luptă perseverentă și bine chibzuită pentru rezolvarea acestei chestiuni poate da rezultate pozitive. El a citat în acest sens încheierea acordului de neproliferare. „U.R.S.S. puterile occidentale care arma nucleară să se așeze tratativelor într-o formație gă sau mai restrînsă, cu participarea altor state, și să examineze serios problema unei convenții internaționale care să interzică folosirea armei nucleare. Tara noastră este semneze , imediat un astfel cument internațional".Referindu-se la legislația țională adoptată de Bundestagul vest-german. vorbitorul a arătat că ea a stârnit condamnare din partea oamenilor sovietici.Vorbind despre relațiile cu țările socialiste, de tratatele de prietenie, colaborare și asistentă mutuală, încheiate de U.R.S.S. cu aceste țări, A. Gromîko a spus : „Au fost încheiate lucrările privind pregătirea unui tratat de alianță cu România și acest tratat a fost parafat".în problemele vieții internaționale, Uniunea Sovietică, acționînd în strînsă înțelegere cu țările socialiste frățești, are poziția sa independentă, aplică în mod activ principiile leniniste în domeniul politicii externe. „Uniunea Sovietică este gata ca împreună cu alte țări să caute și pe viitor domenii în care interesele converg și eventual să realizeze vreo înțelegere, mergînd pînă la încheierea de acorduri și convenții corespunzătoare — bi și multilaterale — atunci cînd acestea corespund Intereselor păcii și sînt bazate pe respectarea drepturilor popoarelor" a arătat în încheiere vorbitorul.Sovietul Suprem a aprobat politica externă și acțiunile practice ale guvernului sovietic în domeniul relațiilor internaționale.

cheamă posedă la masa mai lar-
gata să de doexcep-

SBQ

(Urmare din pag. I)

pre-care s-au

menținerii N.A.T.O. și după scadența fatidică — anul 1969, cînd statele membre pot să-și înceteze participarea — de a-i atribui obiective care să-l prezinte într-o lumină mal favorabilă în ochii opiniei publice. în această privință, actuala sesiune s-a remarcat prlntr-un efort fără cedent.Fraza din comunicatul final, relevă că „relațiile Est-Vestîmbunătățit", este imediat atenuată de mențiunea-avertisment că „nu trebuie supraapreciate posibilitățile de progres rapid spre o destindere generală". De această a- preciere, inițiatorii pactului au avut nevoie pentru a putea prevedea în comunicat că țările participante la comitetul de planificare vor examina măsuri privind întărirea organismelor militare ale N.A.T.O. și a stipula în declarația-anexă la comunicat că „miniștrii au afirmat necesitatea pentru alianță de a menține un potențial militar eficace".In comunicat se spune că, exami- nînd „raportul privitor la sarcinile de viitor ale alianței pe care l-au aprobat la sesiunea ministerială din decembrie 1967“. miniștrii „și-au reafirmat intenția de a continua să acționeze în direcția destinderii". Doar între N.A.T.O., conceput ca instrument de divizare și dezbinare, de opunere a unei părți a continentului celeilalte părți, și interesele micșorării încordării, există o incompatibilitate organică. „O politică externă nouă, constructivă, nu poate să se bazeze pe logica sclerozată a acestui pact militar" — scrie publicația „Politica", organ al democrat- creștinilor de stingă din Italia.în tentativa de a face mai convingătoare intențiile proclamate. Consiliul N.A.T.O. a adoptat o declarație privind „reducerile reciproce de forțe", care cuprinde idei foarte vagi, nici o propunere concretă. Firește, ideea reducerii înarmărilor exprimă

o doleanță majoră a opiniei publice din țările N.A.T.O.. Este doar știut că în 1967 cheltuielile militare ale acestor țări s-au cifrat la aproape 100 miliarde dolari, depășind de circa 5 ori cuantumul din 1949. Această povară impune chiar și unei țări ca Anglia să renunțe la unele proiecte cu caracter civil sau științific. în care țară europeană masele n-ar saluta reducerea unor cheltuieli care grevează prosperitatea și progresul? Așa cum este știut, țările socialiste, între care si tara noastră, s-au pronunțat consecvent în favoarea unui program de reducere a înarmărilor oare să culmineze cu dezarmarea generală.Ceea ce atrage însă atenția în cazul de fată este faptul că chiar și în țările vest-europene se manifestă puternice îndoieli în legătură cu faptul că N.A.T.O. ar promova realmente asemenea măsuri. „N.A.T.O. este, după cum se știe, o alianță militară. Este, desigur, oarecum nerea- list să te aștepți de la o asemenea organizație la inițiative îndrăznețe în direcția dezarmării" — scrie ziarul vest-german „Frankfurter Rund- schau" țntr-un articol intitulat semnificativ : „Ideile despre dezarmare creează indispoziție în N.A.T.O.". A- semenea aprehensiuni se întemeiază, între altele, pe faptul că în activitatea blocului N.A.T.O. sînt interesate monopolurile de armament. în special din S.U.A. (Pentru armament și servicii, S.U.A. primesc de la țările vest-europene un miliard de dolari). Si este interesant de relevat că la mijlocul lunii mai a avut loc la Bruxelles o reuniune a 60 de industriași din țările atlantice, cu participarea unor reprezentanți ai guvernelor, la care, potrivit ziarului „Derniâre Heure", s-au discutat problemele colaborării în domeniul producției de tehnică militară.Desfășurarea sesiunii N.A.T.O. este revelatoare pentru faptul că în rîndurile statelor membre există păreri diferite cu privire la aprecierea unor fenomene și situații, la intențiile proclamate în cadrul Consi-

liului, la sarcinile de viitor ale N.A.T.O. în mod manifest, delegația Franței nu s-a alăturat — așa cum se specifică în comunicat „din motive de principiu și procedură" — paragrafelor operative din declarația amintită, precum și unor clauze din comunicatul final, care se refereau la „menținerea potențialului militar" și la o serie de dispoziții militare. Reprezentantul Danemarcei a cerut „să se vegheze la riscurile care decurg pentru democrație chiar în interiorul alianței". Tot acesta a reluat o propunere mal veche privitoare la ținerea unei conferințe privind securitatea europeană, propunere care nu și-a găsit reflectarea în comunicat. Acestea sînt doar cîteva exemple despre faptul că, cu toate încercările de a salva aparențele și de a oferi imaginea unei solidarități fără fisuri, blocul N.A.T.O. continuă să fie măcinat de contradicții. Totul arată că criza sa profundă nu se atenuează, ci se adînceșie ; ea este ireversibilă, deoarece supraviețuirea N.A.T.O. este în discordantă cu voința de pace a popoarelor, cu imperativul destinderii și colaborării Internationale, cu sensul evoluției istorice. Viața însăși scoate în evidență însemnătatea pe care ar avea-o pentru instaurarea unor relații europene sănătoase desființarea pactului agresiv N.A.T.O. și, concomitent, tatului de la
cer cu

a Tra- Varșovia. Ceea ce ___ __ insistență toate popoarele europene în momentul de față este ca toate țările europene să acționeze neobosit, ferm și perseverent pentru a înlătura factorii de tensiune și obstacolele din calea colaborării, a fructifica condițiile care s-au creat pe continentul' european în favoarea destinderii, pentru îmbunătățirea continuă a climatului european și dezvoltarea înțelegerii, stimei și încrederii reciproce — singura modalitate care permite să se înainteze spre lichidarea divizării continentului în grupări militare ostile și construirea unei reale securități europene.

Cuvlntarea președintelui Tito 
la Congresul Uniunii Sindicatelor 

din Iugoslavia
BELGRAD 27. — Coresponden

tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : In cadrul lucrărilor celui 
de-al VI-lea Congres al Uniunii 
sindicatelor din Iugoslavia, care 
s-a deschis miercuri la Belgrad, a 
luat cuvîntul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

Referindu-se la rezultatele pri
milor doi ani de aplicare a refor
mei economice, vorbitorul a subli
niat că, printre altele, a fost oprită 
inflația, a fost stabilizat dinarul, a 
fost stăvilită creșterea prețurilor, 
deficitul balanței de plăți cu străi
nătatea a fost micșorat, a crescut 
exportul, au fost sporite investi
țiile pentru reconstrucția și mo
dernizarea întreprinderilor. In a- 
ceastă perioadă nivelul de trai a 
crescut cu 23 la sută, producția 
industrială — cu 2,4 la sută, iar 
productivitatea muncii — cu 5,7 
la sută ; exportul produselor in
dustriale a sporit cu 5,8 la sută, al 
produselor agricole — cu 14 la 
sută, iar veniturile individuale 
reale au crescut cu 9,6 la sută. 
Anul trecut, însă, a continuat vor
bitorul, din motive de natură o- 
biectivă, dar și subiectivă, s-a 
ajuns la o stagnare în producție. 
Printre cauzele subiective care au 
generat această situație, Iosip Broz 
Tito a amintit greșelile comise în 
politica creditelor, a exportului șl 
importului. El a arătat că stagna
rea producției care se datorește 
reducerii puterii de cumpărare a 
dus la creșterea numărului de ne
angajați. Președintele U.C.I. a a- 
ratat că organele respective nu au 
luat măsuri suficient de energice 
pentru a reduce procentul de ne
angajați, s-au împăcat cu faptul 
că muncitorii pleacă la lucru în 
străinătate.

*

Joi, Congresul Uniunii sindi
catelor din Iugoslavia a continuat 
lucrările pe comisii. La unele din 
acestea au participat și membri ai 
delegației Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Central al U G.S.R.

După-amiază, congresul s-a în
trunit în ședință plenară în ca
drul căreia au luat cuvîntul o se
rie de delegați, precum și repre
zentanți ai organizațiilor sindicale 
de peste hotare.

In numele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, congresul a fost sa
lutat de tovarășul Constantin Dră
gan.

In ședința de miercuri seara, 
congresul a adoptat o rezoluție cu 
privire la lupta poporului vietna
mez în care condamnă politica de 
forță a S.U.A. și își exprimă sim
patia și sprijinul pentru lupta e- 
roică a poporului vietnamez. A-

Referindu-se apoi la persoanele 
care se îmbogățesc pe căi ilicite, 
dintre care unele au început să-și 
construiască chiar fabrici particu
lare, în timp ce alții string ban eu 
ban pentru a putea trăi, vorbitorul 
a spus : Trebuie să ne ridicăm îm
potriva unor astfel de fenomene, 
mai ales împotriva acelora care 
s-au îmbogățit pe seama clasei 
muncitoare, pe seama societății. Nu 
este același lucru dacă cineva are 
o casă pe care și-a construit-o 
strîngînd dinar cu dinar, și altci
neva care și-a construit trei case, 
sau vile cu cîte 60 de paturi, pe 
care le închiriază străinilor.

Președintele U.C.I. a vorbit des
pre măsurile care vor face posibilă 
angajarea unui număr mai mare 
de tineri specialiști și a arătat că, 
dacă s-ar folosi întreaga capacitate 
a unor uzine, numărul celor an
gajați ar putea fi de două ori mal 
mare. In legătură cu tulburările 
studențești, vorbitorul a spus că o 
serie de elemente recidiviste, de
magogice, dorind să creeze haos și 
să pescuiască în ape tulburi, au 
încercat să le folosească In sco
puri aventuriste. Aceștia, a spus 
el, nu sînt studenți, ci elemente 
care se străduiesc să creeze em
brionul unui sistem multipartinic. 
Lor nu le place unitatea fermă a 
comuniștilor în toate acțiunile pe 
care aceștia trebuie să le desfă
șoare și să activeze în sensul con
struirii socialismului, bazat pe 
ideile lui Marx, Engels, Lenin. A- 
cestora nu trebuie să li se per
mită să acționeze astfel mai de
parte. Tineretul nostru, a spus 
președintele U.C.I., nu dorește un 
sistem multipartinic.

în continuare, președintele Tito 
s-a referit la unele aspecte ale re
lațiilor internaționale ale Iugo
slaviei.

★

coastă luptă și încheierea ei cu suc
ces, se arată în rezoluție, sînt de 
importanță istorică pentru pro
gresul general în lume, constituie 
un imbold pentru toate popoarele 
care militează pentru obținerea sau 
menținerea libertății și indepen
denței depline. Lupta poporului 
vietnamez a arătat încă o dată că 
politica de forță este sortită eșecu
lui dacă se lovește de fermitatea 
unui popor hotărît să lupte pentru 
libertatea și independența sa.

Rezoluția relevă că congresul a- 
cordă sprijinul său deplin cereri
lor guvernului R. D. Vietnam și ale 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud de încetare 
imediată și necondiționată a bom
bardamentelor și a tuturor actelor 
agresive împotriva R. D. Vietnam, 
precum și a războiului de exter
minare dus împotriva Vietnamului 
de sud pentru a se începe căuta
rea unei soluții care să satisfacă 
pe deplin drepturile legitime ale 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
independent și liber soarta sa.

Lucrările Adunării National®
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a R. S. Cehoslovace
PRAGA 27 (Agerpres). — La 

Praga continuă lucrările sesiunii 
Adunării Naționale a R. S. Ce
hoslovace. Ministrul justiției, 
B. Kucera, a prezentat raportul la 
proiectul de lege privind reabilita
rea judiciară, precum și la proiec
tul legii constituționale în baza că
reia sînt reglementate, provizoriu, 
unele probleme ale alegerii jude
cătorilor.

Sesiunea a adoptat proiectul de 
lege cu privire la reabilitarea judi
ciară, precum și legea constituțio
nală care reglementează provizoriu 
unele probleme privind alegerea 
judecătorilor.

A fost dezbătut șl aprobat pro
iectul privind modificarea unor pa
ragrafe din legea presei.

în continuarea lucrărilor, B. Su- 
charda, ministrul finanțelor, a pre
zentat raportul cu privire la înde
plinirea bugetului de stat pe exer
cițiul financiar 1967. în această pe
rioadă veniturile bugetului s-au

cifrat la 124,5 miliarde coroane, 
iar cheltuielile la 127,3 miliarde 
coroane. Ministrul de finanțe a 
subliniat că în 1967 veniturile 
populației au sporit cu 11,4 mili
arde coroane, adică cu 3,1 miliarde 
coroane mai mult decît era prevă
zut. El a arătat că în Cehoslovacia 
prețurile de gros și cu amănuntul 
nu corespund încă situației de pe 
piață și că trebuie adaptate noului 
sistem de conducere a economiei.

După dezbaterile care au avut 
loc pe marginea raportului prezen
tat de ministrul de finanțe, Adu
narea Națională a aprobat execu
tarea bugetului de stat pe anul 
1967. Deputății au recomandat Mi
nisterului de Finanțe să elaboreze 
un proiect de măsuri' care să con
tribuie la echilibrarea economiei 
naționale, în primul rînd printr-o 
cheltuire rațională a mijloacelor șl 
prin reglementarea sistemului fi
nanciar.

DE PRETUTINDENI
TRANSPLANTAREA 

UNEI CORNEE

De Ia spitalul Groote Schuur 
din Capetown s-a aflat că a 
fost efectuată o transplantare 
de cornee. „Donatorul" este 
Eric Louw, fostul ministru de 
externe al R.S.A., care a de
cedat la începutul săptămînii. 
Rezultatele acestei operații nu 
vor fi cunoscute pe deplin de
cît „peste cîtva timp", a de
clarat purtătorul de cuvînt al 
spitalului. Trebuie să treacă 
cel puțin trei săptămîni pînă 
cînd va putea fi scos pansa
mentul de pe ochii pacientu
lui. Se crede că persoana ope
rată ar fi o femeie.

CONTRABANDA 
DE DIAMANTE

Polijia congoleză a descoperii 
în poriul fluvial din Kinshasa un 
transport ilegal de zece kilograme 
de diamante. Acesta este cel mal 
mare lot de diamante de contra
bandă descoperit vreodată In Kin
shasa. Pietrele prejioase se aflau 
ascunse într-o valiză, posesorul că
reia a declarat poliției că o trans
portă la cererea unei persoane, 
a cărei identitate n-a indicat-o. Po
trivit informațiilor poliției, trafican
tul arestat face parte dinfr-o vastă 
refea de contrabandă.



viața internațională
9

In Japonia este în plină desfășurare campania eiecrorală în vederea alegerilor parțiale din luna iulie pentru 
Camera superioară a parlamentului. în fotografie. Miting electoral convocat de Partidul Comunist din Japonia 

la Tokio
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Vizita grupului 
de oameni de știință 
români în S.U.A.

NEW YORK 27 (Agerpres). — In 
continuarea vizitei in Statele Unite 
ale Arhericii, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al României, 
președintele Consiliului Național ăl 
cercetării științifice, Alexandru 
Birlădeanu, însoțit. de un grup de 
oameni de știință, a fost oaspetele 
unor instituții de invățămint supe
rior și laboratoare de cercetări știin
țifice.

Alexandru Birlădeanu a primit pe 
dr. Emanuel Piore, membru al Con
siliului științific consultativ al pre
ședintelui S.U.A., inginer șef al com
paniei „International Business Ma
chines" (I.B.M.), una din cele mai 
mari întreprinderi producătoare de 
mașini electronice de calcul din 
lume. Ea Universitatea Columbia 
din New York, vicepreședintele u- 
niversitățiif dr. Warren Goodell, 
și-a exprimat satisfacția de a avea 
oaspeți din România. „Salutăm — 
a declarat el — această vizită, care 
deschide, sperăm noi, căi de co
municare în domeniile universi
tar și științific intre țările noas

tre", La Consiliul pentru re
lații externe, oaspeții români 
au fost salutați de John McCloy și 
de Hamilton Armstrong, membri ai 
conducerii consiliului. Alexandru 
Birlădeanu a făcut o expunere cu 
privire la dezvoltarea economică a 
României și la poziția țării noastre 
față de principalele probleme ale 
vieții internaționale actuale. Oaspe
ții români au vizitat de asemenea 
importantul centru universitar și 
științific din S.U.A., Cambridge.

In aceeași localitate ei au făcut 
o vizită la Institutul tehnologic 
Massachusetts, unde au fost intim- 
pinați de dr. Howard Johnson, pre
ședintele institutului, precum și de 
numeroși profesori. Membrii delega
ției ' s-au interesat de organizarea 
institutului, de realizările și preo
cupările savanților care lucrează 
aici. A fost exprimată dorința am
belor părți de a dezvolta colabora
rea între acest institut și institute 
de invățămint superior din Româ
nia. Totodată, a fost vizitată Uni
versitatea Brandeis din Waltham.

Lucrările Comisiei guvernamentale 
româno - polone 

de colaborare economică
Convorbire J. Cyronkiewicz - Gh. Radulescu

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
27 ' iunie la Varșovia au început 
lucrările celei de-a 7-a sesiuni a 
Comisiei guvernamentale româno- 
polone de colaborare economică. 
Delegația guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România este con
dusă de tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia guvernamentală 
româno-polonă de colaborare eco
nomică, iar delegația guvernamen
tală a R.P. Polone de tovarășul 
Zenon Nowak, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții polone în Comisia gu
vernamentală polono-română de 
colaborare economică.

La lucrările sesiunii participă 
cadre de conducere din departa
mente economice ale ambelor țări, 
consilieri și experți. Participă, de 
asemenea, Tiberiu Petrescu, am

basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Varșovia, și» Jaromir Oc- 
heduszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București.

★
Jozef Cyrankiewicz, președintele 

Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, l-a primit la 27' iunie pe 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România. La con
vorbire au participat Zenon No
wak, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Kazimierz Olszews
ki, prim-vicepreședinte al Comi
tetului de colaborare economică cu 
străinătatea. A participat, de ase
menea, Tiberiu Petrescu, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia în Polonia.

Convorbirea dintre premierul 
polonez și vicepreședintele guver
nului român s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Al 3000-lea avion american 
dobori! deasupra R. 0. Vietnam

Comunicat ai înaltului comandament i 
al Armatei populare vietnamezeHANOI 27 (Agerpres). — înaltul comandament al Armatei populare vietnameze a dat publicității un comunicat cu prilejul doborîrii celui de-al 3 000-lea avion american de către forțele armate din R. D. Vietnam în care se arată : „Victoriile obținute de Vietnamul de nord în cei peste trei ani de cînd imperialiștii americani duc un război de distrugere, împreună cu cele ale eroicului Vietnam de sud, au dat lovituri grele imperialiștilor americani provocîndu-le eșecuri pe plan militar, politic și economic".Din martie anul acesta, se spune în continuare în comunicat, imperialiștii americani au fost nevoiți să „limiteze bombardamentele" asupra Vietnamului de noid. Aceasta este o mărturie a eșecului S.U.A.în peste trei ani de luptă hotărîtă, forțele armate și populația R. D. Vietnam au doborît 3 000 de avioane a-

IN FATA PRESIUNII

FORȚELOR PATRIOTICE

Baza militară 
de la Khe Sanh 

a fost 
evacuată

f SAIGON 27 (Agerpres). — In 
urma acțiunilor ofensive desfășu
rate timp de luni de zile împotriva 
bazei de la Khe Sanh, situată în 
zona septentrională a Vietnamului 
de sud, comandamentul militar al 
S.Li.A. de-la Saigon a anunțat joi 
că această bază „a fost scoasă din 
activitate".

Purtătorul de cuvînt american, 
care a făcut cunoscut această ho- 
tărîre, a recunoscut că dispozitivul 
american nu mai putea rezista în
cercuirii forțelor patriotice. Mii de 
militari americani au fost uciși și 
răniți în urma bombardamentelor 
zilnice ale patripților de la. începu
tul asediului acestei baze. In urmă
toarele zile se așteptau noi atacuri 
ofensive din partea patrioților. așa 
că situația devenise fără ieșire — 
a arătat purtătorul de cuvînt ame
rican. Efectivul bazei de la Khe 

'Sanh este de 5 000 de oameni.

ANUARUL STATISTIC

NEW • YORK 27 (Agerpres). — 
La New York a fost dat publici
tății anuarul statistic al O.N.U. 
care, în cele 784 de pagini — cel 
mai' voluminos de pînă acum — 
cuprinde date globale comparative 
din peste 150 de țări și teritorii. 
Populația globului, se. arată în a- 
nuar, a atins la jumătatea anului 
1908 Cifra de 3 353 000 000. Anua
rul enumeră între țările cu cel 
mai mare ritm de dezvoltare Ja
ponia, Porto Rico, Izrael etc. S.U.A. 
au înregistrat o creștere a pro
ducției globale, pe locuitor, de 2,2 
la sută; în timp ce țările Europei 
occidentale de 3,6 la sută. Româ
nia este menționată printre țările 
avînd un ritm înalt de dezvoltare. 

mericane, au scos din luptă sau capturat mii de piloți, au scufundat sau incendiat numeroase nave de război ale S.U.A. sau ale aliaților lor, se menționează în comunicat. Cu cît agresorii americani și-au intensificat atacurile asupra Vietnamului de nord, cu atît mai mult s-au întărit legăturile dintre vietnamezii din nord și din sud, precum și hotărîrea de a lupta și a obține victoria.Speranța agresorilor americani că prin atacurile lor vor slăbi nordul socialist și rezistența în Vietnamul de s.ițțl a fost zadarnică. în R. D. Vietnam au fost obținute mari realizări remarcabile în toate domeniile. Atacurile agresorilor americani împotriva u- nui stat socialist suveran și independent — R. D. Vietnam — au fost condamnate cu indignare de către popoarele din lumea întreagă. Sprijinul acordat de țările socialiste luptei poporului vietnamez împotriva agresiunii, pentru salvarea națională, a sporit atît din punct de vedere moral, cît și material.
italia O perioadă

de incertitudiniȘi după instalarea guvernului Leone, e- voluția situației politice din Italia continuă să fie învăluită în necunoscut. Formal, e- xistă un guvern, dar acesta încă nu are gi- . rul parlamentului, Primul ministru, Giovanni Leone, este preocupat in aceste zile de elaborarea declarației- program a guvernului ce va constitui obiec-, tul analizei deputați-' lor si în legătură cu care se va cere aprobarea parlamentului. Abia atunci se va putea vorbi cu certitudine de sfîrșitul crizei sau... continuarea ei. în așteptarea datei de 5 iulie, cînd urmează să se dea startul dezbaterilor parlamentare pe această temă, observatorii politici îsi concentrează atenția asupra interpretării caracteristicilor actualului cabinet căutînd. totodată, să scruteze perspectivele sale.Rezultat al unei situații politice complexe care a .făcut imposibilă reconstituirea vechii coaliții de centru-stînga, actualul guvern italian poartă pecetea condițiilor care l-au generat. Este vorba, mai întîi, de 
durata sa limitată — pînă după congresul Partidului socialist u- nificat (P.S.U.). După cum s-a mai spus, guvernul Leone este conceput ca un guvern „de așteptare", care ar trebui să ofere celor trei partide susținătoare ale formulei și politicii de centru- stînga timp de reflectări. Numai în acest fel — se consideră aici — s-ar mai putea vorbi de reconstituirea coaliției guvernamentale tripartite care să aibă la bază o politică de centru-stînga „reînnoită". Deocamdată, „cabinetul de aș

teptare", amînînd problemele controversate, care deschid polemici aprinse în parlament, este preocupat de rezolvarea chestiunilor curente. Practic, el nici nu ar putea face altfel (cu toate că au existat și declarații despre un guvern „de așteptare activă" care să abordeze unele din problemele centrale) întrucît nu poate conta pe o majoritate stabilă în noul
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parlament. Ca urmare, președintele grupului parlamentar de- mocrat-creștin a și indicat deputaților ’ săi să nu prezinte nici un proiect de lege în timpul guvernului Leone, întrucît acesta nu dispune de o „majoritate preconstituită".Atît în rândurile diferitelor curente din cadrul partidului de- mocrat-creștin, cît și în relațiile dintre partidele coaliției de centru-stînga s-a ajuns la o adevărată echilibristică matematică menită să asigure cel puțin aprobarea cabinetului Leone de către parlament. Din componenta guvernului rezultă că el reprezintă, în proporții diferite, toate curentele existente în cadrul P.D.C., indiferent dacă sînt situate la dreapta, la centru sau la stingă evantaiului de orientări politice ale acestui partid. Organ.ul partidului republican, „La Voce Repubblicana" a- preciază că noul guvern are „toate limitele unui «monocolor» cărora li se adau

Provocări ale trupelor 
portugheze la frontiera 
Republicii Congo 
(Kinshasa)

KINSHASA 27 (Agerpres). — 
Forțele armate ale Portugaliei au 
săvîrșit un nou act de provocare 
la granița dintre colonia portughe
ză Angola și Republica Congo 
(Kinshasa). După cum anunță a- 
genția congoleză de informații, tru
pele portugheze au supus focurilor 
de mitralieră mai multe sate con
goleze. în cursul acestui atac' au 
fost ucise 45 persoane.

Acesta, nu este primul act agre
siv comis de trupele colonialiste 
portugheze împotriva Republicii 
Congo (Kinshasa) — subliniază a- 
genția congoleză. Aceeași sursă 
menționează că în cursul a două 
acte similare, săvîrșite anterior de 
trupele portugheze, au fost uciși 
55 cetățeni Agenția citată preci
zează că guvernul Republicii Con
go (Kinshasa) a informat Consiliul 
de Securitate despre aceste acțiuni 
provocatoare ale Portugaliei.

gă complicațiile de- curgînd din incertitudinea asupra poziției curentelor de autoritate din cadrul partidelor democrat-creș- tin și socialist unificat".Majoritatea cercurilor politice informate sînt de părere că primul "ministru va prezenta parlamentului un program de acțiune încadrat în limitele de pînă acum ale .politicii de centru-stînga. Desigur, există condițiile necesare pentru ca guvernul să obțină învestitura din partea parlamentului dar, după cum scrie influentul ziar „Corriere della Sera", „va fl necesar să se aștepte prima măsură importantă pentru a verifica a- ceastă formulă, supusă riscului loviturilor neprevăzute și surprizelor". Și trebuie ținut seama de faptul că pe agenda de lucru a parlamentului se și află numeroase proiecte de lege privind probleme la .ordinea zilei, ca, de pildă, reforma învățământului superior, îmbunătățirea asistenței sociale, sporirea pensiilor și altele.Cum vor decurge lucrurile în perioada guvernului Leone ? Greu de precizat acum. Rămâne de văzut, după cum scria ziarul „l’Uni- tâ“, dacă cei care, la 19 mai, și-au dat votul stîngii vor fi dispuși să asiste la amînarea reglementării problemelor lor acute"! Centrala sindicală Uniunea italiană a muncii a dat publicității o declarație în care își exprimă nemulțumirea față de actuala formulă, considerând că aceasta nu poate facilita „accelerarea procesului social în Italia". In țară, a început să se afirme din nou mișcarea revendicativă.

încheierea unor acorduri 
de cooperare economică

și tehnico-științifică 
între România și Maroc

RABAT 27. — Trimisul special 
Agerpres, G. Benga, transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneli u Mănescu, . pre
ședintele celei de-a 22-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., care 
la invitația guvernului regelui 
Hassan al II-lea al Marocului, se 
află într-o vizită în această țară, a 
avut miercuri după-amiază o con
vorbire cu Mohamed Benhima, pri
mul ministru al Marocului. Au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
dintre România și Maroc, reafir- 
mîndu-se dbrința reciprocă de a 
întări legăturile dintre cele două 
țări în domeniile economic, comer
cial și al cooperării tehnice. Inter
locutorii au discutat, totodată, 
unele probleme ale situației. inter
naționale supuse spre examinare 
Adunării Generale a O.N.U.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a avut o convorbire cu dr. Ahmed 
Laraki. ministrul afacerilor ex
terne al Marocului, care a oferit 
apoi un dineu în cinstea ministru
lui român. Au participat primul 
ministru, dr. Mohamed Benhima, 
membri ai guvernului marocan, 
funcționari superiori, precum și 
membrii delegației române.

După încheierea convorbirilor o- 
ficiale româno-marocane, a avut 
loc semnarea acordurilor de coo
perare economică și tehnjco-științi- 
fică între România și Maroc. A- 
cordul româno-marocan de coo
perare economică prpvede extin
derea schimburilor comerciale 
între cele două țări și stabilirea 
unei colaborări economice de lungă 
durată. România , va fțlrniza Maro
cului ansambluri industriale și u- 
nități complete, documentație și 
echipament pentru construirea și 
plierea în funcțiune a unor insta
lații, va participa la prospectarea, 
exploatarea și prelucrarea unor 
resurse naturale marocane, prin
tre care hidrocarburi.

Acordul de. cooperare tehnico- 
științifică stipulează, intre altele, 
trimiterea în Maroc de experți, 
specialiști și tehnicieni români în 
domeniul industriei și agriculturii, 
iar la cerere specialiști în dome
niul planificării economice, acorda
rea de burse de studii sau specia
lizare.

După semnarea acordurilor, Ah
med Laraki și-a exprimat speran

NORD

O imagine a cerului în regiunea constelației Girafei, obținută în 
noaptea de 14 iunie de puternicul telescop al Observatorului de 
astrofizică din Abastumani al Academiei de științe a R.S.S. Gruzine. 
Linia neîntreruptă din partea stingă înfățișează urma micii planete 
Ikar lăsată pe fondul înstelat în cele cinci minute de trecere prin 
cîmpul vizual al telescopului. Săgeata indică direcția mișcării plane

tei. Negativul obținut de observator a fost mărit de 25 de ori.

ța că ele vor constitui un punct 
important-în cooperarea dintre 
Maroc și România pe tărîm econo
mic, științific și tehnic. Dorința 
fermă de cooperare dintre țările 
noastre, a spus Ahmed Laraki, ne 
permite să credem că relațiile din
tre Maroc și România pot și tre
buie să înregistreze rapid progrese 
importante în numeroase domenii

La rîndul său, ministrul afaceri
lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a spus : Progresul și pros
peritatea popoarelor sînt de necon
ceput în afara unui viu și. con
tinuu schimb de valori în cadrul 
căruia fiecare națiune să se poată 
bucura de roadele colaborării in
ternaționale. în acest spirit popoa
rele român și marocan pot desfă
șura pe planul relațiilor economice, 
politice, tehnico-științifice și cul
turale o colaborare activă de na
tură să permită cunoașterea reci
proca a creației materiale și spiri
tuale spre binele dezvoltării lor so
ciale, economice și culturale.

Joi după-amiază, Corneliu Mă
nescu a oferit un dejun în cinstea 
lui Ahmed Laraki, ministrul afa
cerilor externe. în cursul dejunu
lui, care s-a desfășurat într.-o at
mosferă cordială, cei doi miniștri 
au rostit toasturi.

agențiile de presă transmit:
Delegația Comitetului pentru energie nucleară de pe lingă 

Consiliul de Miniștri al României, condusă de acad. prof. Horia Hulubei, președintele comitetului, aflată într-o vizită în Italia la invitația Comitetului Național pentru energia nucleară din Italia (C.N.E.N,), s-a înapoiat joi * la Roma după vizitele făcute în provincie. în decurs de zece zile au fost vizitate instituțiile științifice de specialitate din Casaccia, Bologna, Padova, Triest, Milano, Frascati, Latina și Garigliano. în cadrul discuțiilor purtate cu conducătorii C.N.E.N. s-a constatat utilitatea încheierii unui acord de colaborare între Comitetul pentru energie nucleară din România și C.N.E.N.
Președintele Uniunii Co

muniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, a primit joi delegația P.C.U.S., condusă de I. V. Kapitonov, secretar al C.C., care se află în vizită în Iugoslavia. Agenția Tan-

Delegația de partid și guvernamentală 
a R. P. Ungare a sosit la Moscova

MOSCOVA 27. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: O delegație de partid 
și guvernamentală a R. P. Ungare, 
condusă de Jânos Kădâr, a sosit 
la Moscova într-o vizită oficială de 
prietenie la invitația ■ C. C al 
P.C.U.S. și a guvernului sovietic.

Plenara
C. C. al P. C. 
din Austria

VIENĂ 27 (Agerpres). — După 
cum relatează ziarul austriac 
„Volksstimme", la 25 iunie a avut 
loc la Viena plenara C.C. al P.C. 
din Austria, care a făcut bilanțul 
discuțiilor pe tema „Democrația și 
socialismul", ce s-au desfășurat în 
organizațiile și presa de partid. La 
plenară a prezentat un raport pre
ședintele partidului, Franz Muhri.

Alfred Ruschitzaka, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist din Austria, a pre
zentat raportul cu privire la pre
gătirea celui de-al XX-lea con
gres al partidului. Comitetul Cen
tral al P.C. din Austria a hotărit 
ca viitorul congres să se desfă
șoare între 3 și 6 ianuarie 1969.

iug anunță că a avut loc o convorbire prietenească la care au participat Vladimir Popovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., ambasadorul R.S.F.I. în Uniunea Sovietică, Do- brivoie Vidici, precunT'și ambasadorul U.R.S.S. în Iugoslavia, Ivan Benediktov.
Secretarul general al O.N.U., U Thant, a avut întrevederi cu ambasadorii Izraelului și Siriei la O.N.U. în ultimele două zile, U Thant s-a mai întâlnit cu ambasadorii R.A.U., Libanului și Marocului la Națiunile Unite. Nu au fost date publicității amănunte privind problemele discutate, dar, după cum menționează a- genția U.P.I., se crede că întrevederile s-au referit la recentele incidente din Orientul Apropiat și la e- forturile Națiunilor Unite de a începe negocieri de pace.
Societatea franceză de cre

dite „Soci6t€ Marseillaise de 
Credit' își va înceta activitatea cu începere de la 30 iunie a. c. pe teritoriul algerian și va fi preluată de societatea „Creditul național algerian", se arată într-o hotărâre a Ministerului de Finanțe al Algeriei. A- ceasta este cea de-a 11-a bancă care a trecut în administrarea guvernului algerian în ultima jumătate a anului.

Aproximativ 20 OOO de 
funcționari ai Ministerului Sănătății Publice, din școlile primare și secundare și din alte instituții guvernamentale uruguayene au declarat miercuri grevă în ciuda ordinului de interzicere a acestor acțiuni. Greviștii cer sporirea salariilor.

Pe aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întîmpinată de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și alte persoane oficiale.

în aceeași zi, delegația a făcut 
o vizită la Kremlin conducătorilor 
sovietici de partid și de stat.

Un tribunal londonez judeca

Cererea de 
extrădare a lui BayLONDRA 27 (Agerpres). — La tribunalul din Bow Street a fost prezentată joi cererea de extrădare In. S.U.A. a lui James Earl Ray, asasinul prezumtiv al pastorului King. Cererea este întemeiată pe două motive : acuzația adusă lui Ray de asasinat cu premeditare și evadarea sa din închisoarea statului Missouri, unde executa o condamnare pentru furt. în numele guvernului american, cererea de extrădare a fost susținută în fața tribunalului de avocatul britanic David Calcutt. El a spuB că va cita un expert american în domeniul amprenteloi’ digitale pentru a' demonstra că Ramon George Sneyd, nume sub care a fost arestat în Anglia criminalul, este una și aceeași persoană cu James Earl Ray.Măsuri speciale de securitate au fost luate pentru a preveni orice in-’ cident cu prilejul aducerii lui Ray în fața tribunalului.

Ondrel Klokocz a fost ales în funcția de președinte al Consiliului național slovac, organul legislativ al Slovaciei, anunță agenția C.T.K.
La Tribunalul militar din 

Salonic a început la 27 iunie procesul intentat unui grup de ofițeri greci acuzați de a fi membri ai organizației antiguvernamentale „Ethi- niki Enossis Sotirias".
Studenții de Ia Universita

tea din Bogota au ocupat miercuri clădirile administrative și au declarat grevă. Ei cer îmbunătățirea sistemului de' predare și sporirea a- locațiilor destinate învățământului.
Camera Comunelor a respins miercuri după-amiază, cu 223 voturi contra 1'32, un proiect de lege propus de deputatul laburist William Hamilton prevăzînd abolirea Camerei Lorzilor. Se știe că premierul Wilson a anunțat săptămîna trecută că într-un viitor apropiat va fi prezentat un proiect de lege privind desființarea caracterului ereditar al Camerei Lorzilor și reducerea împuternicirilor ei, dar s-a pronunțat pentru menținerea acestui for.
Președintele S.U.A. a aprobat miercuri demisia lui Earl Warren din funcția de președinte al Curții Supreme a Statelor Unite și a numit în acest post pe Abe Fortas.
Peste 50 OOO de muncitori 

textlliști de la 450 de întreprinderi din Mexic au declarat grevă reven- dicînd majorarea salariilor și încheierea unui nou contract colectiv de muncă.
Un grup de savanți englezi au adresat premierului Wilson o scrisoare în care protestează împotriva cercetărilor care se fac în laboratoarele din Porton în domeniul armelor* chimice și bacteriologice. Scrisoarea este semnată de 21 de savanți, între care mai mulți laureați ai premiului Nobel.
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