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în vederea îmbunătățirii 
calitative a producției de 
prevede o creștere cu 31,4 
producției otelurilor cal-
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4,9 milioane tone, fiind cu 
sută mai mare față de anul 
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de stat pe 1968 pre- 
creștere substanțială a 

industriei metalurgice, 
-‘roductia de otel urmează să depă
șească 
21,8 la 
trecut, 
ne va 
tone, cu 15,9 la sută mai mare fată 
de 1967. 
structurii 
metal, se 
la sută a

ferii siâ

(Continuare în pag. a Il-a)

Bărăganul — un drum alb, în
zăpezit sub un viscol ce hoho
tește, copitele cailor spun po
vești cu lupi, drumul fuge — 
ah, ți cit aș vrea să nu se ter
mine ! — undeva e o f ereastră,. 
in ea arde visul, și sania lunecă 
încărcată cu șube, la picioare 
am cărămizi calde, și în gînd 
aceste dense, imense căderi 
albe. Foșnet amplu, trist și plă
cut și albastru. Trec prin cîm- 
pie, salcîmi abrutizați de vînt 
se clatină furioși pe marginea 
zării (la noapte, în crengile lor 
va urla pustiul), zăpezile spu
megă, saltă peste noi, în necu
noscut aleargă, știu bine, alte 
sănii, și alți oameni, asemeni 
nouă, își bat brațele să se dez
morțească, castelele de apă din 
gări și din sate se string în 
brîuri de gheață. Dunărea e ar
bore lunar, culcat în trupul Eu
ropei, munții dorm cu burțile 
pline de urși, zăpezile cad potop 
și în această iarnă, pe un 
drum gros, ocolit de vulpi și de 
iepuri, o nedomolită dragoste de 
viață suie în suflet și-mi simț 
sîngele gîlgîind în vine. Mînă 
vizitiu — și caii să spună po
vești cu fîntîni ce ne-așteaptă.

Sînt fiul acestor pămînturi în 
care amurgul spune de morți 
și de grîu, iar grîul, cînd Dună
rea și toate apele vin să se a- 
runce în ea, sărută cerul și 
stelele. Înalte și curate zăpezi, 
ce adine e sunetul vostru în 
inima mea. Un brad a crescut 
în loitra săniei, caii fug prin 
troieni și el scutură bucurie. 
Zăpezi se încheagă și se farîmă, 
vîntul are patru mii de guri, un 
tren flueră în depărtări uriașe 
— sau sînt numai clopoțeii care 
s-au spart și se amestecă acum 
între potcoavele lucioase ? — o 
lampă arde verde într-o casă 
singuratică, noaptea s-a făcut 
cîmpie, gardurile mal. In clipa 
aceasta, în înalturi amețite ga
lopează, nevăzută, și năucită și 
ea de viscol, luna, care în nop
țile limpezi ale copilăriei îmi
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mate, carbon de calitate superioară, 
slab aliate și aliate.

Realizarea acestor sarcini necesită 
rezolvarea unor probleme complexe 
care angrenează în cel mai înalt 
grad capacitatea tehnică și organiza
torică a cadrelor din întreprin
derile industriei metalurgice și din 
celelalte compartimente ale ministe
rului. Sporul producției de fontă, 
oțel și laminate finite va trebui rea
lizat, în principal, la Combinatul si
derurgic Galati, unde urmează să 
intre în funcțiune obiective de mare 
însemnătate economică : furnalul de 
1 700 m c, otelăria dotată cu conver- 
tizoare cu oxigen și laminorul sle- 
bing. Un spor substanțial va aduce 
noul laminor bluming de 1 300 mm 
de Ia Hunedoara, care va soluționa 
problema degroșării lingourilor și va 
crea condiții favorabile pentru creș
terea producției de laminate finite 
pline.

îndeplinirea exemplară a planului 
de investiții și punerea în funcțiune 
a noilor obiective la termenele pre
văzute constituie, așadar, una din 
cele mai importante sarcini care re
vin în acest an colectivelor din in
dustria siderurgică. în acest scop, 
conducerea ministerului va căuta să 
soluționeze grabnic problemele le
gate de asigurarea integrală a docu
mentației tehnice, contractarea și a- 
cîiizitionarea utilajului și agregate
lor, angajarea și pregătirea cadrelor 
necesare. Toate forțele constructori
lor și montorilor, îndeosebi de pe 
șantierele noilor capacități de pro
ducție de la combinatul din Galați, 
trebuie concentrate spre termina
rea în timp scurt a lucrărilor 
de construcții și montajelor de con
strucții metalice și utilaje, pen
tru ca probele tehnologice să în
ceapă la termenele stabilite. Un e- 
fort susținut se cere și din partea 
uzinelor furnizoare pentru livrarea 
neîntârziată a utilajelor tehnologice 
restante și a celor prevăzute pentru 
primele luni din acest an. Se

6 PAGINI 30 BANI

© Un umanist român 
de talie europeană 
© Deficiențele de 
proiectare și de exe 
cuție sînt oare o fa 
talitate? @ Integra 
rea studenților în 
viața universitară

pune, totodată, necesitatea unei co- 
. laborări mai strînse. permanente a 
tuturor factorilor care concură la 
realizarea investițiilor — beneficiar, 
constructor și proiectant — în așa 
fel ca dificultățile ce pot apare în 
această perioadă să fie operativ înlă
turate. iar ritmul de construcție și 
montaj să fie susținut din primele 
luni ale anului.

O parte din sporul de producție 
prevăzut pentru acest an se va rea
liza pe baza folosirii la maximum a 
capacităților agregatelor siderurgice 
existente. Putem afirma că, în ra
mura noastră, acțiunea inițiată de 
conducerea partidului pentru perfec
ționarea organizării producției și a 
muncii a dus la identificarea a mari 
rezerve de capacități productive. S-a 
estimat că, prin fructificarea acestor 
rezerve, producția de oțel va putea 
crește cu 850 000 tone pînă în 1970, 
din care 168 000 tone încă din acest 
an. De aceea, vom sprijini conduce
rile întreprinderilor în aplicarea mă
surilor si soluțiilor preconizate pen
tru creșterea indicilor intensivi și 
extensivi de utilizare a agregatelor, 
în mod deosebit a celor care privesc 
otelăriile de la Hunedoara și Reșița 
și liniile de laminoare.

Potrivit calculelor, pentru realiza
rea producției planificate va trebui 
ca în oțelării să se atingă în 1968 
un indice mediu de 8.46 tone pe mp 
și zi calendaristică, ceea ce compara
tiv cu anul trecut reprezintă o creș
tere a productivității medii a cuptoa
relor cu circa 10.6 la sută. Eforturile 
se cer însă îndreptate îndeosebi spre 
exploatarea, întreținerea și repara
rea atentă a agregatelor, satisfacerea 
cu mai mare promptitudine a obli
gațiilor de alimentare a oțelăriilor 
cu fier vechi. îmbunătățirea le
găturilor de cooperare în inte
riorul oțelăriilor -și între' acestea 
și laminoare în vederea evitării 
opririlor neprogramate, a timpi
lor neproductivi. în egală mă
sură trebuie concentrată atentia și 
asupra activității laminoarelor, la 
care, pentru a se asigura întreaga 
producție de laminate finite, indicele 
de utilizare intensiv va trebui să 
crească cu circa 8 la sută. Ceea ce 
este posibil prin îmbunătățirea pro
gramelor de laminare, continuarea 
acțiunii de specializare a producției 
laminoarelor și. în mod deosebit, 
prin crearea și menținerea stocurilor 
tehnologice de semifabricate.

Județul

nistrativ pentru înflorirea 

tuturor focaOtițibr țării
Am în față propune

rile Comisiei centrale 
de partid și de stat pri
vind organizarea jude
țelor și municipiilor — 
propuneri elaborate pe 
baza principiilor apro
bate de Conferința Na
țională a P.C.R. 
6—8 decembrie 
Privind cu atenție 
ta care înfățișează
toarea împărțire admi
nistrativă a Republicii 
noastre Socialiste, ob
servăm imediat că la 
crearea noilor uni
tăți administrativ-teri- 
toriale — județele șl 
municipiile — s-a tinut 
seama de condițiile e- 
conomice, sociale-poli- 
tice și geografice, • de

populației și de legă
turile tradiționale, pre
cum și de perspectivele 
de dezvoltare ce le au 
diferite zone și locali
tăți. Se asigură astfel, 
așa cum se subliniază 
în raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a 
partidului, corelarea 
organizării administra- 
tiv-teritoriale a țării cu 
schimbările calitative 
intervenite în dezvolta
rea forțelor de produc
ție și în repartizarea 
geografică, în dezvolta
rea societății, cu modi
ficările ce s-au produs 
în structura populației, 

v. „„ în profilul, dimensiuni-
componența fetâonăfîî'â le șî"condițiile de viată'

ale orașelor, comunelor 
și satelor de pe întreg 
cuprinsul țării. Prin 
formarea județelor pro
puse se înlătura vechea 
haină administrativă, 
care nu mai corespun
dea schimbărilor calita
tive intervenite în ul
timii 20 de ani, se creea
ză cadrul și posibilitățile 
materiale mereu ampli
ficate care să ducă la re-

Marți a sosit în Capitală o dele
gație a Partidului Comunist Mexi
can, condusă de tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo, prim-secretar 
al C C. al P.C. Mexican, care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Antonio Morin, membru al Prezi
diului C C. al P.C.M., și Jose Luna, 
membru al C.C. al P.C.M.

La aeroportul Băneasa, delegația 
a fost întâmpinată de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări

a semnării Tratatului romano- bulgar

Buzoienii au primit cu mare sa
tisfacție propunerile Comisiei cen
trale de partid și de stat ou privire 
la organizarea județelor și munici
piilor. Orașul de pe apa Buzăului 
este vizat să devină municipiu, iar

EMILIAN NUCESCU, nresedintele Tribu
nalului Suprem al Republicii Socialiste 
România V. GRĂDIȘTEANU, adjunct al 
procurorului general al Republicii Socia
liste România, ROMUL OPRE, secretar 
general al Ministerului Justiției, GH. 
PAȘA, președintele Tribunalului Capita
lei, D. POPESCU, procuror șei al Procura
turii orașului București, N. LĂZARESCU, 
președintele Tribunalului popular al ra
ionului „16 Februarie" din Capitală, 
proi. univ. ILIE STOENESCU, D. CAPRA, 
idst procuror șei adjunct la Procuratura 
Generală, V. RĂMUREANU, iost consilier 
șei în Ministerul Justiției, SE PRONUNȚĂ 
ÎN LEGĂTURĂ CU:

SOIEKB

ACTULUI JUSTIȚIAR
Locul unde se împarte 

dreptatea este în chip ne
cesar rezervat gravității, 
sobrietății, răspunderii.

Telegrame
Excelentei Sale 

Domnului GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

Vestea catastrofei care s-a produs în Sicilia ne-a întristat 
adînc

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia și al poporului român, adresez Excelenței Voastre și 
populației sinistrate profunde condoleanțe și exprim senti
mentele noastre de compasiune.

Asigurăm totodată pe Excelența Voastră că poporul român 
este alături de poporul italian prieten în această împrejurare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ALDO MORO

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii
Am aflat cu întristare de cutremurul care a lovit 

din Sicilia și exprim, în numele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, sincere condoleanțe pentru 
familiile îndoliate și sentimentele noastre de solidaritate cu 
toți cei care au suferit de pe urma acestei catastrofe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Italiene
populația

Aici, unde viețile oameni
lor cunosc ceasuri de tul
burare, de cumpănă, cea
suri de triumf sau de dez
nădejde, unde veghează 
ochii nevăzuti ai zeiței 
dreptății, este locul în care. 
Pe întinderea unei singure 
secunde, multe destine îsi 
schimbă cursul.

Atmosfera unei ședin
țe de judecată este una și 
aceeași cu atmosfera spiri
tuală pe care am schitat-o 
în rîndurile de mai sus ? 
Din păcate răspunsul este 
adesea, nu.

Impietează acest lucru 
asupra actului de covîrși- 
toare importantă pentru 
individ si pentru societate 
actul împărțirii dreptății ? 
Răspunsul este unanim . da.

Redacția : Aprodul strigă 
un nume. Cel chemat intră 
în sala de judecată și pă
șește grav în fata instanței. 
E martorul. El vine din lu
mea faptelor, el a fost 
acolo, la locul pricinii, 
și declarațiile lui au valoa
re de probă judiciară Va 
spune el ceea ce a văzut 
sau. împins de alte interese, 
va încerca să inducă in
stanța în eroare ?

Ilie Stoenescu : Legea 
penală pedepsește pe mar
torii mincinoși.

Redacția : Nu credeți că 
introducerea. în procedură, 
a jurămîntului ar 
mai mare ocrotire 
rului ?

Ilie Stoenescu :
stau lucrurile : pe vremuri 
se depunea jurămîntul re
ligios. Prin 1952. mi se

asigura o 
a adevă-

Iată cum

jurămîntul acesta s-apare, _ 
transformat într-un legă- 
mînt civic, de conștiință, o 
formulă prin care martorul

■ declara solemn — și conse
cințele mărturiei false 
(sperjurului) erau, ca și a- 
cum, prevăzute în codul 
penal — că va spune ade
vărul șl numai adevărul și 
nu va ascunde 
ceea ce știe.

S-a renunțat 
jurămînt, să-i 
considerîndu-se 
au o conștiință destul de 
ridicată ca să-și dea sea
ma de importanta mi
siunii de martor, care 
este o obligație cetățeneas
că. Este adevărat, oamenii 
au, în general, o conștiință 
cetățenească ridicată, dar 
nivelul lor de cultură civi
că este destul de variat. 
Sînt destui oameni cărora 
dacă nu li se cere să jure 
nu le vine prea greu să 
ocolească adevărul .

Cred că 
ar avea o 
mare decît 
tuală.

Em.
mîntul 
dintre 
care martorulc este 
mod solemn, să cugete pro
fund asupra celor ce va 
declara in fata instanței, un 
legămînt în fața propriei 
conștiințe, că va spune nu
mai adevărul. Nu 
pentru un om cu 
cultural mai puțin 
dar chiar și pentru 
o cultură obișnuită 
rea solemnă a atenției este

să re- 
âsupra

părerea

nimic din

și la acest 
zicem laic, 
că oamenii

jurămîntul 
eficiență 
procedura

Nucescu : 
constituie 
mijloacele

laic 
mai 
ac-

Jură- 
unul 
prin 

pus. in

numai 
nivelul 
ridicat, 

unul cu 
atrage-

de natură a-1 face 
flecteze mai adînc 
depoziției sale.

Romul Opre ; Și
mea este că prestarea ju- 
rămîntului de către martor 
se impune ca un element 
care ar întări rigoarea și 
solemnitatea ședințelor de 
judecată, 
privi cu 
răspundere 
ajutor al 
stanta însăși 
mai mare gravitate 
mentului depoziției, 
cu toții cum se procedează, 
în prezent. în unele dezba
teri : „Numele dv. ? Sînteți 
rudă cu vreuna din părți ? 
Să spuneți adevărul, altfel 
legea vă va pedepsi..." Mar
torul e uneori absent.

V. Grădișteanu : Uneori, 
Judecătorii, prinși de dez
bateri, omit să mai atragă 
atenția martorilor că. în ca
zul depunerii de mărturii 
false, legea îi sancționează 
penal și astfel momentul in
trării martorului în 
de auxiliar al justiției 
tru aflarea adevărului 
neobservat. Cu totul 
ar fi însă atmosfera 
s-ar pronunța o formulă 
prin care martorul s-ar an
gaja în fața instanței să 
spună adevărul 
adevărul.

D. Popescu : 
rămînt. instanța

Martorul 
o mai 

calitatea 
justiției 

ar

și-ar 
mare 

de 
și ln- 
da o 

mo-
Știm

starea 
pen- 
trece 
alta 

dacă

și numai

Prin 1u-
apelează

George-Radu CHIROVICi

(Continuare 
în pag. a II-a)

meleagurile acestui colț de tară, în 
suprafață de 5 902 km p, din creștet 
de munte pînă departe în cîmpie, să 
se constituie județ. Consider că este 
util să arăt cît de justă și realistă 
este organizarea județului ___
Este știut faptul că actuala organi
zare administrativ-teritorială nu a 
stimulat în măsura posibilităților 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turaiă a orașului Buzău și a locali
tăților din raion. Aflat la 70 km de 
centrul regional, ale cărui organe a- 
veau de rezolvat sarcini multiple 
într-o regiune întinsă, cu probleme 
complexe, orașul și raionul Buzău 
nu numai că nu primeau ajutorul 
cuvenit, dar se întîmpla chiar ca 
inițiativele locale să fie frînate. Ten
dința de a se centraliza totul la re
giune a dus la aceea că unele sec
toare ale activității gospodărești-e- 
dilitare ale orașului erau dirijate de 
la Ploiești. S-au semnalat nu o 
dată rezolvări întârziate sau, și mai 
rău, probleme rămase în suspensie 
în domeniul învătămîntului, al rețe
lei sanitare, al dezvoltării industriei 
locale. O situație nu mai puțin de
favorabilă a avut-o și orașul 
Sărat, care 
departe pe 
umane și 
parte din 
intră în
Buzău. Organele administrației de 
stat vor fi mult mai aproape de ne
voile și cerințele populației din co
munele și orașele în subordine.

Propunerile și măsurile ce vor fl 
luate în viitorul apropiat, în spiri
tul principiilor elaborate de Confe
rința Națională a partidului, vor 
avea un efect direct și asupra îmbu
nătățirii activității administrației de 
stat, de care lucru va beneficia din 
plin întreaga populație. Ca secretar 
al sfatului popular raional, pot afir
ma că existenta raionului ca verigă 
intermediară între comună și re
giune, centralismul excesiv în re
zolvarea unor probleme cetățenești 
au creat o întreagă formularistică și 
au alimentat din plin birocratismul. 
S-a ajuns, bunăoară, la situația ca 
în comune să fie prezenți, în același 
timp, inspectori și instructori de la 
regiune și raion care, în loc să lim
pezească lucrurile, 
complicau. Toate 
vor fi înlăturate în

Sîntem bucuroși 
propunerilor se 
faptul că, tinînd seama de rolul re
ședințelor de județe, conducerea 
partidului și statului va acorda o 
atenție sporită ridicării economice, 
edilitar-gospodărești și social-cultu- 
rale a celor care prezintă rămîneri 
în urmă din aceste puncte de vede
re. Asta înseamnă că Buzăul, care 
capătă în prezent tot mai mult pro
filul unui oraș industrial, se va 
transforma și într-un important cen
tru cultural și urban.

Toate aceste măsuri luate de 
partidul și statul nostru pentru ridi
carea fiecărui colt al patriei la ci
vilizație au un puternic efect mobi
lizator de antrenare largă a maselor 
la realizarea marilor obiective în
scrise în vastul program de desă- 
vîrșire a construcției socialiste în 
patria noastră

Rm. 
nu s-a dezvoltat nici pe 

măsura potentelor lui 
materiale. Acum, mare 
teritoriul acestui raion 
componența județului

le încurcau și le 
aceste neajunsuri 
viitor.
că în contextul 
menționează și

Gh. RADULESCU 
secretar al Comitetului executiv 
al Sfatului popular raional Buzău

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria, marți după-amiază, 
ambasadorul R. P. Bulgaria la 
București, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit un cocteil în saloanele am
basadei.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeănu, Chivu Stoica, Ilie Ver- 
deț,„ membri și membri supleanți

ai Comitetului Executiv, secretari 
ai C.C. al P.C.R., membri ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
reprezentanți ai conducerii unor 
ministere, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Au luat parte șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

(Agenpres)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Populară Bulgaria 
și Republica Socialistă România, în numele Comitetului Central al Par
tidului Comunist Bulgar, al Prezidiului Adunării Populare, al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria adresăm Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România cele mai sincere felicitări.

Acest tratat a însemnat o nouă etapă în dezvoltarea prieteniei din
tre poporul bulgar și cel român, a contribuit la stabilirea unor legături 
și mai strînse între cele două țări ale noastre și le-a deschis posibilități 
nelimitate pentru o cunoaștere reciprocă mai profundă și o colaborare 
multilaterală Sîntem convinși că apropiata reînnoire a tratatului va da 
un nou impuls relațiilor de prietenie și colaborare frățească între Repu
blica Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, întemeiate pe 
principiile de neclintit ale internaționalismului socialist, ceea ce este în 
interesul popoarelor noastre, al unității și coeziunii mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, al păcii și socialismului în întreaga lume.

Urăm din toată inima harnicului popor român noi succese în con
strucția socialistă din România frățească

TODOR JIVKOV,
Prim-secretar al C.C. al P.C.B. 

și președinte al Consiliului 
de Miniștri

al Republicii Populare Bulgaria

GHEORGHI TRAIKOV,
Președintele 

Prezidiului Adunării 
a Republicii Populare

Popular» 
Bulgaria
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Un umanist
român de talie

Nicolae ENUȚA

Spița
s-a întocmit 
de materiale

daunele aduse asistenței medicale, 
instructiv totuși să arătăm că ea

în- 
său 
„La 
cele

europeană

informați, 
s-a încre- 
lucrări de 

alte spitale,

în primăvara anului trecut, Spita
lul de copii al raionului „23 August" 
din Capitală și-a închis porțile. Deși 
în condițiile triplării natalității în 
raion față de anul precedent și 
ale implicațiilor acestui feno
men, măsura ar fi apărut inopor
tună, forurile de resort au socotit-o 
de neamînat i spitalul trebuia să 
intre în reparații capitale, de care 
avea nevoie de mai mult timp. Era 
de presupus că atît cei care au hotă- 
rît să se facă reparațiile cît și cei 
cărora li s-a încredințat execuția 
lor vor înțelege că este vorba de un 
obiectiv de primă urgentă și, ca atare, 
vor întreprinde totul pentru termi
narea lucrărilor în timpul cel mai 
scurt cu putință. Dar nu s-a întîm- 
plat așa. Sîntem la mijlocul lunii 
ianuarie 1968 și spitalul nu și-a reîn
ceput activitatea, deși reparațiile 
trebuiau terminate cel mai tîrziu la 
15 noiembrie 1967 (acest ultim ter
men fiind stabilit în momentul cînd 
s-a constatat că nu se poate respecta 
termenul inițial). Curtea spitalului e 
plină de șanțuri, grămezi de moloz, 
materiale aruncate încoace și încolo ; 
în interior, e adevărat, se lucrează 
de zor, de parcă ne-am afla în oc
tombrie, nu în ianuarie ; unor lu
crări li se mai caută încă soluții.

Cum s-a ajuns la această inadmi
sibilă tărăgănare a reparațiilor unul 
atît de important spital ?

Am încercat să aflăm cauzele 
purtînd discuții cu cadre de condu
cere ale spitalului, cu șeful șantieru
lui, cu directorul întreprinderii de 
construcții care 
(I.R.C.C. ~
Trustului 
strucții 
(T.R.C.C.B.), cu dirigintele șantieru
lui din partea Secției tehnice de in
vestiții a Sfatului popular al Capita
lei. Dacă este cu neputință și fără 
rost să relatăm aici tot ce am discu
tat și aflat timp de două zile, nu 
este mai puțin dificil de precizat 
cine anume se face vinovat sută la 
sută, cum se spune, de situația 
creată. Dimpotrivă, dacă luăm ca de 
neocolit motivele invocate de toți cei 
care „au colaborat" la această tără
gănare, rezultă că fiecăruia îi revine 
un procent neglijabil de vină. Spun 
constructorii că proiectul a avut 
greșeli, că n-a fost complet 1 Bene
ficiarul poate dovedi că a rezolvat 
pe parcurs toate neajunsurile, ba a 
făcut și o suplimentare de aproape 
560 000 lei la investiția inițială, care 
se cifra la 2 500 000 lei. Susține bene
ficiarul (ne referim mai ales la con
ducerea spitalului) că întreprinderea 
de construcții a lucrat perioade în
tregi doar cu cîțiva oameni, că a 
făcut treabă de mîntuială și n-a res
pectat termenele ? Constructorul 
aruncă în balanță cauzele obiective : 
neeliberarea la vreme a unor pavi
lioane, lipsa de materiale. Am 
auzit chiar reproșuri la adresa con
ducerii spitalului și a personalului 
acestuia pentru că „n-a ajutat pe 
constructori să execute mai repede 
lucrările." Aceste acuzații reciproce 
(nu ne propunem să analizăm aici 
în ce măsură sînt sau nu întemeiate), 
a căroi’ țintă evideptă este diminuai 
rea răspunderii, nu explică însă pe 
deplin de ce s-a ajuns la starea de 
lucruri amintită.

Decizia de a închide porțile unui 
spital nu se poate lua cu aceeași 
ușurință ca în cazul să zicem, a unui 
bufet sau cinematograf, deși se cere 
ca și în cazul acestora să se aibă în 
vedere anumite considerente econo
mice sau de deservire a populației. 
Fiind vorba despre o Instituție des
tinată ocrotirii sănătății copiilor — 
această populație care solicită aten
ția deosebită a întregii noastre socie
tăți — se impunea o pregătire temei
nică a tuturor condițiilor ca, odată 
începute, lucrările să se desfășoare 
în ritmul cel mai intens îneît ter
menul stabilit, foarte scurt, să fie 
respectat cu strictețe. Improvizația, 
graba, tendința de a încerca rezolva
rea problemelor „pe. parcurs", „vă- 
zînd și făcînd", și-a pus amprenta 
pe întreaga desfășurare a lucrărilor.

Să începem cu proiectul. Avînd 
tema de proiectare și fondurile de in
vestiții necesare, Secțiunea tehnică 
de investiții a Sfatului popular al. 
Capitalei a început să caute un 
proiectant. Institutul Proiect-Bucu- 
rești nu a primit lucrarea, motivînd 
că nu dispune de forțele necesare. 
Și atunci s-a recurs la prima im
provizație : căutarea unor proiectanți 
care, în afara obligațiilor lor curente, 
să execute, în orele libere, proiectul 
de reparație capitală a spitalului. Cu 
rugăminți dintr-o parte și bunăvo
ință de cealaltă, proiectanții au fost 
găsiți. întrucît întreaga documenta
ție trebuia executată repede și peste 
plan (pentru a se putea cuprinde in
vestiția în planul pe 1967), neajunsu
rile proiectului au fost „inerente", 
cum se exprimă delicat proiectanții, 
serioase și multe, cum spun cei care 
au trebuit să-1 execute.

Dar, oriicît de pripit 
documentația, necesarul 
n-a mai putut fi cuprins în planul 
de aprovizionare, care fusese deja 
întocmit.

A urmat a doua mare improvi
zație : execuția lucrării a fost încre
dințată unei întreprinderi nou create 
(întreprinderea de reparații în con
strucții și construcții-București) a 
cărei conducere, în momentul cînd a 
încheiat contractul, mai căuta scaune 
și birouri pentru funcționari. Fiind 
în curs de organizare, fără ceea ce 
în mod obișnuit are o întreprindere 
mai veche — utilaje, ceva rezerve 
de materiale, echipe consolidate de 
lucrători — întreprinderea n-a exe
cutat lucrările cu forțele necesare 
și în ritmul cuvenit. Ce a urmat 
acestor improvizații nu este greu de 
ghicit. După cum afirmă șeful șan
tierului, directorii întreprinderii și 
trustului, 80 la sută din materialele 
necesare pentru reparația capitală a 
spitalului (instalații de încălzire, 
electrice și sanitare, cărămidă) 
au fost obținute prin rugăminți, in
tervenții la alte întreprinderi. în 
hora intervențiilor au fost angajate 
relațiile personale, cunoștințele avute 
de fiecare la diferite niveluri.

Că improvizația se răzbună împo
triva celor care o practică sau o to
lerează nu compensează, desigur,

E 
a 

dat multă bătaie de cap celor în 
cauză : „Am alergat peste tot cu 
„săru’ mîna", după cum afirmă ei 
înșiși, am suportat critici aspre." 
Situația de pe șantier i-a silit pe 
vicepreședinții Sfatului popular al 
Capitalei să se deplaseze periodic la 
fața locului, să stabilească alte și 
alte termene de încheiere a lucrări
lor, să determine luarea unor anga
jamente despre care în adîncul inimii 
lor erau convinși că nu vor fi înde
plinite. Și, cu toate că s-au acordat 
fonduri suplimentare, iar „la 20 
ianuarie, orice-ar fi, spitalul trebuie 
să fie dat în folosință," vor continua 
să se facă simțite consecințele impro
vizației, pentru simplul motiv că lis
tele remedierilor sînt lungi și chiar 
unele lucrări de mare însemnătate 
pentru buna funcționare a spitalului 
nu vor fi gata.

în cursul discuțiilor, am auzit de 
multe ori invocîndu-se argumentul : 
„acestea sînt condițiile noastre ; se 
execută un volum extrem de mare 
de lucrări, materialele nu ajung, nu 
avem oameni". Intr-adevăr, la noi 
se construiește foarte mult. Dar este 
o fatalitate să se admită improviza
țiile ? Oare nu tocmai aceste condiții 
impun chibzuială din partea celor 
care diriguiesc treburile obștești în-

tr-un sector sau altul ? Singur fap
tul că aprovizionarea unei întreprin
deri, care execută anual reparații 
de multe milioane de lei la instituții 
medicale, se face în condiții de in
ferioritate față de alte întreprinderi 
subordonate aceluiași sfat popular 
orășenesc, impune o reconsiderare 
a modului cum se procedează în pre
zent. în legătură cu aceasta, se ri
dică și problema organizării produc
ției unor materiale mereu deficitare. 
Cînd în Capitală există o industrie 
locală puternică, apare cu totul anor
mală situația ca pentru niște tablo
uri electrice capsulate să se caute 
o întreprindere care să le producă 
prin niscaiva tîrguri din țară sau ca 
anumite piese de instalații să fie 
executate de vreun meșteșugar în- 
tr-un atelier de reparații.

După cum sîntem 
I.R.C.C.-București i 
dințat execuția unor 
reparații capitale și în 
unele dintre ele în condiții de con
tinuare a activității. Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular al Capita
lei este chemat să ia măsurile cuve
nite pentru a nu se mai repeta trista 
experiență făcută în dauna îngrijirii 
sănătății copiilor cu Spitalul raional 
„23 August".

Pastel de iarnă la Timiș
(Foto : S. Cristian)

»

lucrările 
directorul 
în con-

execută
București) și 

de reparații 
și construcții-București
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lumina peretele, ca o icoană. 
Pînze sfîșiate se zbat prelung și 
caii sînt năluci — zăpezile cad 
și se rup și bradul și-a îndesit 
cetina și-n fiecare casă pe lin
gă care trecem, risipind un tre
mur de taină, miroase a lemn 
de măr și a pelin uscat și cîte-o 
fată, împletindu-și lingă sobă 
părul, cîntă de iubire. Ah, fete, 
fetelor frumoase, cu păr de ală- 
mîie, și cu păr noptatec, atunci 
cînd viscolul ridică stîlpi îm
pletiți lingă pragul unde, dimi
neața, ieșiți ca să gustați cu 
buze fierbinți gerul, în viscol.

Pămînt al griului, colind prin 
zăpezile tale, despletite, și să
rutul lor, amăgitor, care mă 
pierde mereu, pentru că mereu 
îl voi căuta nebun, îmi ustură • 
ochii și fruntea. Și totul mi-e 
drag și mă bucură — în mijlocul 
acestor zăpezi, dincolo de pri
mul val, sau de al doilea, sau 
între hotarul clătinător dintre 
ele, mă așteaptă o fereastră în 
care arde visul — și simt cres- 
cînd în mine un cîntec, cu ier
buri, cu viscole, cu lună, cu Du
năre și cu fete frumoa'.e.'

$1 sania fuge și dry/.tul se 
așează necuprins.

Din sînul poporului român s-au ri
dicat de-a lungul veacurilor cărturari 
luminați care au slujit cu credință 
lupta pentru adevăr și libertate, pen
tru civilizație și cultură.

Printre ei s-a numărat, în plin 
ev mediu, Nicolaus Olahus, de la 
moartea căruia se împlinesc azi 400 
de ani.

S-a născut la 10 ianuarie 1493, la 
Sibiu. Tatăl său Stoian, descendent 
dintr-o familie voievodală a Țării 
Românești, a trecut Carpații șl s-a 
stabilit la Sibiu , ajungînd, apoi, pri
mar la Orăștie.

După ce își începe studiile la Si
biu și le continuă la Orăștie — vechi 
centru de cultură românească, Nico
lae este trimis la vestita Scoală ca
pitulară de la Oradea, unde îsi însu
șește temeinice cunoștințe de latină, 
poezie, elocință, muzică si astrono
mie. Era tocmai epoca adîncilor fră- 
mîntări sociale și politice din evul 
mediu cînd se afirma tot mai puter
nic pe plan ideologic ampla mișcare 
culturală umanistă, ale cărei idei au 
cunoscut o însemnată răspîndire si în 
Țările Române. Condițiile economice 
din Transilvania secolului al XV-lea 
și a celui următor, au făcut ca acest 
curent să se afirme mai întîi aici în 
orașe ca : Orăștie, Alba Iulia, Cluj, 
Brașov, Oradea etc., unde se cultivau 
cu precădere ideile raționaliste.

Receptiv față de ideile înaintate ale 
umanismului, Nicolae Românul — 
cunoscut în Europa cultă sub nu
mele latinizat de Nicolaus Ola
hus — nutrea o puternică dorință de 
a se dedica cu toate puterile promo
vării lor spre binele poporului român 
în rîndurile căruia se născuse și 
crescuse. Dar vremurile tulburi de
terminate de accentuarea crizei feu
dale interne și de primejdia exter
nă tot mai gravă pricinuită de ex
pansiunea otomană — i-au purtat 
pașii tot mai departe de melea
gurile natale.

La terminarea studiilor datorită 
vastei, sale culturi Olahus a intrat în 
slujba regelui Vladislav al VI-lea al 
Ungariei. El a urcat pînă la cele mai 
înalte demnități, ajungînd arhiepis
cop primat și locțiitor regesc al Un
gariei. Numeroase mărturii dovedesc 
însă că viața la curtea regală nu i-a 
plăcut niciodată, deoarece „aici totul 
e minciună șl prefăcătorie", după 
cum scria el.

Viitoarea evenimentelor l-a purtat 
pe Olahus pe drumurile Euro
pei prin Vfena, Graz, Augsburg, la 
Bruxelles, îndepărtîndu-se, spre ma
rea lui amărăciune, tot mai mult de 
patrie.

El caută cu asiduitate societatea 
erudiților, care vor trezi în el setea de

Remus Nicolaescu vă 
dispoziție ? în primul 
școlar în curs, 
cam din aceleași 
zile. Dar primă a

scoate de 
didactice, 
stă, po- 
trimestru 
lipsit deel a

serioase motive, 
luat, singurul din 
acestor inspectori 
vicepreședintelui

Dr. Radu IFTIMOVICI 
Bd. Lacul Tei 99 — Raionul 1 Mai — Loco

nerespectărll termenului de dare în folosință a 
locuințelor, oficiul va plăti beneficiarilor o pe
nalizare. O.C.L.P.P. refuză însă să dea 
vreun ban.

e De mal bine de o jumătate de an, nn mal 
avem, în comună, nici magazin alimentar, nici 
bufet. Au fost închise din cauza localurilor so
cotite improprii. Fără bufet mai merge, dar fără 
alimentară ne descurcăm tare greu. Trebuie 
să mergem după cumpărături la 3 km 
depărtare, la Feleag. Vara mai e cum mai 
e, dar iarna, vă închipuiți. Zăpadă, ger. Con
ducerea U.R.C.C.-Sighișoara promite mereu că 
va redeschide magazinul, dar de făcut nu faco 
nimic. Ce-ar fi dacă s-ar trece la fapte ?

Victoria SĂVULESCU 
Comuna Mureni, raionul Sighișoara

o Recent, s-a publicat, la această rubrică, 
scrisoarea unui grup de cetățeni din raio
nul Tudor Vladimirescu, care solicitau I.T.B. să 
reînființeze stația de tramvai din fața policli
nicii raionale, stație desființată în mod arbitrar. 
Zilele trecute, I.T.B. ne-a informat că nu poate 
înfăptui această propunere justificată deoarece 
secțiunea gospodăriei comunale din cadrul Sfa
tului popular al orașului București se opune ca
tegoric. Se spune că, distanța de aproximativ 
o jumătate de kilometru de la actuala stație de 
tramvai pînă la policlinică „este acceptabilă de 
mers pe jos". La redacție se primesc mereu 
scrisori care semnalează tocmai contrariul.

Cererea cetățenilor, de reînființare a stației, 
apare pe deplin justificată, iar opunerea sec
țiunii de gospodărie comunală — de neînțeles.

„Proiect"-București. 
că posedă acte (!) 
de orice sarcină", 

banii, am în

etc. Am atras atenția asupra acestui lucru arh. 
Ghclman, de la Institutul
Dar el ne-a asigurat, calm, 
precum că „terenul e liber 
Am depus, după aceea, liniștiți,

RECLAMAȚI!

SESIZĂRI

RĂSPUNSURI

o M-am înscris, alături de alte 15 familii, Ia 
Oficiul pentru construirea de locuințe proprie
tate personală din București, în vederea con
struirii unui apartament în str. Puccini 6 bis, 
raionul 1 Mai. Cu ocazia vizitării locului unde 
urma să înceapă construcția, cîțiva dintre noi 
au semnalat existența, în subsolul terenului, a 
unor cabluri electrice, conducte de termoficare

cheiat contractele și am așteptat începerea lu
crărilor. Dar, primele cupe de excavator au șl 
scos la suprafață cablurile și conductele cu 
pricina. A fost nevoie, după aceea, să fie deviate 
toate acestea de pe terenul așa-zis „liber de 
orice sarcină". Alți bani, altă distracție ! A fost 
săpată apoi o groapă imensă, în vederea tur
nării fundațiilor, și groapă a rămas pînă în ziua 
de astăzi, la o lună de la data expirării terme
nului de dare în folosință a locuințelor (15 de
cembrie 1967). Contractul stipulează că, în cazul

(Urmare din pag. I)

la conștiința omului. Jură- 
mîntul are, astfel, un efect 
educativ. La elaborarea for
mulei cred că ar trebui 
consultați și psihologi și li- 
terați.

Gh. Pașa : Depunerea ju- 
rămîntului ar întări atmo
sfera de rigoare și solem
nitate a ședințelor de jude
cată, ar fi un ajutor în plus 
pentru instanță în stabili
rea adevărului.

Redacția : Ajutați de co
laboratori, am făcut o largă 
investigație în rîndurile 
personalului judecătoresc 
din mai multe regiuni ale 
țării. Majoritatea magistra- 
țllor cu care s-a discutat au 
formulat opinii privind ne
cesitatea unei ținute vesti-

pregătirii judecătorului, a 
ținutei lui morale. Aceasta 
nu înseamnă însă că dacă 
există și aparatură exteri
oară a modului de distri
buire a justiției, ea n-ar fi 
de natură să influențeze în. 
bine rolul educativ al hotă
rîrilor judecătorului 1

Portul 
asigu- 

ședințe- 
justiția-

Em. Nucescu : 
robei țintea să 
re solemnitatea 
lor, să insufle 
bilului respect pentru in
stanță. Era încă o modali
tate de a asigura atmosfera 
cuvenită în timpul dezbate
rilor. Să dăm însă răspuns 
la întrebarea pe care ne-o 
punem în momentul de 
față : ar mai fi oportună 
introducerea unul aseme
nea costum ? După părerea 
mea, da. Sînt anumite for-

judecată ar fi doar parțial 
asigurată de introducerea 
robelor. Un rol important 
îl are întreaga ținută a 
completului de judecată, 
procurorilor, avocaților. Nu 
numai vestimentația 
integral felul 
tare în fața 
important.

Gh. Pașa :
tori care vorbesc părților 
și martorilor cu „dumnea
ta" sau chiar cu „tu", sînt 
procurori care se adresea
ză judecătorului cu „dum
neata". Nu e permis I Pu
blicul nu se ridică în pi
cioare cînd intră Curtea, în 
primul rînd pentru că n-o 
anunță nimeni. Aprozii — 
mai bine zis cel ce fac pe 
aprozii — nu au o pregăti
re elementară, nu știu să

ci
de prezen- 

maselor este
Sînt judecă-

șrosszsss

mentare deosebite pentru 
oamenii legii. S-a vorbit în 
chip insistent, de robă.

D. Capră : Eu am lucrat 
zece ani la fosta Curte de 
Casație. în ședințe, noi, 
magistrate, purtam robe. 
Roba, această haină lungă, 
neagră, de origine romană, 
era semnul distinctiv al 
magistraților. Era, dacă 
vreți, uniforma lor. Nici 
nu se putea imagina un ju
decător fără robă. Consi
der că robele sînt absolut 
necesare și acum. După o- 
pinia mea, s-a făcut o gre
șeală atunci cînd s-a per
mis să se intre în ședințe 
de judecată fără un costum 
special.

Redacția : S-ar putea o- 
biecta că s-a avut în ve
dere o mai mare apropiere 
între justiție și justițiabil.

D. Capră : Nu pe această 
cale se realizează. De alt
fel, viața a dovedit că de 
această apropiere (mă re
fer la cea vestimentară) nu 
are nimeni nevoie, că apro
pierea s-a realizat pe baze 
mult mai profunde.

Ilie Stoenescu :
de acord 
spus pînă 
oarecare 
este utilă, 
Problema 
ne aceea

Eu sînt 
cu ceea ce s-a 
acum, dar cu o 
nuanță : roba 

dar nu necesară, 
numărul 1 rămî- 

a fondului, a

me menite să-i creeze ce
tățeanului convingerea că 
organele justiției, care ofi
ciază potrivit unei proce
duri speciale, sînt instru
mente ale dreptății. Bine
înțeles, încrederea cetățeni
lor în justiție se realizea
ză, în principal, prin juste
țea hotărîrilor, a soluțiilor 
care sînt recunoscute de 
către majoritatea cetățeni
lor ca juste, legale.

în orice caz, la instanța 
supremă cred că s-ar im
pune folosirea robelor.

Gh. Pașa : Părerea mea 
este că introducerea ro
bei este necesară nu nu
mai la Tribunalul Suprem, 
ci la toate tribunalele, de 
sus și pînă jos. In ce pri
vește acele localuri încă ne
corespunzătoare, din unele 
orașe mici. Ministerul Jus
tiției, cu sprijinul altor or
gane de stat, ar putea, ca 
și în acele localități să gă
sească o rezolvare din 
punct de vedere material.

Vasile Grădișteanu : Sub
scriu fără nici o rezervă la 
introducerea robei la toate 
instanțele. Și nu 
pentru judecători, 
pentru procurori, 
secretari și avocați. 
buie
solemnitatea

numai 
ci și 

pentru 
Tre

să relevăm însă că 
ședinței de

pronunțe corect un nume 
ș.a.m.d.

Romul Opre : Trebuie să 
ne gîndim și la o uniformă 
pentru aprozi, pentru por
tari. înainte vreme, cel 
care venea la tribunal, știa 
cui să se adreseze. Astăzi, 
lucrurile se prezintă cam 
așa : la poartă stau două- 
trei persoane, una dintre 
ele este portarul, dar nu 
știi care. Dacă îl nimerești, 
e bine!

La ora actuală, aprozii 
sînt folosiți și ca oameni 
de serviciu.

Virgil Rămureanu: Desi
gur, în principal, prestigiul 
justiției este determinat de 
capacitatea și moralitatea 
celor care o înfăptuiesc. A- 
cest lucru este un adevăr 
necontestat și nu mai stă
ruim asupra lui.

Dar nu e mai puțin ade
vărat că elementele țintind 
să asigure solemnitatea ac
tului de judecată ar aduce 
o contribuție importantă la 
ridicarea acestui prestigiu. 
Departe de a fi doar o for
mă inutilă, portul robei 
constituie un mijloc — și 
unul dintre cele mai potri
vite — de ordin material, 
care dă o notă de unitate 
și de sobrietate aspectului 
vestimentar al completului

• Pentru a se asigura buna desfășurare a 
procesului de învățămînt în școli, dispozițiile în 
vigoare interzic scoaterea, fără motive temei
nice, a profesorilor de la ore. Recent, ni s-a 
semnalat că prof. Remus Nicolaescu, de la 
Școala generală Dăești-Fedeleșoiu, raionul Rm. 
Vîlcea, este luat deseori de la cursuri, de către 
inspectorii secției raionale de învățămînt, pen
tru motive ca cel de mai jos.

Cităm dintr-o scrisoare adresată directorului 
școlii amintite: „Tovarășe director. Numai pentru 
mine, te rog ca mîine, 16.XII.1967, să acoperi cum 
poți orele lui Remus, pentru că plecăm pînă la Si
biu pentru a-mi lua o haină de piele (Prof. Remus 
Nicolaescu este posesorul unui autoturism — n.n.). 
Asigură suplinirea fără zarvă". Data : 15. XII. 
1967. Semnat : Cornel Ștefănescu, inspector la 
secția raională de învățămînt Rm. Vîlcea.

Alte treburi nu mai aveți de rezolvat, tovarășe 
Inspector ? La urma urmei, ați putea 
la ore, tot „fără zarvă", și alte cadre 
Sau numai 
liticos, Ia 
al anului 
Ia catedră, 
circa 20 de 
școală. De altminteri, practica 
școlari nu-i este străină nici 
de resort al Sfatului popular raional, Vasile Ro
man, care-și încurajează, prin exemplu perso
nal, subalternii. Principialitate, nu glumă !

un mijloc de 
impresioneze 

auditorul din
Așa cum s-a

de judecată, 
natură să-l 
favorabil pe 
sală.

Redacția :
spus, am vizitat mai mul
te tribunale din țară, am 
asistat la procese. In a- 
fara celor discutate, ne-a 
atras 
aspect ținînd, de data a- 
ceasta, 
trebuie să existe în oricare 
instituție 
e o 
prea 
culoare, 
birouri, fără a se ține sea
ma că acolo e o instituție 
demnă de un înalt respect !

Em. Nucescu : Nu, nu vi 
s-a părut, există, într-ade
văr, asemenea aspecte. Și 
ordinea, respectul trebuie 
asigurate, în primul rînd 
de către instituție. Institu
ția este aceea care, prin or
ganizarea serviciilor, prin 
ținută și comportarea func
ționarilor, imprimă cetă
țenilor, intrînd în contact 
cu ea, o conduită civilizată.

sălile 
se 

de- 
so- 
șe-

atenția și un alt
de ordinea care

publică. Parcă 
prea mare forfotă, 
mult se aleargă pe 

pe scări, prin

D. Popescu : In 
noastre de judecată 
mai constată o serie de 
ficiențe în ce privește 
lemnitatea desfășurării 
dințelor. Uneori nu se știe 
exact care este completul 
de judecată.

Vasile Grădișteann : Le
gată de aceasta, încă o pro
blemă : codurile noastre 
de procedură prevăd 
președintele asigură 
dinea dezbaterilor.
cu cine să ia :1 măsuri 
cînd cineva în sală are o 
comportare huliganică, cum 
spunea aici tovarășul Lăză- 
rescu ? Este, într-adevăr, 
necesar ca în sălile de șe
dințe să participe un organ 
al forței publice, care să fie 
în măsură să execute pe loc 
ordinele președintelui.

ROmul Opre : Revin 
cele spuse mal înainte 
legătură cu aspectele nega
tive întîlnite în unele tri
bunale. Ele pot fi, desigur, 
înlăturate. Părerea mea 
este că ceea ce s-a discu
tat aici :

introducerea Jurâmîntului 
pentru martori ;

introducerea, pentru ju
decători, procurori, a unei 
ținute care să imprime șe
dințelor de judecată un 
grad mai înalt de solemni
tate ;

introducerea unei ținute 
corespunzătoare (uniforme) 
și pentru unii salariați (a- 
prozi, portari) care răspund 
de ordinea din tribunal ;

adoptarea și a altor mă
suri de natură să întăreas
că solemnitatea în ședințe, 
să insufle respect pentru 
instanță, ca organ care re
prezintă statul, în numele 
căruia împarte dreptatea, 
ar contribui, în mod direct, 
la întărirea eficientei în 
întreaga activitate a tribu
nalului.

că 
or- 

Dar

la 
în

cadru admi

nistrativ pentru înflorirea 

tuturor localităților țării
(Urmare din pag. I)

partizarea armonioasă și rațională a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul național, condiție esențială 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
întregii rețele de așezări urbane și 
rurale ale țării. Propunerile — rezul-, 
tat al unor studii de durată — vor 
duce, în timp, la o remodelare a re
țelei ,de așezări urbane și rurale exis
tente, la unele rectificări și la reali- 

azarea unor dimensionări optime 
tuturor așezărilor țării.

Referindu-mă la regiunea Iași, 
vrea să arăt că nu întotdeauna, 
actuala organizare administrativă, 
fost folosite corespunzător posibili
tățile de dezvoltare a orașelor ofe
rite de economia socialistă planifi
cată. Sub acest aspect, unele orașe 
din regiune, ca Vaslui și Huși, au 
fost mai puțin favorizate, neasigu- 
rîndu-li-se condiții pentru o urbani-

aș 
în 
au

zare omogenă. Dacă avem în vedere 
recensămîntul din 1966, însăși dez
voltarea urbană a regiunii Iași pre
zintă indici inferiori comparativ ou 
celelalte regiuni.

în contextul noii organizări a jude
țelor și municipiilor, celor două mu
nicipii — Iași și Bîrlad — viitorului 
centru județean Vaslui li se deschid 
perspective noi. în același timp, sînt 
chemate să participe la procesul de 
urbanizare, într-o etapă apropiată, 
o seamă de localități rurale ca Hît- 
lău, Negrești, Tîrgu Frumos, Răducă- 
neni, Făloiu, Codăești, Murgemi, 
Puiești și altele.

In încheiere, țin să-ml exprim con
vingerea că prin legiferarea noii or
ganizări administrativ-teritoriale a 
țării se creează condiții favorabile 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a tuturor zonelor și așezărilor, 
pentru progresul nestăvilit al Româ
niei socialiste.

Municipiul—oraș cu largi 
competențe in conducerea 
treburilor locale
Propunerile Comisiei centrale de 

partid și de stat cu privire la orga
nizarea județelor și municipiilor 
concretizează cu multă claritate mo
dul de 
cipiilor 
ferința 
privire 
administrativ-teritoriale a României. 
De aceea, consider că ele răspund 
întrutotul cerinței actuale de a se 
pune de acord organizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării cu schimbă
rile survenite în dezvoltarea forțelor 
de producție, cu dezvoltarea vieții 
economice și social-culturale a Ro
mâniei socialiste. Așa cum se arată 
în propunerile publicate, realizarea 
noii organizări a județelor și muni
cipiilor va conduce, implicit, la dez
voltarea mai susținută a industriei, 
agriculturii, a tuturor celorlalte 
ramuri și sectoare de activitate, la 
progresul multilateral al țării noas
tre, la creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Referindu-mă în mod concret la 
orașul nostru, Bacău, propus ca mu
nicipiu și sediu al județului Bacău, 
țin să remarc că, avînd plan și buget 
propriu, dispunînd de competente 
largi în conducerea treburilor de 
stat și obștești, în rezolvarea proble
melor economice, social-culturale și 
edilitar-gospodăreșbi, orașul va cu
noaște în continuare o rapidă și 
multilaterală dezvoltare. Pînă la 
sfîrșitul cincinalului. în orașul nos
tru se vor construi noi și puternic»

transpunere în viață a prin- 
— unanim aprobate de Con- 
Națională a P.C.R. — cu 
la îmbunătățirea organizării

unități industriale, 
ficii social-culturale 
podărești, care vor 
dicarea nivelului de 
cultural al populației. Totodată, in
vestițiile acordate orașului pentru 
realizarea unor importante lucrări 
de alimentare cu apă și canalizare 
creează condiții pentru 
cartierelor semiurbane.

Consider că prin noua 
teritorială se vor putea 
unele probleme legate de 
orașului Bacău. Este vorba despre o 
serie de străzi limitrofe orașului, 
cum sînt strada Prelungirea Bradu
lui, strada Hoitului, strada Al. Sahia, 
unde o parte de construcții sînt cu
prinse în perimetrul administrativ 
al orașului, iar o altă parte în co
munele vecine — Letea Veche și 
Mărgineni. Cred că ele ar trebui cu
prinse în întregime în perimetrul 
construibil al orașului și subordonate 
din punct de vedere administrativ or
ganelor acestuia.

îmi exprim și cu acest prilej de
plina adeziune față de propunerile 
făcute de Comisia centrală de partid 
și de stat cu privire la organizarea 
județelor si municipiilor, socotind că 
ele au la bază o analiză profundă 
din punct de vedere geografic, eco
nomic și social-cultural si corespund 
întrutotul noilor condiții de dezvol
tare a țării noastre.

importante edl- 
și edilitar-gos- 

eontribui la ri- 
trai,. material și

dezvoltarea

organizare 
rezolva și 
perimetrul

a scrie versuri ți Istorie, 
durerat de pierderea fratelui 
Matei, Olahus scria în elegia 
moartea fratelui meu" (una din 
peste 40 poezii pe care le-a compus,
cunoscute azi) : „Țara de veste Car- 
pați a străbunilor, dintr-o vestită 
viță / Viață-mi dădu; fost-am doar 
oasve aici".

In toți acești ani legăturile lui Ni
colaus Olahus cu umaniști din dife
rite țări ale Europei — Germania. 
Italia, Spania, Olanda, Belgia, Dane
marca — s-au înmulțit continuu. Cî- 
teva zeci de scrisori păstrate pînă azi 
demonstrează prietenia aleasă ce a 
existat între pribeagul umanist ro
mân și Erasmus din Rotterdam. „Ad
mir cit bucurie sufletul tău, mărini- 
mosule Olahus ; numele tău îl voi 
scrie printre cei mai de seamă prie
teni ai mei" — îi scria cu o adîncă 
afecțiune Erasmus.

Pregătirea multilaterală a Iul Ni
colaus Olahus, adîncimea și umanis
mul profund al preocupărilor sale, 
vasta sa cultură avîndu-si izvoarele 
în clasicismul greco-latin, setea de 
adevăr și proverbialul său altruism 
și-au găsit o strălucită împlinire în 
opera sa.

Marele merit al Iui Nicolaus Ola
hus constă în faptul de a fi fost pri
mul român care a demonstrat în fața 
Europei culte originea latină și co
munitatea de neam a românilor din 
Țara Românească, Moldova și Tran
silvania. Cu 8—9 decenii înaintea pri
milor noștri cronicari, el scria : „In 
Dacia se găsesc provinciile Valahia 
Mare care se numește și Transalpina 
(Tara Românească), Moldova, Tran
silvania, Țara Someșului, Țara. Cri- 
sului și Tara Timișului (Banatul)".

Despre Valahia — tara părintelui 
său — scrie : „Mai de mult se numea 
Flaccia... se întinde de la munți, care 
o despart de Transilvania, pînă a- 
proape de Marea Neagră". Referin- 
du-se la situația politică si militară a 
tării, arată : „Principele de aici se 
numește voievod. In vremea noastră 
e Radu (este vorba de Radu Paisie, 
vărul său care a domnit între anii 
1535—1545 n.n.) cu scaunul la Tîrgo- 
viște, avînd mare putere și autorita
te". „Moldovenii — arată el — au a- 
ceeasi limbă, aceleași obiceiuri și a- 
ceeasi religie ca si muntenii: se deo
sebesc puțin doar la îmbrăcăminte..."

Descrierea Transilvaniei — adueîn- 
du-ne aminte de cea pe care avea s-o 
facă, aproape trei secole mai tîrziu. 
Nicolae Bălcescu — conține mărturii 
și idei deosebit de prețioase. Despre 
românii din Transilvania el scria : 
Neamul acesta este viguros, răz

boinic, are arme și cai robuști și 
buni. întreaga regiune are cînd șes, 
cînd păduri, alternativ; fiind brăz
dată de bifurcația și cotiturile ape
lor... are un pământ roditor; e bo
gată în vin, plină de aur, argint, fier 
și alte metale, precum și de sare ; 
este foarte îmbelșugată în boi, fiare, 
ursi și pești, incit nu poți învinui na
tura că n-a adunat în acest ținut 
tot ce ușurează traiul".

In 1548 Olahus a fost înnobilat d» 
către regele Ferdinand. în diploma 
primită de el cu acel prilej se sub
linia că era născut: „din cei 
mai bătrîni părinți ai neamului ro
mânesc, avînd tată pe Stefan Olahul, 
bărbatul cel zdravăn, vre al cărui 
timp era încă unii din familia ta 
prinți Dachiei muntenesci".

Nicolaus Olahus a încercat în repe
tate rînduri să ușureze soarta grea a 
iobagilor, cerînd modificarea prevede
rilor împovărătoare pentru aceștia 
înscrise în faimosul „Tripartitium" al 
lui Verboczy, dat la cîțiva ani de la 
războiul țărănesc condus de Gheor
ghe Doja.

Nicolaus Olahus a lăsat urme a- 
dînci ca om de o valoare excepțio
nală în cultura ungară, belgiană, o- 
landeză, slovacă etc. Numeroși con
temporani ai marelui umanist, precum 
și cercetători ulteriori ai operei și 
activității lui Olahus au apreciat în 
cuvinte elogioase personalitatea sa. 
Umanistul elvețian Ioannes Cyngalus 
remarca : „Ceea ce este mai pre
sus de toate este faptul că nu există 
încă în Germania, nici în Belgia nici 
la. elvețienii noștri, nici chiar in Ita
lia si Franța om cu oricîtă brumă de 
învățătură care să nu fi auzit de vir
tuțile tale, de erudiția ta". Profesorul 
de latină Petrus Nannius de la uni
versitatea din Louvain îl considera 
ca fiind : „Optimus et eruditissimus 
omnium doctorum patronus" („cel 
mai bun și cel mai erudit profesor 
al tuturor oamenilor de știință"). „în 
secolul al XVI-lea — scria istoricul 
și pedagogul Kdrosi Szabo — „repre
zentantul cel mai tipic al ideii de 
popularizare și democratizare a cul
turii maghiare este un român : epis
copul si mai tîrziu, primatul Nico
laus Olahus, care a fost cel dinții 
organizator al învățământului primar 
și superior din Ungaria". Relevîndu-1 
activitatea umanistă deosebit de rod
nică, istoricul Voitech Buko preci
zează : „In secolul al XVI-lea el a 
făcut din Turnavia „Roma slovacă", 
adică un centru cultural și religios, 
pentru care poporul slovac trebuie 
să se gîndească la el cu recunoș
tință".

Acest spirit umanist a fost culti
vat în afara hotarelor tării, și de că
tre alți cărturari români ca Dimitria 
Cantemir, Nicolae Milescu, Petru 
Movilă. Exemplul vieții și activității 
lor constituie o prețioasă dovadă că 
din sînul poporului român s-au ridi
cat încă din vechi timpuri oameni 
care au slujit cu credință lupta 
tru adevăr si libertate, pentru 
lizatie si cultură.

Nicolaus Olahus s-a 
la 17 ianuarie 1568, la 
cînd avea 75 de ani. 
mîntat la biserica 
Tyrnavia (Slovacia).

La împlinirea a patru 
de la moartea sa poporul nostru îi 
cinstește cu venerație memoria, așe- 
zindu-1 la loc de cinste în galeria 
predecesorilor de seamă ai României. 
Totodată Nicolaus Olahus face parte 
din pleiada ilustră a acelor români 
de înaltă cultură care, prin dimen
siunile gîndirii 
rărnîne înscriși 
analele de aur

pen- 
civi-

stins din
Bratislava, pa
A

sf.

viată

fost înmor- 
Nicolae din

sute de ani

Dumitru TĂTARU 
secretarul 
al orașului

Sfatului popular 
Bacău

si acțiunii lor. vor 
pentru totdeauna în 
ale umanității.
Ion SPALAȚELU 
Gheorghe ZAMFIR
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Dezbaterea sarcinilor

de plan pe 1968
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REZERVE ALE
PRODUCȚIEI

Specialiștii întreprinderii pen
tru mecanizarea transporturi
lor forestiere din Brașov au 
realizat un troliu cu comandă 
electronică și un dispozitiv 
special de încărcare a buște
nilor. Montat pe un autoca
mion, troliul și dispozitivul faa 
toate operațiile de apropiere 
a buștenilor, de la o distanță 
de 25 m pînă la autovehicul, 
și de încărcare a acestora. 
Comenzile se execută prin a- 
păsarea pe un buton de la un 
aparat portativ. Noile agrega
te încarcă buștenii în autoca
mioane în numai 20 de minute. 
Experimentate cu succes în 
exploatările forestiere, ele 
s-au dovedit superioare tutu
ror celor anterioare. întreprin
derea brașoveană a început 
fabricarea primelor trollurl și 
dispozitive de încărcare.

(Agerpres)

agricoh vemtari tot mai mari
Pe lîngă ramurile de bază, agri

cultura și zootehnia, un rol impor
tant ocupă în activitatea economică 
a cooperativelor agricole și secțiile 
anexe. De aceea în sfera de pre
ocupări a uniunilor cooperatiste 
din regiunea Oltenia există o pre
ocupare din ce în ce mai susținută 
pentru stimularea și dezvoltarea 
ramurilor de producție anexe și a 
prestațiilor de servicii. Aceste acti
vități vin să completeze deficitul 
de materiale necesare construcțiilor 
mult solicitate de cooperativele 
agricole și membrii acestora, de 
către alți consumatori, iar pe de 
altă parte constituie un bogat izvor 
de venituri bănești.

în 117 cooperative agricole i-au 
organizat echipe pentru confecțio
narea cărămizilor. Folosind mai 
bine forța de muncă în perioada 
campaniilor agricole și a resurse-

lor interne, anul trecut s-a 
reușit să se producă peste 41 
milioane bucăți cărămizi, prin 
valorificarea cărora s-au înca
sat 11 milioane lei. Cooperativele 
agricole Lipov, Gogoșu, Gîrla Mare, 
Tunarii Vechi și altele au dezvol
tat atelierele de țiglă și olane, 
producînd peste un milion de 
bucăți. Pentru aceasta s-au dat în 
exploatare noi cuptoare și hale de 
uscare, procurîndu-se și utilaje 
pentru mecanizarea procesului de 
producție ca : malaxoare, prese 
mecanice și altele.

Consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole de producție din 
raioanele Băilești, Calafat, Cara
cal, Corabia, Vînju Mare, Balș și 
altele, cu sprijinul uniunilor coope
ratiste raionale, au desfășurat o 
muncă susținută de atragere a co
operatorilor la confecționarea dale-

Rafinăria Teleajen se numără 
printre unitățile industriale frunta
șe ale regiunii Ploiești. Colecti
vul de aici, valorificînd superior 
materia primă, și-a depășit anul 
trecut planul la toți indicatorii, 
realizînd în plus circa 10 milioane 
lei economii la prețul de cost șl 
13 milioane lei beneficii. La a- 
ceste însemnate rezultate, o contri
buție a adus-o colectivul secției a 
II-a uleiuri, care participă la rea
lizarea uleiurilor superioare, bine 
cunoscute în țară și peste hotare.

Zilele trecute, In această sec
ție a avut loc dezbaterea sarcini
lor de plan pe 1968, prezentate de 
ing. Gheorghe Dâescu, șeful sec
ției. Tona de țiței urmează să 
iie valorificată și mai 
creșterea randamentului 
superioare cu 0,25 la 
prevede, de asemenea, 
simțitoare a consumurilor speci
fice de chimicale, energie elec
trică, abur, prin gospodărirea 
lor mal chibzuită, precum șl creș- 
terea indicilor de utilizare a In
stalațiilor șl a productivității 
muncii.

Sarcinile prevăzute sînt pe de
plin realizabile — au subliniat 
numeroși vorbitori, care au luat 
cuvîntul în cadrul dezbaterii. Tot
odată, ei au făcut propuneri ju
dicioase, bine gîndlte, de punere 
în valoare a noi rezerve interne 
ale producției. Bunăoară, ing. 
Silviu Georgescu a propus ame
najarea instalației de deparafina- 
re I pentru a râd soluția de ulei 
cu solvenți pe două fire tehnolo
gice paralele. „In felul acesta — 
argumenta el — se va îmbunătăți 
procesul tehnologic de deparafi- 
nare, materia primă va fi valori
ficată superior, iar calitatea para
finei produse va fi net ridica
tă". Vorbitorul a sugerat ca ame
najarea respectivă să fie execu
tată cu credite bancare de mică 
mecanizare.

Scoțînd în evidență că sarci
nile de plan pe 1968 referitoare la 
reducerea cheltuielilor de produc
ție pot fi depășite, maistrul Ion 
Ștefan atrăgea atenția că pen
tru aceasta este nevoie de un și 
mai înalt simț gospodăresc, în 
scopul economisirii apei, ener
giei electrice și termice. El a pro
pus să se confecționeze cu forțe 
proprii — lucru perfect posibil — 
un dispozitiv pentru spălarea chi
mică a condensatorilor de amo
niac.

Un loc important l-au ocupat In 
dezbateri problemele legate de 
îmbunătățirea calității produselor, 
cunoscînd că de aceasta depind 
în mod hotărîtor sporirea gradului 
de valorificare a tonei de țiței, 
creșterea competitivității produse
lor pe piața externă. „Atingerea 
acestui important deziderat econo
mic — arăta șeful secției — stă în 
puterile și posibilitățile noastre. 
Căci aici, la noi, uleiurile capătă 
principalele caracteristici — vis- 
cozitate, culoare, congelare, cifră 
de cocs — care, cu cît sînt mai 
favorabile, cu atît asigură o renta
bilitate sporită".

— Pentru a realiza acest obiec
tiv — a continuat ideea rafinorul 
Constantin Miroa — este nevoie de 
multă seriozitate în muncă, de o 
disciplină exemplară și corectitu
dine în aplicarea prescripțiilor teh
nologice în întregul proces de fa
bricație. Consider că în viitor cu
rățirea inelelor din coloanele de 
extracție nu trebuie să se mai facă 
la întîmplare, ci după un grafic cu 
termene bine stabilite, îneît toate 
să treacă prin această operație".

Tot în scopul îmbunătățirii ca
racteristicilor calitative ale produ
selor, lăcătușul Ion Zumăr a pro
pus montarea de urgență a unui 
compresor de aer pentru turbina- 
rea condensatorilor. Alți vorbitori 
au insistat asupra aplicării cu și 
mal multă stăruință a studiilor în
treprinse în cadrul amplei acțiuni 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii.

în urma dezbaterii sarcinilor de 
plan pe anul 1968, colectivul sec
ției s-a angajat să obțină o pro
ducție suplimentară de uleiuri 
valoare 
reducă 
materii 
sarcina 
tuziasmul în muncă dovedite pînă 
acum de rafinorii acestei secții, 
preocuparea lor pentru găsirea și 
valorificarea de noi rezerve ale 
producției ne îndreptățesc să cre
dem că angajamentele asumate 
vor fi îndeplinite.

bine, prin 
de uleiuri 
sută ; se 
reducerea

în 
de circa 500 000 lei și să 
consumurile specifice de 

prime și materiale peste 
planificată. Hărnicia și en-
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Deficiențele de proiectare 
și de execuție suit oare

Lucrările de construcții-montaj pe 
șantierul Combinatului petrochimic 
din Pitești — obiectiv industrial deo
sebit de important — sînt în plină 
desfășurare. Potrivit planului de sat, 
primele capacități urmează să fie 
date în funcțiune în semestrul II 
1968. Tinînd seama de această sca
dență apropiată, constructorii șl mon- 
torii au intensificat ritmul de execu
ție, îndeosebi pentru recuperarea ră- 
mînerilor în urmă care s-au ivit la 
unele obiective. Realizările de pînă 
acum atestă că sînt posibilități reale 
pentru respectarea termenelor plani
ficate. Totuși, pe șantier se fac sim
țite o serie de neajunsuri și anomalii 
care se cer grabnic rezolvate.

O primă chestiune : calitatea lu
crărilor. Este știut că orice greșeală, 
omisiune ori imperfecțiune în pro
iectare sau execuție se „răzbună" 
într-un fel sau altul, determinînd în 
majoritatea cazurilor irosirea de fon
duri materiale și bănești, concreti
zate în cheltuieli suplimentare pen
tru refaceri și remedieri. Nu rare au 
fost cazurile cînd proiectantul (IPRO- 
CHIM) a prezentat soluții necores
punzătoare, sau incomplete, provo- 
cînd astfel întîrzieri în execuție si 
creșterea costului investiției. Des
pre ce este vorba ? La stația 
de distribuție da înaltă si joasă ten
siune din cauza greșelilor de proiec
tare a trebuit să se demoleze pardo
seli turnate pe o suprafață de 213 
mp ; Ia compresoare, fundațiile aveau 
orientarea inversată cu 180 grade față 
de poziția întregului ansamblu ; fun
dațiile de la estacade au fost sparte 
pe anumite porțiuni pentru a se face 
loc conductei de apă industrială 
„omisă" în documentația inițială. Se 
înțelege că pentru toate aceste de
ficiente vinovat este proiectantul si 
el ar trebui să suporte material pa
gubele provocate.

Nici constructorul — întreprinde
rea de construcții-montaj Pitești — 
nu poate fi absolvit de răspunderea 
pe care o poartă pentru calitatea 
unora dintre lucrările executate. Con
ducerea întreprinderii nu a dovedit 
intransigentă față de personalul de 
supraveghere și control tehnic de ca
litate. Spre exemplificare, parcul de 
rezervoare, 130 
dații pentru 
executați cu 
din proiect, 
molări totale 
țiale. De asemenea, la pavilionul ad
ministrativ, laboratorul central, la 
policlinică, cantină și centrala tele
fonică, lucrările de finisaj (tencuieli, 
montări de faianțe si zugrăveli) s-au 
făcut înainte de a se executa insta
lațiile de apă, canal, încălzire și e- 
lectrice. O asemenea execuție făcută 
anapoda, absentă din manualele de 
construcții, a generat cheltuieli su
plimentare de peste 50 000 lei.

Consider că trebuie discreditată și 
combătută ideea că deficientele de 
proiectare și de execuție sînt o fata
litate sau că acestea ar fi, chipurile, 
inerente oricărei lucrări. Nimic mai 
greșit I Carențele în execuție, atît din 
punct de vedere al naturii cît și al 
frecventei lor, se referă la o gamă 
largă de lucrări ce se execută sub 
ochii controlului tehnic de calitate și 
ai diriginților de șantier. Of, aceste 
organe au obligația legală de a pre
veni executarea unor lucrări ne
corespunzătoare și de a lua măsuri 
ferme acolo unde se constată abateri 
de la proiect și tehnologia stabilită. 
Dar, ca să-și îndeplinească sarcinile 
pe care le au. este nevoie ca cele 
două corpuri tehnice de supraveghere 
și control să fie constituite din cadre 
competente și să manifeste maximă 
exigentă, iar întreprinderile de con
strucții să înțeleagă rolul acestora.

Ce am constatat cu prilejul unui 
control ? Pe șantierul Combinatului 
petrochimic din Pitești, postul de șef

o fata State? să

de chituci (fun- 
conducte) au fost 

abateri de la cotele 
fiind necesare de- 
sau remedieri par-

de serviciu a) C.T.C. era vacant din 
luna iulie 1967, munca lui fiind 
„îndeplinită" de șeful laboratorului 
de șantier care, în același timp, era 
și președinte al comisiei de recepție 
a materialelor. în ce privește corpul 
de diriginți, componenta sa este în 
neconcordantă cu specificul lucrărilor 
ce se execută pe șantier. Din 26 de 
diriginți doar 9 erau ingineri, avînd 
următoarea pregătire : unul miner, un 
altul specialist în exploatare și tran
sportul forestier, trei în organizarea 
și exploatarea transportului feroviar, 
alți trei ingineri mecanici și unul 
electrotehnic. Ceea ce surprinde si 
mai mult, corpul de diriginți este 
condus de un inginer... chimist.

Firește, lipsa unei reglementări co
respunzătoare a activității diriginți- 
lor are partea ei de contribuție. Prin 
instrucțiunile Comitetului de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare nr. 1 din martie 1967, 
se recomandă ca pentru șantierele la 
care funcția de sef de șantier este 
îndeplinită de un inginer, dirigintele 
coordonator să fie tot inginer, fără 
însă să se facă vreo referire, nici 
măcar generală, asupra specialității.

Instrucțiunile menționate mai 
creează și o altă nedumerire. Se pre
vede că programul de lucru al diri
gintelui va fi încadrat în programul 
zilnic al șantierului. Dar, în practi
că, acest deziderat nu se realizează, 
în timp ce constructorul are regle
mentat cu regim de lucru sporit, cu 
acordarea cîștigului aferent, pentru 
diriginți, îndeosebi cei de pe marile

șantiere, această problemă nu s-a re
zolvat de către Comitetul de stat 
pentru probleme de organizare și sa
larizare. Consecința ? Cadrele bine 
pregătite de ingineri trec să lucreze 
la constructor, fapt ce diminuează e- 
fectul acțiunii de supraveghere com
petentă a lucrărilor din partea bene
ficiarului.

In execuția unei investiții de cali
tate, o influentă importantă exercită, 
după cum s-a dovedit în practică, 
modul în care constructorul își or
ganizează activitatea și își 
zează si folosește mijloacele 
puse la dispoziție. Dintr-o 
întocmită pe șantier, reieșea 
trecut antreprenorul general a în
registrat pierderi ce depășesc 3 000 000 
lei. Dintre multiplele cauze care au 
determinat această situație financia
ră nefavorabilă, deosebit de cheltuie
lile făcute pentru refaceri și reme
dieri, se desprind gospodărirea șl 
folosirea necorespunzătoare a utila
jelor și mijloacelor de transport. Pe 
șantier a fost menținut multă vreme 
un număr mai mare de utilaje decît 
cel necesar. Numai în urma unei a- 
nalize făcute de organele Ministeru
lui Finanțelor, au fost date disponi
bile, de comun acord cu întreprin
derea, 36 utilaje grele închiriate, a- 
dică 30 la sută din numărul existent, 
precum și 172 utilaje ușoare (beto
niere, macarale pionier, electropom- 
pe). Datorită supradotării, producti
vitatea realizată a fost sub nivelul 
planificat : la buldozere 75 la

reparti- 
tehnice 
situație 
că anul

sută,

(Urmare din pag. I)

Efortul trebuie dirijat și spre 
îmbunătățirea nivelului calitativ 
al producției. Siderurgiștilor noș
tri le revine sarcina să satis
facă cît mai deplin cerințele in
dustriei constructoare de, mașini, ale 
marilor șantiere de construcții, în 
condițiile economisirii pe toate căile 
a metalului. Pentru a răspunde aces
tor cerințe. în acest an se va înlocui 
otelul pentru armarea betonului 
OL 38, cu oțelul OL 38 M2, care 
asigură o rezistentă sporită a con
strucțiilor și. în același timp, face 
posibilă o economie substanțială de 
metal ; tabla din oțel de aceeași 
marcă se va înlocui cu marca 
OL 38 M3 pentru construcții metalice 
și va fi sporită producția de lami
nate din oțel 17 M 13, avînd o re
zistență de peste două ori mai 
mare față de oțelurile obișnuite; 
de asemenea, se va introduce în 
producția curentă otelul C 38 EF, 
care, sub formă de tablă groa
să, va fi utilizat pentru lucrările 
de la Porțile de Fier și Giurgeni. 
Se preconizează ca în cadrul ramu
rilor consumatoare de metal să se 
obțină în 1968, prin utilizarea noi
lor mărci de oteluri, o economie de 
circa 38 000 tone laminate. In afara 
acestor sortimente noi atenția cer
cetătorilor din institutele minis
terului și a specialiștilor din produc
ție va fi îndreptată către 
altor mărci de oțel.

Pentru economisirea 
în sectorul prelucrător, 
gentă actualitate este și 
rea livrării de laminate 
gimi fixe și multiple.

sens, 
rarea 
astfel 
rac-ter 
sării uzinelor producătoare, cît și pe 
cel al utilizării metalului în cadrul 
întreprinderilor consumatoare. Ini
țiativa pornită anul trecut, privind 
laminarea la toleranțe dimensionale 
restrînse — care a permis realizarea 
în 1967 a unei economii de metal de 
peste 8 000 tone — va trebui urmă
rită ou și mai multă perseverentă.

asimilarea

metalului 
de strin- 

extinde- 
!a lun- 

In acest

colabo- 
beneficiari.

trebuie îmbunătățită 
cu principalii 

îneît acțiunea să aibă un ca- 
pozitiv atît pe planul cointere-

far la excavatoare 80 la sută, ca 
dau numai două exemple.

Surplus fată de necesar s-a consta
tat si la mijloacele de transport. Au 
fost situații cînd în loc de 30 auto
basculante necesare pentru deservi
rea a 5 excavatoare, au fost puse la 
dispoziție 68, prelungindu-se timpul 
de încărcare Pînă la 60 minute, fată 
de numai cîteva minute cite sînt ne
cesare în condiții normale de orga
nizare. Acest semnal de alarmă n-a 
fost însă recepționat de conducerea 
întreprinderii. Ea a procedat cu totul 
altfel. Neavînd front de lucru pentru 
toate mijloacele de transport închi
riate. constructorul a adoptat soluția 
de a asigura unităților care au pus 
la dispoziție autovehiculele, venitul 
planificat, făcînd plata în regie în loc 
de tone-kilometri. în acest fel, nu
mai unei singure unități i s-a plătit 
nejustificat, în perioada 1 ianuarie — 
31 august anul trecut, 1 957 000 lei. 
Ceva mai mult. Autocamioanele de 
3—5 tone au fost utilizate 
transportul de materiale în 
de 100—200 kg, în timp ce 
tatea celor 14 autofurgonete 
structorului erau folosite 
transportul de persoane.

Evident, aria cauzelor care deter
mină situația descrisă este cunoscu
tă conducerii întreprinderii și foru
lui său tutelar — Ministerul Con
strucțiilor pentru Industria Chimică 
și Rafinării. Ele au îndatorirea să ac
ționeze energic și hotărît pentru eli
minarea completă a neajunsurilor e- 
xistente, astfel ca activitatea șantie
rului să cunoască cît mai grabnic 
îmbunătățirile care se impun.

pentru 
cantități 
majori- 

ale con- 
pentru

Mihai POPIUC 
inginer principal 
în Ministerul
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care le îm-Aspectele complexe pe 

bracă activitatea industriei siderur
gice în anul 1968 reclamă măsuri și 
în domeniul perfecționării bazei 
materiale a producției, introdu
cerii pe scară mai largă a pro
cedeelor tehnologice moderne, de 
mare eficientă economică. în a- 
cest sens, în perioada imediat urmă
toare se vor efectua lucrări de mo
dernizare a laminorului de profile 
mici și mijlocii de la Combinatul si
derurgic Reșița, a laminorului de

lor și tuburilor de ciment, necesare 
lucrărilor de irigații. în 30 coopera
tive agricole au fost înființate vără- 
rii, ateliere pentru confecționat 
cahle de teracotă, cărămidă subțire 
pentru căptușit sobele de teracotă, 
ghivece și vase țărănești.

Sînt multe cooperative care au 
căpătat experiență în ceea ce pri
vește confecționarea de coșuri, 
rogojini, mături și alte produse 
care sînt foarte necesare atît uni
tăților, cît și altor întreprinderi, 
instituții și consumului casnic. In 
alte unități sînt meseriași pricepuți 
în construcția de căruțe, în fieră
rie, dulgherie și dogărie. Pentru a 
stimula și dezvolta aceste mește
șuguri, de care nu se pot lipsi atît 
cooperativele, cît și satele, uniunile 
cooperatiste raionale au acordat un 
sprijin efectiv acestor unități pen
tru a înființa ateliere corespunză
toare fiecărei meserii.

Pentru a satisface cerințele tot 
mai mari ale satelor s-au constituit 
172 brigăzi și echipe de construcții 
care au construit numeroase școli, 
cămine culturale, magazine sătești și 
un număr însemnat de case pentru 
membrii cooperatori. De asemenea, 
cooperativele agricole din raioa
nele Calafat, Băi.lești, Caracal și 
altele au dezvoltat activitatea de 
prestări de servicii pentru popu
lație, organizînd numeroase bru
tării sătești.

Dacă în urmă doar cu doi-trel 
ani numărul cooperatorilor cu
prinși în puținele sectoare anexă 
ce existau în regiune nu depășea 
ordinul sutelor, în prezent, numă
rul celor care lucrează în secțiile 
anexe ale cooperativelor agricole 
de producție se ridică la aproape 
12 000, iar pe viitor unitățile și-au 
propus să califice la locul de muncă 
un număr cît mai mare de coopera
tori care să cuprindă toate mese
riile. Sub aspect financiar-econo- 
mic aceasta s-a reflectat în creș
terea veniturilor care anul trecut 
au sporit cu mai mult de două 
ori față de anul 1966.

Trebuie spus însă că rezultatele 
bune obținute pînă acum în orga
nizarea și dezvoltarea secțiilor 
anexe și a prestărilor de servicii, 
nu sînt încă pe măsura posibilități
lor existente în fiecare cooperativă, 
ele reprezentînd abia începutul 
acestor activități. Din studiul efec
tuat, recent de Uniunea regională 
a cooperativelor agricole de pro
ducție rezultă că, în viitor, sec
țiile anexe și prestările de ser
vicii pot satisface într-o mare 
măsură cerințele impuse de dez
voltarea economică a cooperative
lor agricole și, în același timp, a 
satului socialist. In regiunea noas
tră avem condiții optime, ca șl 
foarte multe tradiții 
rești. Ele constituie o 
pentru dezvoltarea 
a secțiilor anexe. Dar, 
în unele raioane, consiliile de con
ducere ale cooperativelor agricole 
nu se îngrijesc de folosirea resur
selor locale și îndeosebi de a con
tinua aceste tradiții. Uniunea raio
nală Balș a cooperativelor agricole 
de producție nu se ocupă în mod 
suficient de dezvoltarea olăritului, 
cunoscut la Oboga în trecut ca o 
îndeletnicire cu tradiții. Țăranii 
cooperatori de aici, olari din tată-n 
fiu, nu sînt sprijiniți în aprovizio
narea cu materiale, amenajarea 
unor ateliere, precum și desfacerea 
produselor în mod organizat. Ei 
sînt lăsați să practice această me
serie în mod întîmplător — ne
organizat, lucru ce duce la înde
părtarea de olărit a unui însemnat 
număr de oameni. De asemenea, 
uniunile raionale ale cooperativelor 
agricole de producție Gilort, Gorj 
și Tr. Severin au manifestat puțină

preocupare în valorificarea posi
bilităților nelimitate de organizare 
a vărăriilor — în cooperativele a- 
gricole acest produs fiind foarte 
rentabil pentru unități și necesar 
atît cooperativelor, cît și membrilor 
cooperatori.

Pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri, Uniunea regională a co
operativelor agricole de producție 
a stabilit o serie de măsuri care 
vor duce în viitor la creșterea vo
lumului acestor activități. Necesi
tatea dezvoltării secțiilor anexe, cît 
și a prestărilor de servicii, este 
impusă cu atît mai mult de obli
gațiile ce revin uniunilor coopera
tiste din Documentele Conferinței 
Naționale a P.C.R. cu privire la 
sistematizarea satelor.

In cadrul acestor acțiuni vom 
dezvolta producția de cărămizi, 
astfel că va crește numărul de 
unități producătoare de la 117—■ 
la 145, cu o producție de peste 
50 milioane bucăți. Producția de 
țigle și olane va atinge, în a- 
cest an, peste 5 milioane bucăți, iar 
la teracotă se va ajunge la peste 
12 milioane cahle. Vărăriile exis
tente se vor dezvolta producînd, 
în 1968, peste 10 mii tone de var 
față de 1500 tone cît au produs în 
anul 1967. Un accent mai mare se 
va pune pe prelucrarea fructelor, 
legumelor, a laptelui și altor pro
duse obținute în cooperativele 
agricole,

Nicolas COVLEA 
președintele Uniunii regionale 
a cooperativelor agricole 
de producție Oltenia

BUZĂU

Secții și

'promise

no/

meșteșugă- 
bază solidă 
în viitor 
din păcate,

In cadrul lucrărilor de dezvol
tare a Uzinei de sîrmă și produse 
din sîrmă de Ia Buzău a fost dat 
partial în funcțiune un nou o- 
biectiv important: secția de cuie, 
dotată cu utilaje de mare pro
ductivitate, construite în țară. 
Sec{ia a început să producă îna
inte de termenul planificat, cu o 
capacitate de producție de 3 300 
tone pe an, care însă va ajunge 
în final la 7 250 tone.

Tot în cadrul uzinei buzoiene 
au fost construite și date în ex
ploatare — înainte de termen — 
secții noi pentru profile de sîr
mă. în prezent, se află în curs 
de construcție și alte secții pro
ductive, care vor face ca uzina 
să aibă în 1970 o producție totală 
anuală de 180 000 tone.

(Agerpres)

uzine să se îmbunătățească sub 
aspectul operativității și eficien
tei soluțiilor pe care sînt che
mate să le dea problemelor strin
gente ale perfecționării producției. 
Sub acest aspect, este necesar să 
crească și mai mult participarea di
rectă a Institutului de cercetări me
talurgice la soluționarea acestor pro
bleme. ca și sprijinul acordat de 
cercetători uzinelor ; totodată, a de
venit oportun să se îmbunătățească 
colaborarea cadrelor din întreprin-

Un program bogat de eforturi
nrintr-o legătură permanentă a uni
tăților siderurgice cu întreprinderile 
constructoare de mașini.

Mari resurse de economisire a me
talului există și în ramura noastră, 
în fiecare din combinatele siderur
gice. Pe baza studiilor întreprinse 
în acest domeniu, se va extinde anul 
acesta utilizarea prafurilor termo- 
gene de tip „termicem". care permit 
reducerea consumului de metal cu 
circa 2 la sută și îmbunătățirea sen
sibilă a structurii și aspectului exte
rior al otelului lingou. De asemenea, 
se va extinde folosirea plăcilor ter- 
moizolatoare la turnarea lingourilor 
de oțel destinate laminării tablelor 
groase, avînd același efect: reduce
rea pierderilor de metal.

la Brăila și a laminorului de 
800 mm de Ia Combinatul siderurgic 
Hunedoara. Efectele economice ale 
acestor lucrări, care se vor face sim
țite încă din anul 1968, vor conduce 
la un important salt calitativ pentru 
producția de laminate din oteluri a- 
liate în anul următor, dînd posibili
tatea înfăptuirii sarcinilor stabilite 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. pri
vind creșterea producției de oțeluri 
aliate.

De asemenea, se va continua acțiu
nea de dotare a laboratoarelor uzi
nale existente și se vor construi noi 
laboratoare, urmărindu-se, totodată, 
ca activitatea de cercetare des
fășurată în cadrul laboratoarelor 
și al serviciilor de cercetare din

deri cu oamenii de știință, care în 
repetate rînduri s-a dovedit a fi utilă 
și rodnică pentru ambele părți. Tre
buie, de asemenea, reorganizată și 
îmbunătățită, pe întregul sistem al 
Ministerului Industriei Metalurgice, 
munca de documentare, contactele și 
schimburile de experiență cu uzinele 
din țările prietene ca și din alte țări, 
preocuparea pentru fructificarea ex
perienței pozitive cîștigate în aseme
nea prilejuri.

Sarcinile care revin industriei me
talurgice din planul de stat pe anul 
1968 trebuie înfăptuite în condiții de 
eficientă economică sporită, exprima
tă în final prin creșterea contribuției 
întreprinderilor subordonate minis
terului la asigurarea acumulărilor

bănești ale statului cu circa 300 mi
lioane lei față de realizările anului 
trecut. Principala sursă de reducere 
a cheltuielilor materiale de produc
ție și deci de creștere a acumulărilor 
statului o constituie economisirea 
muncii vii și a muncii materializate, 
în cadrul întreprinderilor siderurgi
ce va trebui ca reducerea consumu
rilor specifice să îmbrace în anul 
1968 caracterul unei acțiuni sistema
tice, permanent urmărită de între
prinderi, direcții generale și Institu
tul de cercetări metalurgice, bazata 
pe măsuri care să asigure economisi
rea de materii prime și materiale la 
fiecare agregat : furnal, cuptor, la
minor. Pe un loc de prim ordin tre
buie să se situeze încadrarea în con
sumul specific de cocs metalurgio, 
care se poate realiza atît prin îmbu
nătățirea încărcăturii, a presiunii la 
gîtul furnalului și a temperaturii 
aerului insuflat, cît și prin moderni
zarea agregatelor, cu ocazia repara
țiilor capitale ce se vor executa.

Atingerea unei eficiente economica 
maxime este direct condiționată, în 
același timp, de asigurarea unei baze 
de materii prime de calitate cores
punzătoare, cum ar fi cărbune, cocs 
metalurgic, minereu de fier, materia
le refractare. întreprinderile și fo
rurile de resort din Ministerul Mine
lor trebuie să ia asemenea măsuri 
îneît calitatea minereurilor de fier, 
a argilelor refractare să satisfacă pa 
deplin cerințele industriei siderur
gice. Aceeași atenție se cere acorda
tă din partea organizațiilor de co
merț exterior materiilor prime din 
import, care să fie contractate șl a- 
duse în țară în sortimentele și con
dițiile de calitate solicitate de pro
ducția de fontă și oțeL
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20.15
21,00
11.15
12,55 — Telejurnalul de noapte.

18.30
19,00
19.30
10,50
20,00

mA:

dr. Nicolae S. DUMITRU
Institutul politehnic

„Gh. Gheorghiu-Dej*

18.00 — Telecronlca economică. Rapiditate 
In valorificarea investițiilor.

— Pentru copil. Micii meșteri mari.
— Clubul tinereții. „O clipă cit viața”.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. Publicitate.
— Interpretul preferat. Mezzosoprana 

Zenalda Pally.
— Transfocator.
— Avanpremiera.
— Tele-clnemateca : „Jezebel”.

• Război șl pace (seriile III și IV) : Patria — 10 ; 16,15 ; 20. 
O Un bărbat și o femeie : Luceafărul (completare Bucu
rești, oraș al muzicii) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

Căutați idolul : Republica — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 
; 19 ; 21,15, București — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. 
Război șl pace (seria a II-a) : Capitol — 9 ; 11,15 ; 13,30 
; 18,30 ; 20.45.
Război și pace (seriile I șl II) c Modern — 9,30 ; 14 

18,30.
• Un nabab maghiar : Festiva) (completare Exerciții și 
aplicații militare) - 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Dosarul XII : Gloria (completare București, oraș al 
muzicii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, Tomls (comple
tare Viața Începe la 40 de ani) — 9—16 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.

Billy mincinosul ; Central (completare București, ora» 
muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.
Ei Iubeau viața : Cinemateca — 10 ; 12,30.
Răzbunătorii : Lumina — 9,30—16.30 In continuare ;

18,45 ; 20,45.
• Program pentru copil : Doina — 9 ; 10.
• Martin soldat : Doina (completare Republica la 20 de 
ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Profesorul distrat : Union (completare Mitică și formula 
Iul de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prostănacul : Gluleștl — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Lordul din Alexanderplatz : Feroviar — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 : 21, Excelsior — 9,45 ; 12 : 14,15 : 16,30 : 18.45 ; 21.

• Comisarul X : înfrățirea între popoare (completare Efe
mere) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : Dacia (completare Orizon» 
științific nr. 11/1967) — 8—21 In continuare.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Buzești (com
pletare Opt minute de vis) — 15,30 : 18 : 20,30.

• Loana : Crîngași (completare Atenție) — 15,30 ; 18 ; 20, 
Vitan (completare Orizont știiuțific nr. 10/1967) — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Clnd tu nu ești : Bucegl (completare In căutarea timpu
lui pierdut) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Arta — 9—16 
în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Un taxi pentru Tobruk : Unirea (completare Gigantul 
tnaripat) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Operațiunea Crossbow : Flacăra — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : Popular (completare Orizont 
științific nr. 9/1967) — 15,30 ; 18 : 20.30.

• Zosla : Munca (completare Doi) — 16 ; 13,15 ; 20,30.
• Regina zăpezii : Moșilor (completare Cei doi ursuleți) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, Progresul (completare Ostașii pădurii) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
e Al șaptelea continent : Cosmos (completare A sosit va
canța mare) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
9 O fată fericită : viitorul (completare Invitație) — 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
• Femela necunoscută : Colentlna — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : Melodia — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 j 
20,45.
• Dragostea unei blonde : Volga (completare împlinire) — 
9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O sută unu dalmațienl : Floreasca (completare Micii 
înotători) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Ocolul : Rahova (completare Orizont științific nr. 10/1967) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : Flamura (completare Numai șase 
secunde) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cea mal lungă noapte : Lira (completare Orizont știin
țific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Republica Skid : Drumul Sării (completare, Sttrcul, 
pasăre reptilă) — 15 ; 17,30 ; 20.
® Cerul începe la etajul III : Ferentari (completare Două
zeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : Cotrocenl (completare Mlaștina tă
cută) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vulturii zboară devreme : Pacea (completare Prin satul 
romanesc) — 15,45 : 18 ; 20,15.

Se vorbește în mod curent de 
■ numite greutăți specifice integrării 
studenților anului I în stilul activi
tății și vieții universitare. Dar pen
tru că nu există trecere de la o 
formă de activitate la alta fără o 
anumită „criză de adaptare", ne-am 
obișnuit cu toții să privim ca trecă
toare dificultățile metamorfozei 
„elev-student". Și, drept consecință, 
aspectele legate de modalitatea re
zolvării acestor dificultăți sînt lă
sate pe planul al doilea sau pur șl 
simplu ignorate.

în realitate însă, o asemenea pro
blematică este mult mai complexă 
decît pare la prima vedere. De evo
luția și forma ei de manifestare de
pind multe laturi ale activității uni
versitare în ansamblul ei. Intr-un fel 
sau altul aici se decide configurația 
vieții studentului, cu întregul ei 
complex de particularități. Colectivul 
catedrei de materialism dialectic din 
cadrul institutului nostru a inițiat, 
lncepînd din februarie 1967. o cerce
tare sociologică pe această temă șl 
primele concluzii cristalizate eviden
țiază unele aspecte și situații care de 
pe acum pot deveni obiectul unei 
dezbateri mai largi. Despre ce este 
vorba 7

Să reținem mal întîl că încă la 
■numiți elevi al ultimelor două 
clase de liceu, se constată, ca reacție 
la cadrul vieții școlare devenit între 
timp prea strimt, accentuarea unei 
atitudini de idealizare a activității 
studențești. Concomitent insă, școala 
reușește destul de puțin să-1 obișnu
iască pe tînăr cu un mod superior de 
lucru, cu un grad sporit de iniția
tivă în activitatea desfășurată — 
premise esențiale ale muncii inde
pendente specifice climatului uni
versitar. Așa se șl explică de fapt 
greutatea cu care tinerii se hotărăsc 
să-și aleagă viitoarea! profesiune, ca 
și principiile destul de firave după 
care se orientează unii în efectuarea 
acestui pas important. Eu cred că 
In liceu ar trebui să se treacă 
cu mai mult curaj la experi
mentarea unor forme de activitate 
didactico-științifică, în orele de clasă 
și în afara lor, care să pregătească 
treptat și constant pe elevii din ul
timele două clase de liceu cu formele 
și conținutul muncii, postliceale. Ală
turi de acest proces, și în unele 
puncte împletit cu el, se cere 
reorganizată pe baze științifice și la 
amploarea cuvenită problema orien
tării profesionale. Consider că activi
tatea cercurilor științifice din școli 
nu-și poate atinge scopul dacă nu 
ere în vedere și problema integrării 
tînărului în sistemul deprinderilor 
cerute de viitoarea sa activitate. Ar 
trebui studiată în mod special posi
bilitatea ca ansamblul activității ma
jorității acestor cercuri să fie con
ceput și dezvoltat pe ideea orien
tării profesionale.

Unele probleme „tehnice" ca, de 
pildă, luarea notițelor, priceperea de 
a audia diverse cursuri, deprinderea 
de a munci sistematic, continuu, de 
a folosi diferite surse specializate de 
informare, stăpînirea a două limbi 
străine — necesare tînărului indife
rent cărei direcții de perfecționare 
1 se va consacra după absolvirea 
școlii — nu vor putea fi rezolvate 
în liceu, așa cum e firesc, decît dacă 
în aceste sensuri se acționează orga
nizat și constant.

O dată ce elevul de ieri se fami
liarizează cu primele forme ale acti
vității și vieții de student, cum era 
și de așteptat, pentru majoritatea ti
nerilor procesul confruntării ima
ginii plăsmuite în anii de liceu cu 
realitatea unui institut superior de 
profil tehnic, bunăoară, înregistrează, 
uneori, cîteva dezacorduri. Dacă în 
motivația alegerii unei facultăți la 
studenții anchetați intra neapărat și 
aspirația spre „libertatea vieții de 
student", admirația pentru forma și 
sistemul vieții studențești înțelese 
desigur destul de vag, după cîteva 
luni o mare majoritate (77 la sută — 
medie pe trei facultăți cercetate : 
electronică, electrotehnică și teh
nologia construcțiilor de mașini) 
susțin că realitatea este sub aștep
tările lor. Și cercetarea noastră a 
pus în evidentă că la baza acestei 
opinii nu stau dificultățile care tin 
de „tehnica" adaptării la noul regim 
de activitate, ci probleme majore ale 
vieții și muncii universitare. In pri
mul rînd este 
tuta „criză" 
o generează 
versltar de 
cient sistematizat 
Diversele forme de investigație, fo
losite cu ocazia anchetei sociologice 
amintite, au arătat că există un ritm 
excesiv de încordat pentru majorita
tea studenților din anul I. Un ase
menea ritm, aflat, de altfel, în con
tinuă creștere spre anii mai mari, 
lasă un loc foarte restrîns momente
lor de cristalizare a celor învățate, 
meditației fără de care, în fond, nu 
putem concepe activitatea universi
tară. El provine, într-o bună măsură, 
din lipsa de corelare a disciplinelor 
predate, în care mai există încă re
petiții și 
In orice caz consider 
varea problemei timpului 
diu și liber) presupune 
studentului la un grad 
de manifestare activă și 
dentă. Fără un subiect activ, timpul, 
oricît de bine ar fi 
râmîne o contradicție 
tă. Așa încît paralel 
rea structurii raționale 
trebuie să rezolvăm o altă problemă 
în care, de asemenea, se înregistrea
ză dezacorduri cu așteptările inițiale 
ale studenților.

vorba de mult dezbă- 
de timp pe care 

însuși programul uni- 
studiu, încă insufi- 

șl esentializat.

suprapuneri supărătoare, 
că rezol- 

(de stu- 
ridicarea 
mai înalt 
indepen-

planificat, 
nerezolva- 
cu căuta- 
a timpului

Multi tineri vin în facultate cu do
rința de a fl cuprinși de o activitate 
științifică-profesională cît mai inte
resantă. Or, din păcate, ritmul con
temporan al progresului tehnico-ști- 
ințific nu pătrunde la fel de intens 
în toate domeniile și mai ales în sis
temul și conținutul învățămîntului. 
La aceasta se adaugă specificul anu
lui întîl de studiu, în care se asimi
lează în primul rînd alfabetul teo
retic al profesiunii. In aceste con
diții cum se poate prelua și dezvolta 
Interesul științific al studenților ? 
Din păcate, formele de activitate ști
ințifică în afara programului didac
tic în școala superioară (cercuri, con
cursuri ș.a.) în momentul de fată nu

puncte de vedere
rezultate dîntr-o
anchetă
social-pedagogică

reușesc *ă consolideze inițiativa stu
denților. gîndirea lor creatoare, 
capteze preocupările științifice 
tinerilor în asa fel încît facultatea să 
fie nu numai un cadru formativ, dar 
si un veritabil laborator de gîndire 
teoretică. Acestea se datoresc si fap
tului că diferitele forme de activi
tate științifică funcționează ca niște 
rotite și mecanisme autonome. Poate 
în anii viitori se va constitui o me
todică științifică a organizării aces
tui gen de activitate. Cultivîndu-se 
disponibilitățile studenților pentru 
aspectul problematic al disciplinelor 
audiate, implicit se va accelera mun
ca de raționalizare a întregului sis
tem informațional folosit, iar regi
mul curent de muncă va oferi un 
timp mai larg pentru meditație și 
cristalizarea conceptelor.

Dar nu ne putem limita la simpla 
constatare a unor dezacorduri inter
venite în procesul de integrare a stu-

denților din anul întîl. Problema își 
amplifică semnificația sociologică în 
momentul în care ne întrebăm : ce 
efecte au aceste dezacorduri asupra 
cristalizării personalității tînărului 
în condițiile noului său statut social 
de student ? Cercetarea ne-a pus în 
evidentă faptul că fenomenele amin
tite creează o stare de efervescență 
spirituală la studenții anului întîi și 
o mare disponibilitate pentru ini
țiative orientate spre ridicarea 
coeziunii vieții colective studențești. 
In cursul cercetării de pînă acum 
am înțeles că acest moment este deo
sebit de important pentru evoluția 
ulterioară a studentului: de modul 
cum el va înțelege și soluționa pro
blemele sociale care i se ridică de
pind în mare măsură optimismul sau 
scepticismul, atitudinea activă sau 
pasivitatea cu care el va întîmpina 
diversele acțiuni care privesc statu
tul său social profesional. Iată de ce 
în primul rînd anul întîi necesită o 
atenție deosebită în ceea ce privește 
asigurarea unui teren propice mani
festării diverselor curente de opinii.

Nu spun un lucru nou afirmînd 
că disponibilitățile intelectuale și 
afective cu care tînărul de 18—19 ani 
vine în facultate pot și trebuie să 
fie convertite într-o puternică forță 
constructivă. Dar, pentru aceasta e 
nevoie să se dezvolte și să se cristali
zeze opinia publică studențească, me
nită să sudeze într-un proces unic 
totalitatea atitudinilor individuale. 
Existînd un cadru puțin favorabil 
cunoașterii diferitelor tipuri de 
reacții, atitudini, acestea nu se con
fruntă pînă la capăt, ceea ce deter
mină un cîmp sărac, îngust de selec
ție a valorilor, de realizare a lor. 
Identificăm aici una din sursele 
principale ale pasivității, ale medio
crității în activitatea unora dintre 
student!.

Pe măsură ce apar în orizontul 
vieții sociale, noile generații de tineri 
sînt depozitarele ’ unor energii de o 
intensitate încă necunoscută. O ase
menea forță poate propulsa multe 
angrenaje ale societății noastre, le 
poate imprima o direcție și un ritm 
de dezvoltare mult superior. Sistemul 
învătămîntului nostru superior nu se 
poate dispensa de un asemenea po
tențial. Și tocmai de aceea, în ceea 
ce privește integrarea studenților din 
anul I în viața universitară nu se 
impun măsuri de „ușurare" a perioa
dei de tranziție, ci eforturi spre o 
activitate mai cuprinzătoare și mai 
profundă care să ne permită să reali
zăm valorile achiziționate în liceu pe 
o treaptă superioară de personalitate 
activă, militantă.

„De trei ori București" est 
titlul unui nou film românesc, 
realizat de Horea Popescu, Mi
hai lacob, Ion Popescu Gopo. 
Este un film cu muzică, balet, 
scheciuri, evocînd Bucureștiul 
de altădată. Interpretează 
Dana Comnea, Elena Sereda, 
Traian Stănescu, Tory Eterle, 
Dem. Rădulescu, Toma Cara- 
giu. Cintă Ion Dichiseanu, Co
lea Răutu, Pompilia Stoian. 
Dansează Doina și Cornel Pa
triciii.

• Filarmonica de stat ,,G. Enescu* 
(sala mică a Palatului) : Concert 
de sonate — 20.
• O.S.T.A. (Sala Palatului) : Con
cert extraordinar de muzică ușoa
ră, susținut de Michele șl Adela 
Mafflna — 20.
• Opera română : Boema — 18,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Romeo și 
Julleta — 19,30, (sala Studio) : Jo
cul adevărului — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedie pe în
tuneric — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sal* 
Magheru) : Ilenric al IV-lea — 
19,30, (sala Studio) : Clnd luna • 
albastră — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni — 20.
• Teatrul „Țăndărică" : Iarmaro
cul piticului Clip — 17, (la Palatul 
pionierilor) : Vrăjitorul din Oz — 
17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19.30.
« Circul de stat : Selecțlunl de 
Iarnă — 19,30.

Postul de radio Paris, In cadrul emisiunilor France-Culture, 
a prezentat revista de literatură universală „Secolul 20". 
După un interviu luat redactorului-șei, criticul Dan Hăulică, 
despre preocupările șl perspectivele acestei publicații, s-a 
transmis o convorbire cu Pierre Seghers, cunoscutul editor 
francez, care a adus un omagiu revistei.

li

Dintotdeauna Clujul a fost cunoscut co un 
important centru în care viața 
sează cu o deosebită intensitate, 
oricînd, în ultimele două decenii 
mari progrese în toate domeniile 
și interpretative. Aici activează 
număr de muzicieni, polarizați 
adevărate focare de cultură muzicală, cum sînt 
Conservatorul „Gh. Dima", Filiala Uniunii Com
pozitorilor, Filarmonica de Stat, cele două opere. 
Școlile de Muzică etc. Drumul spre o profesiona
lizare de înaltă 
de nenumărate ori 
care fac cinste nu ..
bogățesc patrimoniul spiritual al întregii țări. 
S-au impus atenției generale numele unor crea
tori de valoare, care 
au depus eforturi 
de pionierat in noua 
cultură, năslrînd tra
dițiile st sporind teza
urul culturii națio
nale : S. Toduti, M. 
Eisikovits, T. Jarda, L. 
Comes, V. Demian, G, 
Jodăl. Din generația 
mai tînără s-au remar
cat alți compozitori 
care continuă tradiția 
enesciană la nivelul 
tehnicii contempo
rane : C. Tăranu, V. 
Herman, E. Junger, E. 
Terenyi și alții. La fel, 
muzicologia clujeană 
a repurtat succese îm
bucurătoare prin lu
crările lui R. Chirco- 
iașu, St. Lakatos, I. R. 
Nicola sau Tr. Mîrza. 
Este de observat că re
împrospătarea rînduri- 
lor 
făcut 
rele i 
un 
atît 
ției .
tării. Numeroasele premii internaționale cîști- 
gate de interpreții clujeni stau mărturie în 
acest sens : Ștefan Ruha, Emil Simon. Gabriel 
Amiraș, Mugur Bogdan, Ionel Pantea, Niculina 
Mirea, Tiberiu Szasz etc, la acestea adăugîn- 
du-se un premiu de compoziție obținut de Die
ter Acker.

Deși toate aceste realizări fac cinste muzicie
nilor clujeni, ele putînd fi completate de multe 
altele, se remarcă o serie de lipsuri care conti
nuă să se manifeste în unele privințe, îngreu- 
nînd buna desfășurare a unei activități , muzi
cale complete și complexe, la nivelul posibilită
ților. Dacă la Filarmonică repertoriul este de 
multe ori nesubstanțial și prea puțin atrăgător, 
este firesc ca publicul să participe într-un număr 
restrîns ; de asemenea, concertele sînt nepotri
vit fixate, de multe ori concomitent cu alte 
manifestări artistice importante. Lipsa unui cor 
se resimte din ce în ce mai imperios atît în 
activitatea componistică — altădată foarte rod
nică, cît și în cea interpretativă, căci lucrările 
vocal-simfonice apar extrem de rar pe afișele 
Filarmonicii. De altfel, este de neînțeles și des-

culturală pul- 
Mai mult decît 
s-au înregistrat 
artei creatoare 
un substanțial 
în jurul unor

ținută și aici a dat 
rezultate îmbucurătoare, 
numai Clujului, ci îm-

muzicienilor 
continuu, 

generații aducînd 
aport substanțial 
în domeniul crea- 
cît fi al interpre-

s-a 
tine-

ființarea apreciatului cor al Liceului de 
(sub conducerea Iul M. Guttmannj, cor 
prezentat multe concerte de ținută, mai 
lucrări contemporane în primă audiție.

Muzica de cameră a cunoscut un adevărat 
avînt în ultimii ani, îndeosebi prin Cvartetul de 
coarde al Filarmonicii și prin stagiunile de con
certe ale cadrelor didactice de la Conservatorul 
„Gh. Dima". Insă și aici se resimte lipsa unei 
stabilități a formațiilor, dat fiind că nu sînt an
sambluri de sine stătătoare și permanente, in
strumentiștii dedicîndu-se muzicii de cameră 
în timpul liber și dintr-o inițiativă personală. 
Or, acest important gen muzical nu poate ră- 
mîne la latitudinea improvizației.

O mare deficiență se
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Muzică 
care a 
ales cu note de lector

manifestă în ce privește 
propaganda muzicală, 
mai ales în nresă. S-a 
resimțit cu acuitate 
lipsa unei publicații 
de cultură care să cu
prindă în mod siste
matic șt viața muzica
lă, Deși azi multe re
viste se subintitulează 
„de cultură", ele sînt 
în fond mai mult li
terare, neavînd măcar 
o pagină permanentă 
dedicată muzicii, nici 
oameni de specialita
te în redacții. Rolul 
important al criticii 
de specialitate pentru 
coordonarea vieții mu
zicale șl pentru o lar
gă propagare a aces
teia în rîndul marelui 
public nu poate fi su
plinit în nici un caz 
de consemnări nesub- 
stantiale si sporadice 
făcute „printre al
tele". .

Că Filarmonica din 
Cluj a fost remarca
tă abia la Festivalul 
„George Enescu", sus- 

citind interesul și aplauzele muzicienilor din 
țară și de peste hotare — este o realitate. De 
ce oare nu se face o promovare mai largă a- 
cestui valoros colectiv, prin turnee, înregis
trări pe disc ? Oare cum se poate motiva faptul 
că octogenarul maestru Antonin Ciolan are 
doar un disc înregistrat 1 Sau cum se poate 
explica stingerea Festivalului „Toamna muzicală 
clujeană" după doar două ediții, deși se bucu
rase de un real succes și permitea o perma
nentizare care să-l transforme cu timpul într-un 
festival internațional ? Fără îndoială, Clujul — 
prin forțele sale artistice — merită și poate 
găzdui un astfel de festival muzical internațio
nal.

Mai sînt multe de făcut pentru valorificarea 
judicioasă a potențialului creator clujean. Cert 
este că viața muzicală pulsează azi cu o inten
sitate necunoscută nicicînd și că acum este mo
mentul să se facă intervenții pe măsura aces
tui avînt.

ți 
lite- 
ani i 
so
s-a 

altă

Dan VOICULESCU

în formareaExigență cu
că dintre toțiPoate 

cieatorii, cineaștii își dau 
cel mai bine seama că 
ziua de mîine a artei lor 
nu depinde numai de azi, 
ci și de trecutul — atît cît 
80 de ani reprezintă un 
trecut — cinematografu
lui. De asemenea, poate 
că în nici un alt domeniu 
nu s-a manifestat un ase
menea impresionant con
sens între creatori și cri
tici (unii dintre aceștia ini
țiind, ca regizori, orientări 
noi, imposibil de ignorat), 
ca în domeniul necesității 
culturii cinematografice.

Fără îndoială, o cultură 
cinematografică în ade
văratul înțeles al cuvîntu- 
lui nu poate să se redu
că numai la filmul comer
cial. O educare a gustu
lui pe acest tărîm este 
nu numai posibilă dar și 
necesară și ceea ce s-a 
întreprins pe tărîmul mu
zicii — și mă gîndesc la 
concertele lecții — în acest 
sens este pilduitor. Or, și 
spectatorul de cinemato
graf trebuie să aibă ac
ces la capodoperele ge
nului — la lucrările anto
logice, la creațiile mari
lor regizori și ale marilor 
interpreți care au jalonat 
drumul acestei arte. Ast
fel, iubitorul filmului
putea să realizeze o se
lecție mai sigură a valo-

cine m at og r at i c e

va

rilor, să discearnă filmul 
adevărat de producțiile 
în serie. Bineînțeles, a- 
ceasta este o componentă 
a educației cinematogra
fice, deoarece interesul 
spectatorului de film nu 
se poate reduce numai la 
opere de arhivă. Dar cred 
că se poate medita la 
realizarea acelor formule 
care să asigure o conti
nuă împletire între aceste 
două aspecte : dorința de 
a fi la curent cu ceea ce 
este nou și cunoașterea a 
tot ceea ce cinematogra
fia a produs mai bun pî
nă acum în toate direc
țiile. Fundamentală ră- 
mîne, desigur, politi
ca de difuzare a filmelor 
— oglindă la un moment 
dat a receptivității la va
lorile autentice, a curaju
lui promovării noului și 
cunoașterii publicului (a- 
ceasta din urmă însă, nu 
din motivul plasării 
arierfrontul gestului 
cum se întîmplă 
destul de frecvent), 
turi de aceste forme 
cifice, didactice sau 
cinemateca, cursurile
versității populare, ciclu-

în 
său, 
încă 
Ală- 
spe- 

nu, 
uni-

rile la televiziune, cine
matografele de artă, acti
vitatea de răspindire a 
culturii cinematografice în 
cadrul cinecluburilor re
prezintă forme pe care fie 
că le-am pus în valoare, 
fie că le avem în vedere.

Renunțînd la orice ipo
crizie, să recunoaștem că 
nu rareori același impe
rativ care guvernează ac
tivitatea rețelei de difu
zare s-a extins și în for
mele anume constituite 
pentru a oferi publicului 
cu totul altceva decît pro
ducțiile din specia comer
cială. La universitățile 
populare expunerile sînt 
deseori „ajutate" cu filme 
care 
nimic temelor puse în dis
cuție, 
de o 
late să vorbesc 
„Direcții principale în ci
nematografia franceză 
contemporană", am con
statat spre surprinderea 
mea și a publicului că 
același Bourvil care sus
ținea „planul" cinemato
grafului principal din oraș 
urma să susțină, dar prin- 
tr-o realizare nesemnifica-

nu răspund prin

Recent invitat fiind 
asemenea universi- 

despre

'tivă o lecție de cul
tură. Altădată, în alt oraș 
expunerea privind cine
matografia japoneză a 
fost ilustrată — pare in
credibil — cu... „Taifun la 
Nagasaki".

în anul trecut, o tericită 
inițiativă patronată de 
Arhiva Națională de filme 
și Direcția difuzării filme
lor a făcut posibilă gene
ralizarea experienței do- 
bîndite de cinemateca din 
București. Două cicluri, 
unul de mari interpreți și 
altul de ecranizări, urmau 
să asigure pe parcursul 
a doi ani un început bun 
pe linia ridicării calității 
formelor de răspindire a 
culturii cinematografice. 
Totul a început bine, cu 
un număr nesperat de 
mare de abonați și, ca 
urmare, cu rentabilizarea 
unor cinematografe nu 
prin concesii ci tocmai 
prin ridicarea ștachetei 
exigenței in rețeaua de 
difuzare. Curînd însă pro
gramul a fost trădat. Au 
Intrat în repertoriu, peste 
planul inițial, titluri care 
figuraseră foarte recent 
pe afișele cinematografe-

lor, selecția n-a fost rigu
roasă. Ca urmare mulți 
abonați au renunțat să 
mai frecventeze aceste 
manifestări incerte, impro
vizate.

Pare paradoxal că pînă 
la înființarea cinematecii, 
și deci la atribuirea răs
punderilor pentru buna ei 
funcționare unor instituții 
centrale specializate, în 
unele orașe existau forme 
mai atrăgătoare și eficace. 
Cinecluburile din Brașov, 
de pildă, cu sprijinul Ar
hivei Naționale de filme, 
organizaseră, cu forțe 
unite, vreme de doi ani, 
un ciclu urmărit cu mare 
interes de public. Expune
rile care premergeau pro
iecțiilor, susținute de că
tre cineaști sau critici, 
și-au îndeplinit și ele bine 
rostul.

In prezent filmele nu 
sînt însoțite de nici un fel 
de comentariu instructiv 
(fie el și tipărit), nu se 
aduc producții cu adevă
rat semnificative, nu se 
urmărește o anumită lo
gică a succesiunii sau cel 
puțin una a făuririi unei 
imagini de ansamblu cla-

re. Cinemateca din Bucu
rești n-a trecut prin ase
menea faze penibile. Ex
periențele ei par a râmîne 
un bun definitiv tezauri
zat.

Se vorbește astâzi mult 
despre cinematografele 
de artâ. Deocamdată nu 
există decît unul, în Bucu
rești. S-a afirmat că dacă 
„cinemateca este o școală 
medie", cinematograful de 
artă este „universitate". 
Nu cred că este un lux 
acest gen de cinemato
graf, așa cum nici cine
mateca nu e un lux. Cu 
condiția ca aceleași uni
tăți de măsură să fie 
aplicate și în Capitală și 
în celelalte orașe ale țării.

Dar să rămînem la ceea 
ce constituie dezideratul 
viitorului mare public 
mare (în opoziție cu ceea 
ce Gorki denumise, la 
vremea sa, marele public 
mic) a cărui disponibili
tate și receptivitate 
exclud încă, după 
ventarea ciclurilor 
„Fantomas" și altele 
mănătoare, revenirea 
condiția elevului, 
„școala medie' a
cinemateci care să-și de
pășească condiția de im
provizație și chiar la „uni
versitatea” cinematogra
fului de artă.

nu 
frec- 

cu 
ase- 

la 
la 

unei

Mihai NADIN
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Comedia ara In teatrul 
românesc o tradiție binecu
noscută. Ea s-a născut o dată 
cu apariția propriu-zisă a fe
nomenului teatral, în condi
țiile afirmării culturii naționa
le românești, în prima jumă
tate a veacului trecui, și t-a 
dezvoltat în pas cu maturiza
rea teatrului, contribuind din 
plin la această maturizare. Da 
la Costache Conacni și lor- 
dache Golescu pînă la Vasila 
Alecsandri, apoi de la I. L. 
Curagiale și pînă la drama
turgii dintre cela două răz
boaie mondiale, comedia s-a 
dovedit, alături de drama is
torică națională, o specie pre
dilectă atît pentru scriitorii 
dramatici, cît și pentru publi
cul spectacfor. Faptul nu este 
întimplător dacă ne gindim la 
plinul de viață pe care l-a în
globat comedia în țesătura ei 
intimă, la caracterul militant 
pe care l-a îmbrăcat în cele 
mai de seamă realizări, la 
sensul progresist al dezvoltă
rii ei, atit sub raportul actu
lui de creație în sine și sub 
cel al receptivității în masa 
de spectatori.

Cu asemenea tradiție bo
gată și sănătoasă este ușor 
de înțeles de ce comedia 
s-a putut integra rapid 
total în dezvoltarea noii 
râturi române, născută în 
luptei pentru construirea 
cialismului. Firește, ea 
edificat însă, acum, pe o
bază, reflectînd un conținui 
de viață nou, și situîndu-se 
pe o poziție de luptă cu alte 
obiective decît cele din 
trecut.

Un astfel de proces nu • 
ușor de înfăpiuit și pentru 
a ajunge pe culmile, atinse 
nu o dată în trecut, comedia 
mai are desiqur de realizat 
progrese, mai ales pe planul 
măiestriei artistice. Drumul 
parcurs de ea pînă acum ni 
se înfățișează sinuos, cu înce
tiniri, cu ezitări, dar și cu 
izbînzi ; este un curs al stră
duințelor, punctat de succese 
care ne îndreptățesc să aștep
tăm noi certitudini.

Și pe acest drum întîlnim 
un scriitor care l-a străbătut, 
pînă acum, cu apreciabil 
succes : Aurel Baranga. Volu
mul publicat recent la Editura 
pentru literatură, sub titlul 
Comedii, ne susține din plin, 
dacă mai era nevoie, afirma
ția. Renunțînd la o serie de 
texte mai puțin importante 
sub raport literar, după cum 
mărturisește autorul în înche
ierea volumului, el și-a în
mănuncheat aci o parte — 
am zice cea mai însemnată — 
din cariera sa de pînă acum.

Incercînd să schițăm cîteva 
din trăsăturile care se pot 
desprinde din lectura acestui 
mănunchi de piese, va trebui 
să subliniem mai întîi linia 
lui de continuitate in raport 
cu trecutul. Aurel Baranga 
a știut să învețe de la înain
tașii genului meșteșugul 
creării caracterelor și situații
lor comice, al închegării unui 
limbaj specific. O analiză 
amănunțită ar descoperi de
sigur legăturile de rudenie 
care există cert între unele 
personaje sau procedee ale 
comediei românești valoroase 
din trecut și unele din perso
najele sau procedeele drama
turgului, reliefind in această 
privință luminile — dominan
te desigur — și, poate, ici- 
colo, umbrele.

Credincios Ijniei militant» 
de care vorbeam, el și-a 
propus însă, firește, să 
îmbogățească aria de in
vestigație critică, să sondez» 
realități sociale noi, dînd 
satirei un conținut construc
tiv. Cu excepția Bulevar
dului împăcării, pamflet la 
adresa politicianismului bur- 
qhez 
diile 
se inspift din 
voind să'contribuie direct la 
triumful noului din viața noas
tră socială, condamnînd moș
tenirile negative, mentalită
țile și obiceiurile învechite, 
aflate într-un total dezacord 
cu profilul moral al cetățea
nului care construiește socie
tatea socialistă. Dramaturgul 
satirizează, astfel, birocrația 
(Mielul turbat), practica șper- 
(ului (Adam și Eva), rămăși
țele unei mentalități înapoiate 
în viața de familie (Rețeta 
fericirii, Fii cuminte, Crisfo- 
for), intervențiile neprincipiale, 
formalismul, „aranjamentele* 
în viața publică și particulară, 
servilismul (Siciliana, Sfîntul 
Mitică Blajinu, Opinia publi
că). Caracterul constructiv al 
criticii lui Aurel Baranga ne 
apare și mai limpede dacă 
ne referim la prezența 
comediile 
personaje 
zifiv, in 
polarizează 
respective 
din Mielul 
Adam și Eva, 
Opinia publică și altele).

Bineînțeles că numai valo
rile menționate, în sine, n-ar 
justifica succesul de public, 
meritat, al comediilor' la care 
ne referim, dacă acestea n-ar 
beneficia de talentul autoru
lui, vădit in conturarea unor 
conflicte și caractere viabile, 
în crearea unor situații firești, 
în știința construcției și a re
zolvării intrigii, in verva și în 
spiritul adesea seînteiefor al 
replicilor, în farmecul incon
testabil al multora din piesei» 
sale.

Asemenea calități sînt evi
dente în opera lui Aurel 
Baranga, • dar dacă evoluția 
acestei opere este reprezen
tativă, cum arătam, în linii 
mari, pentru evoluția pozitivă 
a comediei contemporane ro
mânești ea nu este lipsită p» 
alocuri și de unele inerent» 
slăbiciuni. Au apărut astfel și 
personaje schematice, ciocni
rile au fosf cifeodată fa
cile, aplecări spre melodramă 
ori, dimpotrivă, tendințe de a 
obține cu orice preț rîsul, 
repetări de situații. De alt
fel, reprezentarea pieselor 
sale a oferit prilejul discutării 
lor în presă și al consemnării 
unor opinii diferite și uneori 
chiar opuse — efervescență 
critică pe care e firesc s-o 
provoace o dramaturgie atit 
de direct legata de actuali
tate atît de vibrantă și ascu
țită ca cea a lui Aurel Ba
ranga.

Apariția in volum a celor 
opt comedii ale lui Aurel 
Baranga merită toată aten
ția. Ele marchează drumul 
unui dramaturg prestigios, pa
sionat, care și-a cîșfigat p» 
merit simpatia publicului 
și care poale și trebuie 
să incite cercetarea noastră 
critică, psnlru a contribui la 
stimularea mersului'necontenit 
înainte al teatrului românesc.

trecui, come- 
Aurel Baranga 

actualitate,.

in 
sale a unor 

cu caracter po- 
jurul cărora s» 
mesajul pieselor 

(Spiridon Biserică 
turbat, Adam din 

Chitlaru din

Mihai VASILIU

•>
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Primirea de către tovarășul 

llie Verdeț a președintelui 

Camerei de Comerț din Londra
(IANCU)

Prim-vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ilie Verdeț, a primit 
marți dimineața la Consiliul de Mi
niștri pe lordul Erroll of Hale, pre
ședintele Camerei de Comerț din 
Londra, care face o vizită în țara 
noastră.

★

Marți la amiază, lordul Errol of 
Hale, membru al Parlamentului 
Britanic, președintele Camerei de 
Comerț din Londra, a avut o în
trevedere la Palatul Marii Adunări 
Naționale cu acad. Andrei Oțetea, 
președintele grupului român pen
tru relații de prietenie România- 
Marea Britanie. Au participat de
putății . C. Paraschivescu-Bălăceanu 
și Ion Cristoloveanu, precum și 
Victor Ionescu, președintele Came
rei de Comerț.

în cadrul întrevederii a avut loa 
un schimb de păreri privind acti
vitatea parlamentară, precum și 
unele perspective de dezvoltare a 
relațiilor dintre cele două țări.

Ședința Consiliului invățămintului 
de cultură generală

în zilele de 15 și 16 ianuarie a.c. 
s-a desfășurat în Capitală ședința 
lărgită a Consiliului învățămîntului 
de cultură generală. Lucrările au 
fost conduse de acad. Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului.

S-au dezbătut măsurile preconi
zate în studiul elaborat de Minis
terul învățămîntului, pe baza sar
cinilor trasate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., privind proble
mele fundamentale ale dezvoltării 
învățămîntului de cultură generală.

Au luat cuvîntul numeroși parti- 
cipanți, șefi ai secțiilor de învăță-

Comunicatul Comisiei Electorale 
Centrale privind alegerea 

unui deputat în Marea Adunare Națională
In ziua de 14 ianuarie 1968 au 

avut'.’ loc alegeri pentru locul de 
deputat în Mărea Aciunăre Națio
nală în circumscripția electorală 
nr. 7 Focșani, din regiunea Galați.

Comisia Electorală Centrală a 
verificat lucrările Comisiei electo
rale de circumscripție și ale comi
siilor secțiilor de votare și a con
statat că alegerea s-a desfășurat în 
conformitate cu dispozițiile Legii 
nr. 28/1966 pentru alegerea deputa-

Telegrame
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a trimis o telegra
mă de condoleanțe ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Italiene, Amintore Fanfani, în le
gătură cu pierderile umane și ma
teriale provocate de cutremurul 
care a avut loc în unele localități 
din Sicilia.

Ajutor acordat de Crucea 
Rosie din România

1

sinistratilor din Sicilia
1

Crucea Roșie a Republicii Socia
liste România a hotărît să trimită 
ajutoare în alimente, îmbrăcăminte 
și medicamente populației italiene 
din unele localități din Sicilia, care 
a avut de suferit de pe urma re
centului cutremur de pămînt.

„Zilele filmului 
danez"

In. cadrul „Zilelor filmului danez" 
care au loc în Capitală, Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă a 
organizat marți seara la cinemato
graful „Republica" un spectacol de 
gală cu filmul „Foamea" — produc
ție a studiourilor din Danemarca.

La spectacol au luat parte 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Pas, președintele 
I.R.R.C.S., Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Au fost prezenți Richard Wagner 
Hansen, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Danemarcei la București, șefi 
de misiuni diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic.

înaintea spectacolului au luat cu
vîntul Dumitru Fernoagă, director 
g.eneral al Studioului cinematogra
fic „București", și Herik Hauerslev, 
directorul Fundației cinematografi
ce de stat, conducătorul delegației 
de cineaști din Danemarca aflată 
la București cu acest prilej.

La același cinematograf va fi 
prezentat miercuri la ora 21,00 fil
mul artistic „Freddy, lovește tu în- 
tîi", iar în zilele următoare la cine
matecă „Foamea" și alte două pro
ducții ale studiourilor din Dane
marca, ; „Vecinii" și „Povestea Bar
barei". (Agerpres)

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Victor Io
nescu, președintele Camerei de Co
merț, precum și John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București. >

★

Oaspetele englez a avut apoi 
convorbiri cu conducători ai unor 
întreprinderi românești de comerț 
exterior.

★

Ambasadorul Marii Britanii la 
București, John Chadwick, a ofe
rit marți seara un dineu în cinstea 
lordului Erroll of Hale.

Printre cei invitați se aflau 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Vasile Șandru, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de comerț, și alte persoa
ne oficiale.

/ ' ' (Agerpres)

mînt ale sfaturilor populare, direc
tori și profesori din școli generale 
și licee, pedagogi, psihologi și so
ciologi, cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, academicieni și 
alți oameni de știință. Vorbitorii 
au apreciat favorabil măsurile cu
prinse în studiu și au făcut, tot
odată, observații și propuneri judi
cioase pentru îmbunătățirea lor.

La ședința consiliului a luat par
te tovarășul Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

ților în Marea Adunare Națională 
și în sfaturile populare.

Candidatul Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, propus de Frontul Demo
crației Populare, a întrunit 99,97 
la sută din numărul total al votu
rilor exprimate de alegători.

Lucrările referitoare la această 
alegere au fost transmise Comisiei 
de validare a Marii Adunări Na
ționale. ___ __

Cu ocazia celei de-a 20-a aniver
sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a primit 
o telegramă de felicitare din par
tea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Bulgaria, 
Ivan Bașev.

ȘAHIȘTII NOȘTRI 
LA B EVERWl J K
AMSTERDAM 16 (Agerpres). — 

La Festivalul de șah de la Bever- 
wijk au început și întrecerile con
cursului feminin, la care participă 
și maestra internațională Alexan
dra Nicolau (România), câștigătoa
rea edițiilor din 1965 și 1966. In 
prima rundă, Nicolau a cîștigat la 
șahista engleză Sunnucks. Kozlov- 
skaia (U.RSS.) a învins-o pe Maly- 
petrova (Cehoslovacia), Vreeken 
(Olanda) pe Kowalska (Polonia), 
Tuk (Olanda) pe Ivanova (Bulga
ria), Stadler (Iugoslavia) pe Ivanka 
(Ungaria) și Timmer (Olanda) pe 
Heemskerk (Olanda).

Grupa marilor maeștri a progra
mat partidele rundei a cincea. Flo
rin Gheorghiu (România) a remizat 
cu Portisch (Ungaria). Liderul cla
samentului, marele maestru sovie
tic Korcinoi, a obținut o nouă vic
torie. de data aceasta la olandezul 
Ree. In clasament conduce Korci
noi cu 5 puncte, urmat de Gheor
ghiu 3,5 puncte, Portisch, Tal 3 
puncte, Hort, Matanovici, Donner, 
Cirici 2,5 puncte.

Partida centrală a rundei a 5-a 
din cadrul grupei maeștrilor s-a 
disputat între Victor Ciocîltea (Ro
mânia) și deținătorul primului loc 
în clasament, americanul Zucker
man. La capătul unei partide inte
resante cei doi jucători au căzut de 
acord asupra remizei. Polonezul 
Doda a cîștigat la Vyslouzil (Ceho

IOAN GH. OLTEANU viața internațională
TEHERAN

în ziua de 16 ianuarie 1968 a în
cetat din viață tovarășul loan Gh. 
Olteanu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră.

Născut la 10 decembrie 1881, în
tr-o familie de țărani săraci, în 
comuna Copăcel din regiunea Bra
șov, a muncit ca ospătar, cunoscînd 
de tînăr exploatarea regimului 
burghezo-moșieresc. După intrarea 
în mișcarea muncitorească, în anul 
1907. a activat în cercul „România 
Muncitoare", iar 
în 1910 a contri
buit la reînfiin
țarea Partidului 
Social Democrat 
din România. în 
anii premergă
tori primului 
război mondial, 
cît și în timpul 
acestuia, el s-a 
situat pe poziții 
înaintate, a par
ticipat la lupta 
mișcării munci
torești împotriva 
războiului impe
rialist. în timpul 
puternicei de
monstrații de la 
13 decembrie 
1918, care a ex
primat hotărîrea 
clasei muncitoa
re din țara noastră de a cuceri pa 
cale revoluționară drepturi și liber
tăți democratice, este arestat.

Tovarășul loan Gh. Olteanu a 
participat activ la greva generală 
din anul 1920, la lupta pentru 
crearea Partidului Comunist Ro
mân, din rîndurile căruia face 
parte din anul 1921. Pentru activi
tatea sa revoluționară a fost con
damnat la procesul din Dealul Spi- 
rii și întemnițat opt ani, împreună 
cu alți luptători pentru cauza cla
sei muncitoare, în închisorile Vă
cărești, Tg. Ocna și Ocnele Mari. 
După ieșirea din închisoare, în anul

★

Corpul neînsuflețit al tovarășului 
loan Gh. Olteanu va fi depus în 
sala Casei de cultură a tineretului 
din raionul 30 Decembrie, Aleea 
Alexandru nr. 38. Accesul publicu
lui este permis miercuri 17 ianua

Conferință de presă
la ambasada R. P. D. Coreene
La 16 ianuarie, însărcinatul cu a- 

faceri ad-interim al R. P. D. Coreene 
la București, Riănî Ulon Riari, â o??' 
ganizat o conferință de presă în ca- 
druL căreia a expus poziția tării sale 
în problema repatrierii cetățenilor 
coreeni din Japonia.

După cum se știe, această problemă 
s-a discutat Ia Moscova în cadrul 
convorbirilor dintre societățile de 
Cruce Roșie din R. P. D. Coreeană 
și Japonia, iar în prezent se discută 
la Colombo.

La prima ședință organizată la Co
lombo la 27 noiembrie 1967 — a ară
tat vorbitorul — delegatul Societății 
de Cruce Roșie al R. P. D. Coreene 
a făcut noi propuneri. Prima se re
feră la repatrierea cetățenilor 
coreeni ale căror cereri au fost deja 
primite de autoritățile japoneze și 
stipulează ca aceasta să se facă con
form actualului acord de repatriere 
cu o navetă pe lună și să se termine 
în cursul următorilor 2—3 ani. O

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18, 19 și 20 ianuarie. In țară : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar 
noros. Vor cădea precipitații locale, 

EB ■ H US Q El £3

slovacia), iar Flesch (Ungaria) l-a 
învins pe Tatai (Italia). în fruntea 
clasamentului se află acum Zuc
kerman și Doda cu cîte 4 puncte 
fiecare, urmați de Ciocîltea și Ni- 
kolici cu cîte 3,5 puncte, Medina 3 
puncte (1), Ostoici 2 puncte (1).

„Cupa Bucu- 
restiului" 
la hochei
B azi primele meciuri

Tradiționala competiție in
ternațională de hochei pe 
gheață „Cupa Bucureștiului' 
va începe astăzi după-amiază 
pe patinoarul „23 August" din 
Capitală.

Iată programul primelor 
jocuri : București A — Bucu
rești tineret (ora 17) și S.K.A. 
Leningrad — C.H.Z. Litvinov 
(ora 19).

1929, a continuat să activeze cu 
dîrzenie in rîndurile mișcării mun
citorești legale și ilegale. A fost 
președinte al sindicatului „Solida
ritatea" pînă la dizolvarea acestuia 
în anul 1933, iar apoi a activat în 
organizația „Ajutorul Roșu". A 
contribuit la organizarea a nume
roase acțiuni inițiate și conduse de 
partid, fiind urmărit și arestat în 
mai multe rînduri de către orga
nele Siguranței.

După 23 August 
1944 a participat 
activ la viața ob
ștească, la acțiu
nile organizate 
de partid pentru 
construirea so
cialismului în 
patria noastră.

Pentru merite
le sale deosebite 
a fost distins cu 
Ordinul Tudor 
Vladimirescu cla
sa I, Ordinul 
Muncii clasa I, 
Ordinul 23 Au
gust clasa a III-a 
și alte ordine și 
medalii ale Re
publicii Socialis
te România.

Prin activita
tea desfășurată

timp de peste șase decenii, tovară
șul loan Gh. Olteanu a slujit cu de
votament și abnegație cauza clasei 
muncitoare și a poporului nostru, 
a Partidului Comunist Român.

Amintirea tovarășului loan Gh. 
Olteanu, vechi militant al mișcării 
muncitorești din țara noastră, va 
rămîne neștearsă în inimile noas
tre.

COMITETUL ORĂȘENESC 
BUCUREȘTI AL P.C.R. 

COMITETUL FOȘTILOR 
DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA

rie între orele 14—18 și joi 18 ia
nuarie între orele 10—12. Ceremo
nia funerară va avea loc joi, în 
jurul orei 13 la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

altă propunere, referitoare la cetă
țenii coreeni- care vor depune noi 
cereri Re'teP'atfieffe, prevede ca toa
te cheltuielile și subvențiile necesare 
asigurării condițiilor de deplasare să 
fie suportate de Crucea Roșie a 
R. P. D. Coreene, înlocuind astfel 
Societatea de Cruce Roșie Japoneză, 
care a declarat că nu mai poate su
porta aceste cheltuieli. După cum a 
arătat vorbitorul, în propune
rile părții coreene se prevede, de ase
menea, ca, în cazul în care Societatea 
de Cruce Roșie Japoneză nu poate 
îndeplini nici alte obligații cum sînt 
întocmirea listelor, prin preluarea 
formalităților de repatriere depuse, 
administrarea centrului de repatriere 
de la Niigata etc., acestea să fie pre
luate de Asociația Generală a Cetă
țenilor Coreeni din Japonia.

Partea japoneză — a subliniat în
sărcinatul cu afaceri al R. P. D. Co
reene — nu a manifestat însă pînă 
în prezent o atitudine binevoitoare.

;i mai frecvente în jumătatea de nord 
I a țării. Vînt potrivit. Temperatura 

j( ușor variabilă. Minimele vor fi cu- 
I prinse între minus 12 și minus 2 gra

de, local mai coborîte, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. In 
București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

Sezonul atletic — la scară redusă, firește — continuă In săli special 
amenajate. în fotografie : atleți bucureșteni în sala „Steaua’ din Capitală 

(Foto : S. Cristian)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
In cursul acestei săptămîni se vor 

desfășura în Italia două concursuri 
internaționale de schi. La aceste în
treceri vor participa și schiorii ro
mâni Dorin Munteanu, Cristea Dan, 
C. Tăbăraș și Gh. Vulpe. După con
cursurile din Italia, sportivii români 
vor lua parte la competițiile de la 
Megeve (Franța).

Ieri la Paris a avut loc tragerea 
la sorți a meciurilor din sferturile de 
finală ale campionatului european 
de fotbal interțări. Iată ordinea în- 
tîlnirilor. care se vor desfășura tur- 
retur : Anglia sau Scoția-Spania ; 
Franța-Iugoslavia ; Ungaria-U.R.S.S.; 
Bulgaria-Italia.

Spectacol de gală al 
ansamblului „Oltenia"

TEHERAN 16 (Agerpres). — 
în seara zilei de 15 ianua
rie a avut loc în sala de concerte 
„Rudaki" din Teheran spectacolul 
de gală dat de ansamblul de dan
suri și cîntece populare „Oltenia", 
în prezența șahului Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și împără
tesei Farah. Au fost, de asemenea, 
de față ministrul de externe Ar- 
deshir Zahedi, ministrul culturii 
Mehdad Pahlabod, alți membri ai 
guvernului, reprezentanți ai vieții 
publice, culturale, precum și Pavel 
Silard, ambasadorul României la 
Teheran. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes, artiștii și condu
cerea ansamblului fiind felicitați de 
șah și împărăteasă la încheierea 
spectacolului.

Plenara C. C. 
al P. C.

din Ecuador
QUITO 16 (Agerpres). — La 

Guayaquil a avut loc plenara Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Ecuador. Participanții 
au dezbătut evoluția situației in
terne și au elaborat poziția parti
dului în legătură cu alegerile ge
nerale care vor avea loc în iunie. 
Plenara a hotărît ca partidul să 
participe la aceste alegeri. S-a ho
tărît, de asemenea, convocarea ce
lui de-al VlII-lea Congres al par
tidului.

Agenția M. T. I. despre:

Relațiile economice
9

ale Ungariei
BUDAPESTA 16 (Agerpres). — In

tr-un comentariu referitor la rela
țiile economice ale Ungariei cu ță
rile capitaliste, agenția M.T.I. arată 
că acestor țări le revine aproximativ 
30 la sută din totalul comerțului ex
terior ungar. Ungaria depune totoda
tă eforturi pentru stabilirea unor 
forme variate de colaborare cu aces
te state. Unul din rezultatele acestor 
eforturi este extinderea contactelor 
în domeniul economiei, tehnologiei și 
științei, creșterea substanțială în ul
timii ani a schimburilor comerciale. 
Astfel, de exemplu, importurile Un
gariei din R F. a Germaniei s-au 
cifrat în 1966 la 1 080,3 milioane fo- 
rinți, din Marea Britanie la 656,1 mi
lioane, din Austria la 565,3 milioane, 
în timp ce în 1960 aceste importuri 
se cifrau respectiv la 648,2 milioane, 
366,2 milioane si 404,9 milioane fo- 
rinți. In această perioadă exporturile 
Ungariei în R. F. a Germaniei au 
crescut de la 525,5 milioane la 1 001,4 
milioane, în Marea Britanie de la 
208,1 la 375,4 milioane, în Austria de 
la 377 milioane la 572,2 milioane fo- 
rinți.

în ultimii ani au fost încheiate cî- 
teva importante acorduri cu societăți 
vesț-europene pentru realizarea în 
comun a unor proiecte. Astfel, cu 
uzinele de automobile „Fiat", „Re
nault" și „Volkswagen" s-au încheiat 
acorduri în baza cărora Ungaria im
portă automobile în schimbul livră
rii unor părți componente si piese. 
Turbine hidraulice vor fi produse în 
comun cu firma franceză „Neyprick 
Alsthom". Cu firma „Dobson" din 
Marea Britanie se realizează un pro
iect de cooperare pentru accelerarea 
operațiunilor de extragere a cărbu
nelui și îmbunătățirea echipamentu
lui minier de protecție.

După 55 de ore, In cursa de șase 
zile care se dispută pe velodromul 
din Berlinul Occidental conduce pe
rechea vest-germană Kemper-Olden- 
burg cu 251 puncte. Pînă în prezent, 
ei au parcurs 1 131 km.

Sîmbătă șl duminică vor avea loc 
la Saint Moritz campionatele euro
pene de bob pentru echipajele de 4 
persoane. In cadrul antrenamentelor 
de ieri cel mai bun timp a fost în
registrat de echipajul R. F. a Ger
maniei cu r21”78/100, urmat de echi
pajele Angliei (1’22' 08/100) și Româ
niei (l’23”43/100).

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări

a semnării Tratatului româno - bulgar

Cocteil oferit de
ambasadorul român la Sofia

SOFIA 16 — Corespondentul Ager
pres, Gh. leva, transmite : Cu prile
jul celei de-a XX-a aniversări a sem
nării Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între Româ
nia și Bulgaria, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Sofia, Ni- 
colae Blejan, a oferit marți un cocteil 
în saloanele ambasadei.

Au luat parte Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populara 
Bulgaria, Gheorghi Traikov, preșe
dintele Prezidiului Adunării Populara 
a R.P. Bulgaria, Boian Bîlgaranov, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului Național al Frontului Patriei,

23 de ani de la eliberarea Varșoviei

Noua tinerețe 
a orașului de pe Vistula

In ciuda iernii aspre, viața ca
pitalei poloneze pulsează din plin. 
Pe schele, constructorii varșo- 
vieni continuă munca. Blocurilor 
cu peste 20 de etaje de pe Mars- 
zalkowska li se vor adăuga nu 
peste mult timp altele, îndeosebi 
în jurul „Palatului Culturii și 
Științei". Aici se creează un an
samblu arhitectonic echilibrat și 
modern. Se spune, și nu fără te
mei, că Varșovia este cel mai 
mare șantier al țării. Anual, ora
șul se îmbogățește cu încă 30—40 
de mii de camere de locuit.

Cetățenii Varșoviei au cu ce se 
mlndri astăzi cînd sărbătoresc 23 
de ani de la eliberarea orașului 
de sub jugul fascist. La 17 ianua
rie 1945, cînd unitățile armatei 
polone, împreună cu unități ale 
armatei sovietice au cucerit, după 
lupte grele, stradă cu stradă, ni
micind trupele naziste, ele au gă
sit aici un tablou jalnic : 85 la
sută din oraș transformat în rui
ne și moloz, 800 000 oameni uciși 
și dispăruți, peste 1 000 de clădiri 
minate, uzinele și instalațiile ur
bane distruse sau jefuite.

Refacerea Varșoviei a pornit 
tncă din primele zile după elibe
rare. Au fost reconstituite, la în
ceput, cartierele periferice, care 
au avut mai puțin de suferit, apoi 
monumentele istorice.

Astăzi , este greu să spui care 
anume dintre cartierele orașului 
ar putea fi denumit „nou“ căci 
fiecare își are partea sa anuală 
de locuințe proaspăt construite. 
Șantiere s-au deschis pînă și în 
liniștitul parc Saski. Aleea Ujaz- 
dowska, loc de promenadă al var- 
șovienilor, s-a îmbogățit cu cîteva 
blocuri zvelte de cite 10 etaje. 
Saska Kenpa, pînă nu de mult un 
tihnit cartier de vile, și-a adăugat 
vechilor construcții altele noi. La

Sesiunea Institutului unificat de cercetări 
nucleare de la Dubna

MOSCOVA 16 (Agerpres). — La 
sesiunea anuală a Comitetului repre
zentanților împuterniciți ai guverne
lor statelor membre ale Institutului 
unificat de cercetări nucleare de la 
Dubna, acad. Nikolai Bogoliubov » 
fost reales director al Institutului, iar 
acad. Hristo Hristov (Bulgaria) a fost 
ales director adjunct al institutului.

YEMEN

Succese ale forțelor 
armate republicane

SANAA 16 (Agerpres). — Unită
țile armatei republicane care pro
cedează la operațiuni de curățire 
împotriva elementelor regaliste in
filtrate pe teritoriul Republicii A- 
rabe Yemen au scos din luptă peste 
300 de regaliști și mercenari refu- 
giați în regiunile muntoase din a- 
propierea aeroportului Rahaba. La 
aceste operațiuni au participat u- 
nități de parașutiști, blindate și a- 
vioane aparținând forțelor militare 
aeriene. 45 de regaliști și mercenari 
au fost făcuți prizonieri ; a fost 
capturată o însemnată cantitate de 
arme de diferite tipuri, inclusiv 
Instalații pentru rachete, aruncă
toare de mine.

Tano Țolov, membru al Biroului P<x 
litic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Petăr Tan
ce v, vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri, acad. Sava Ganovski, preșe
dintele Biroului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, membri ai C.C. al P.C< 
Bulgar, ai Prezidiului Adunării Popu
lare și ai guvernului, conducători al 
unor instituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de știință, artă și cultură, zia
riști.

Au luat parte, do asemenea, șefii
misiunilor diplomatice acreditați la
Sofia.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească. j 

încrucișarea străzii Marszalkows- 
ka cu Jerozolimskie, in plin cen
trul orașului, se află în faza de 
finisare un mare complex comer
cial și de deservire.

Dezvoltarea în ritm rapid a o- 
rașului impune îmbunătățirea co
municației care asigură zilnic 
transportul unui număr de peste 
4 milioane pasageri. Noua și mo
derna gară „Warszawa Wschod- 
nia", dată parțial in exploatare, 
va contribui și ea la asigurarea 
unor comunicații pe măsura dez
voltării rapide a capitalei polo
neze.

Intr-o convorbire pe care am 
avut-o cu arhitectul-șef al orașu
lui, Czeslaw Kotelă, acesta îmi 
spunea că pînă în 1985 Varșovia 
va avea metrou și va fi în
zestrată cu două linii ferate, de 
legătură între diverse cartiere, cu 
treceri subterane pentru pietoni. 
Un nou și modern aeroport va 
lua locul bătrînului „Okencie". 
De asemenea, în planurile arhi- 
tecților Varșoviei pentru anul 
1985 este prevăzută delimitarea 
precisă a cartierelor industriale 
de cele de locuit, ca și amenaja
rea malurilor Vistulei pentru re
creare și odihnă. Din cele 100 de 
milioane de zloți alocate pentru 
construcția orașului pînă in anul 
1985, aproximativ 30 la sută vor 
fi destinate îmbunătățirii comuni
cațiilor. Printre altele, se prevede 
amenajarea unor locuri de par
care supraetajate, in ipoteza că 
în 1985 se va ajunge la 200 de 
autovehicule la 1 000 locuitori.

Varșovia intră în cel de-al 
24-lea an de după eliberare cu 
realizări importante în toate do
meniile de activitate, urmînd ca 
în viitor noile construcții să în
tregească tinerețea orașului de pe 
Vistula.

1. DUMITRAȘCU

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
acad. Șerban Țițeica, reprezentantul 
României, a relevat, printre realizările 
Institutului de la Dubna, organizarea 
laboratorului de tehnica calculului șt 
automatizare, lucrările de sinteză a 
elementului 105 și succesele în obți- 
nerea de temperaturi foarte joasa, j

Din Sanaa se anunță că primul 
ministru, Hassan al Amri, a făcut 
o declarație în care a arătat că toți 
cetățenii, toate persoanele civile 
care au trecut de partea regaliști- 
lor, lăsîndu-se atrase de propagan
da acestora, vor fi amnistiate dacă 
în termen de zece zile vor depune 
armele. Potrivit postului de radio 
Sanaa, primul ministru Hassan al 
Amri a primit un mesaj din partea 
șeicilor triburilor Beni Uilyal în 
care aceștia fac cunoscut că inten
ționează să ia parte alături de tru
pele republicane la luptele împotri
va elementelor monarhiste și mer
cenarilor străini angajați în elujb® 
acestora.



Premierul Harold Wilson 
anunță:

[CONO
DE 1MILIA
vacanța de iarnă, lucrările Camerei 
Comunelor au coincis cu mult aștep
tata declarație a premierului Harold 
Wilson privind măsurile de reducere 
a cheltuielilor bugetare. In forma lor 
finală, după șase întruniri consecu
tive ale cabinetului și un total de 
peste 30 de ore de discuții, aceste 
măsuri ating aproape toate capitolele 
bugetului britanic. Cel mai contro
versat pas este considerat a-1 consti
tui retragerea trupelor și bazelor 
militare britanice din Extremul O- 
rient șl din Golful Persic pînă în 
1971. S-a hotărît, de asemenea, anu
larea comenzii pentru cele 50 de a- 
vioane americane F-lll, în valoare 
de 425 milioane lire. Unele reduceri 
BÎnt prevăzute și în cadrul Ministe
rului Apărării, îndeosebi în ce pri
vește programul de cercetări mili
tare.

Deși o parte din aceste aspecte fu
sese discutată în cercurile politice, 
abia acum încep să apară indicii pu
ternice ale unor implicații așteptate 
să apară atît pe plan intern cit și 
internațional. Sînt semnalate, de 
pildă, previzibile nemulțumiri și pro
teste în rîndul comandamentului for-

VORESPONDENȚA 
DIN LONDRA DE LA 

LIVIU RODESCU

țelor aeriene britanice, în timp ce în 
rîndul cercurilor de stînga din parti
dul laburist se exprimă satisfacție. 
Pe de altă parte s-a creat impresia 
că vizita precipitată la Londra a 
prim-ministrului al Singaporelui Lee 
Kuan Yew nu a reușit să schimbe 
Bau să influențeze deciziile guvernu
lui laburist, în timp ce ministrul de 
externe al Marii Britanii, George 
Brown, se afla în vizită la Washing
ton pentru a obține agrementul ad
ministrației americane.

Printre reacțiile apărute marți sea
ră imediat după declarația guverna
mentală se detașează în primul rînd 
părerile potrivit cărora măsurile a- 
nunțate în domeniul cheltuielilor mi
litare nu vor avea efecte imediate 
asupra economiei britanice, astfel In
cit situația dificilă existentă și după 
actul devalorizării’ lirei sterline con
tinuă să rămînă deocamdată ne
schimbată.

Una dintre ideile care rețin aten
ția este că prin retragerea din Ex
tremul Orient Marea Britanie ar 
realiza nu numai o economie impor
tantă ci ar însemna să renunțe im
plicit Ia o serie de angajamente mi
litare în această regiune, ceea ce 
ar reprezenta, după unele păreri, o 
importantă cotitură în însăși politica 
externă britanică. Revelatoare este 
de asemenea afirmația premierului 
britanic că angajamentele externe 
urmează a fi limitate în mod realist 
pe măsura posibilităților și resurse
lor economiei țării. Destinația fon
durilor economisite urmează să aibă 
ca obiectiv principal echilibrarea 
balanței de plăți a Marii Britanii. 
Pentru același scop au fost anunțate 
de altfel și alte măsuri care prevăd 
reduceri la capitolele de cheltuieli 
în domeniul învățămîntului, al con
strucțiilor de locuințe și șosele (cu 
excepția spitalelor) precum și în do
meniul serviciilor sociale.

Ansamblul măsurilor de reduceri 
bugetare hotărîte de guvernul bri
tanic va permite Angliei realizarea 
unor economii de aproape 1 miliard 
lire sterline, pînă în anul 1970, 
a declarat premierul Harold Wilson.

Reducerea cheltuielilor bugetare 
pare să constituie doar o primă fază 
în eforturile economice depuse în 
prezent. Următoarea este așteptată 
să apară odată cu bugetul din apri
lie.

Săptămîna trecută a marcat o inten- 
•ificare a ostilităților din Nigeria. Tru
pele federale au lansat mai multe 
atacuri împotriva pozițiilor deținute de 
unitățile provinciei orientale, care, în 
primăvara trecută, a fost separată sub 
denumirea de Republica Biafra. Lup
tele se desfășoară în prezent în apro
pierea Importantului centru industrial 
Port Harcourt. După cum transmit a- 
gențiile de presă, de o parte și de alta 
se înregistrează numeroase pierderi 
care se adaugă listei lungi a distruge
rilor provocate de războiul fratricid 
din țară. Potrivit unor cifre estimative, 
ostilitățile din Nigeria s-au soldat 
pînă în prezent cu moartea a peste 
50 000 de oameni. Distrugerile mate
riale se ridică la suma de 200 mili
oane de lire nigeriene.

In spatele acestor cifre se ascunde 
o dramă de mari proporții. Două mi
lioane de nigerieni, aflați în zona 
conflictului, și-au părăsit locuințele. 
Sate și orașe devin, unul cîte unul, 
obiect de dispută armată, fiind îm
proșcate, de o parte și de alta, cu 
gloanțe și obuze. Nja scăpat nici chiar 
reședința șefului statului federal, ge
neralul locotenent Gowon, caire a fost 
bombardată de avioane biafreze.

Intensificarea ostilităților se dato
rează refuzului liderilor din provin
cia orientală de a purta tratative pen
tru menținerea integrității statului 
nigerian.

După cum se știe, drama nigeriană a 
izbucnit violent cu doi ani în urmă 
printr-o serie de ciocniri intertribale. 
Aceste ciocniri aveau să genereze apoi 
un conflict de proporții care-i opune 
pe nigerieni nigerienilor, cu grave con
secințe asupra viitorului țării. Cauzele 
dramei nigeriene sînt multiple și 
complexe. La cucerirea independen
ței politice, în fața Nigeriei a apă
rut un drum nou, dar anevoios. 
Canalizarea întregului potențial al țării 

spre consolidarea independenței a fost

Vizita conducătorilor 
sovietici in R. D. Germană

MOSCOVA 16 (Agerpres). — în 
zilele de 15 și 16 ianuarie, anunță 
agenția TASS, Leonid Brejnev, Ni
kolai Podgomîi și Alexei Kosîghin au 
făcut o vizită neoficială la Berlin.

După cum s-a comunicat oficial, 
conducătorii sovietici au avut întâl
niri și convorbiri cu Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de Mi
niștri, Erich Honecker, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., și alți conducători 
ai P.S.U.G.

Au fost abordate probleme ale miș

cării comuniste și muncitorești inter
naționale, probleme ale dezvoltării pe 
mai departe a colaborării politice și 
economice și a relațiilor frățești dintre 
U.R.S.S. și R.D.G., dintre P.C.U.S. și 
P.S.U.G., precum și cîteva probleme 
ale situației actuale internaționale.

în toate problemele discutate »-a 
constatat o deplină unitate de păreri.

★
L. Brejnev, N. Podgornîi și A. Ko

sîghin s-au înapoiat la Moscova după 
vizitele neoficiale întreprinse în Polo
nia și R.D. Germană.

FRANȚA

Pentry unitatea

d® acțiune a stângii
Rezultatele lucrărilor comisiei comune 

a P. C. F. și P. S. U.

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Biroul Politic al Partidului So
cialist Unificat a adoptat o rezolu
ție în problema unității stîngii, re
zoluție care sub forma unei scrisori 
a fost comunicată conducerilor 
Partidului Comunist Francez și 
Federației Stîngii Democratice și So
cialiste. Rezoluția consideră că 
programul comun al stîngii trebuie 
să cuprindă: nereînnoirea Pactu
lui Atlanticului în 1969 (data ex
pirării sale), pentru a preveni re
venirea Franței la atlantism; crea
rea unor puncte naționale de spri
jin pentru o politică economică pla
nificată; definirea politicii națio
nale și internaționale a stîngii.

în concluziile rezoluției, P.S.U.

Iși exprimă dorința ca toate forțele 
stîngii să studieze aceste probleme, 
pentru a ajunge la o poziție co
mună

Pe de altă parte, Partidul Comu
nist Francez și Partidul Socialist 
Unificat au publicat împreună re
zultatele lucrărilor comisiei co
mune de lucru, compusă din dele
gații celor două partide, care s-au 
întrunit de mai multe ori în cursul 
ultimului trimestru al anului. A- 
cest document constată existența 
unor puncte de acord asupra ne
cesității unor adînci transformări 
politice, economice și sociale, în 
interesul maselor muncitoare pre
cum și existența unor divergențe. 
Cele două părți vor continua mun
ca în comun pentru elaborarea u- 
nui program al întregii stingi.

CIPRU

Evacuarea 
trupelor 
grecești 
în faza finală

NICOSIA 16 (Agerpres). — Uni
tăți navale ale marinei grecești au so
sit în portul cipriot Famagusta pentru 
a participa la evacuarea restului tru
pelor grecești care se află pe Insula 
Cipru. Această retragere are loc, după 
cum se știe, în baza unui acord inter
venit între Grecia și Turcia. Terme
nul stabilit de acest acord pentru re
tragerea trupelor grecești este de 45 
de zile, și el expiră săptămîna aceasta. 
Un comunicat oficial anunță că mi
nistrul cipriot de interne și al apărării, 
Polycarpos Gheorghadjis, l-a primit 
luni pe generalul Papaloucas, coman
dantul trupelor grecești din Cipru, 
care urmează să părăsească insula, re- 
întorcîndu-se la Atena, la 17 ianuarie. 
Observatorii consideră că plecarea 
generalului Papaloucas va marca sfîr- 
șitul retragerii tuturor trupelor gre
cești „neoficiale" din Cipru.

• Vicepreședintele turc al Repu
blicii Cipru, Fazii Kuciuk, a declarat 
că Constituția țării „continuă să fie 
în vigoare, dar experiența a demonstrat 
că trebuie să 1 se aducă anumite a- 
mendamente, în special în ceea ce 
privește întărirea garanțiilor acordate 
comunității turce". Intr-un interviu a- 
cordat agenției France Presse, liderul 
populației turce din insulă și-a expri
mat părerea că interesele acestei co
munități „pot fi asigurate în cadrul 
unui sistem federal de guvernămînt".

Tovarășul Maxim Berghianu 
a sosit la Praga

PRAGA 16. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite 1 
Luni seara a sosit la Praga Maxim 
Berghianu, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării din Re
publica Socialistă România. La so
sire, în gara centrală din Praga, 
oaspetele român a fost întîmpinat 
de Oldrich Cernik, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării 
din R.S. Cehoslovacă, și de alte per
soane oficiale cehoslovace. A fost 
prezent ambasadorul României la

Praga, Ion Obradovici, și alți 
membri ai ambasadei.

★
Marți au început convorbirile 

dintre Maxim Berghianu, președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării din Republica Socialistă Ro
mânia și Oldrich Cernik, vicepre
ședinte al guvernului cehoslovac, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării din R. S. Cehoslovacă, 
cu privire la colaborarea economi
că dintre cele două țări pe perioa
da 1971—1975. La convorbiri parti
cipă, de asemenea, specialiști.

CHILE ’68
Un interviu al secretarului general al C.C. al P.C.
Luis Corvalan Lopez

SANTIAGO DE CHILE 16 (Ager
pres). — Intr-un interviu acordat 
ziarului „El Siglo", secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Chile, 
Luis Corvalan Lopez, a declarat că 
principalele probleme ale țării în 
anul 1968 sînt inflația, creșterea 
prețurilor și reducerea producției 
industriale. Referindu-se la recenta 
devalorizare a monedei chiliene, el 
a arătat că această măsură este 
doar în folosul unui mic grup al 
oligarhiei financiare și lovește în 
interesele majorității covîrșitoare a 
populației. In Chile, a arătat Luis 
Corvalan, mai acționează încă legi

represive. In afară de aceasta în 
multe întreprinderi industriale co
muniștii sînt urmăriți. „Listele ne
gre" cu numele comuniștilor sînt 
predate de la o întreprindere la 
alta, iar comuniștii sînt sistematic 
concediați. Activiștii partidului co
munist nu au dreptul să lucreze în 
instituțiile administrației de stat.

Luis Corvalan a subliniat că o 
înțelegere reciprocă cu socialiștii 
este linia fundamentală a politicii 
partidului comunist. „Sîntem pen
tru unitatea Frontului acțiunii 
populare și a tuturor forțelor de 
stînga pentru înfăptuirea năzuințe
lor poporului".

agențiile de presă transmit:

de dolhj 
în Sîcla

în S.U.A. continuă ac
țiunile de protest împo
triva războiului din Viet
nam. Luni, în ziua des
chiderii celei de-a doua 
sesiuni a celui de-al 
90-lea Congres al S.U.A. 
un grup de femei în 
frunte cu fosta congres
meni Jannette Rankin, în 
vîrstă de 87 de ani, s-a 
îndreptat spre Capitoliu 
pentru a prezenta sena
tului o petiție, prin care 
se cere încetarea războ
iului din Vietnam. Tot 
în aceste zile, în cadrul 
unui miting care a avut 
loc la New York, aproa
pe 500 de persoane s-au 
angajat în scris „să sfă
tuiască, să ajute și să 
încurajeze" pe tinerii a- 
mericani care nu vor să 
se înroleze în armată în 
semn de protest împo
triva războiului din Viet
nam.

Continuă, de aseme
nea, luările de poziția 
din partea unor congres
meni. Senatorul demo
crat George Aiken a ce
rut în cadrul unui inter
viu încetarea bombar
damentelor asupra Viet

namului de nord. Acest 
punct de vedere a fost 
sprijinit și de senatorii 
Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate din 
Senat, și de senatorul 
republican din partea 
statului Kentucky, John 
Sherman Cooper.

★
Citind surse din Bonn, 

Agenția France Presse 
scrie că ministrul vest- 
german al afacerilor ex
terne, Willy Brandt, a tri
mis un mesaj secretaru
lui de stat al S.U.A., 
Dean Rusk, în legătură

cu moțiunea adoptată la 
5 ianuarie de comitetul 
director al Partidului So
cial-Democrat privitoare 
la războiul din Vietnam. 
Agenția amintește că or
ganele de conducere ale 
P.S.D., al cărui președin
te este Willy Brandt, cer 
în moțiunea lor înceta
rea imediată a bombar
damentelor asupra R. D. 
Vietnam.

In fotografia de mal 
sus : instantaneu din 
timpul manifestației din 
fața Congresului ameri
can.

• Activitatea lui Gunar Jarring In Orientul Apropiat

® Andreas Papandreu a părăsit Grecia • Un laminor

de aluminiu de 6 500 tone

Gunar Jarring, trimis spe
cial al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat 
a conferit marți cu Abba Eban, 
ministrul izraelian al afacerilor ex
terne, anunță agenția France 
Presse. La sfîrșitul întrevederii nu 
a fost dată publicității nici o decla
rație. Potrivit declarației unui pur
tător de cuvînt izraelian „a fost 
examinată în cadrul unei discuții 
generale situația din Orientul A- 
propiat". Reprezentantul special al 
secretarului general al O.N.U. pen
tru Orientul Apropiat, a plecat la 
Cairo, urmînd să se reîntoarcă săp
tămîna viitoare la Ierusalim pentru 
noi întrevederi cu oficialitățile iz- 
raeliene.

Iakov Malik, locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a fost numit în funcția 
de reprezentant permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. și reprezentant 
în Consiliul de Securitate, anunță 
agenția TASS. El îl înlocuiește pe 
Nikolai Fedorenko care a fost eli
berat din această funcție în legă
tură cu trecerea lui în altă muncă.

Cunoscutul om politic grec, 
Andreas Papandreu, eliberat 
recent din închisoare și autorizat 
să plece în străinătate, a sosit la 
16 ianuarie la Paris. El a informat 
pe corespondenții de presă de la 
Paris că peste două zile va face o 
amplă declarație asupra ..dramei 
din Grecia".

La Ulan Bator au început lu
crările Consfătuirii pe țară a frun
tașilor în domeniul economiei ape
lor din R. P. Mongolă. La deschi
derea lucrărilor au participat J. 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole, J. 
Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R. P. 
Mongole, și alți conducători de 
partid și de stat.

față de N.A.T.O. In legătură cu a- 
ceasta, Erkanl subliniază necesita
tea reducerii forțelor armate tur
cești, a căror întreținere necesită 
sume ce depășesc considerabil po
sibilitățile economice ale Turciei.

A încetat din viață în vîrstă 
de 69 de ani, în urma unui atac de 
cord, prof. Leopold Infeld. Fizician 
de reputație internațională, Leo
pold Infeld a fost timp de 15 ani 
un colaborator apropiat al lui Al
bert Einstein, fiind unul din în
temeietorii școlii poloneze de fizică.

Satelitul artificial al Pămîn- 
tuluî „Cosmos-199" a fost 
lansat la 16 ianuarie în Uniunea 
Sovietică. La bordul satelitului se 
află aparatură științifică pentru 
cercetarea spațiului costnic.

Opinia publică din fara noastră 
a aflat cu întristare tragica veste a 
cutremurului care a lovit populara 
din Sicilia. Potrivit unui bilanț 
provizoriu, în urma mișcărilor seis
mice și-au pierdut viața peste 600 
de persoane, alte 1 544 sînt rănite, 
iar 1 427 sînt date dispărute. Au 
fost înregistrate, de asemenea, im
portante pagube materiale.

Autoritățile italiene au venit ime
diat în ajutorul populației din Si
cilia, mobilizînd toate forțele pen
tru operațiile de salvare. După 
cum s-a anunțat, între Trapani și 
Roma a fost asigurat un pod aerian 
în vederea transportului de ali
mente, pături, corturi, spitale de 
campanie necesare sinisțraților. 
Detașamente de carabinieri și ale 
armatei au fost trimise de urgență 
la fața locului pentru a desfășura o- 
perațiunile de salvare. Marți dimi
neața au sosit în Sicilia președin
tele Republicii, Giuseppe Saragat, 
ministrul afacerilor interne, Paolo 
Emilio Taviani și generalul Giusep
pe Aloja, șeful statului major al 
apărării, pentru a se informa la 
fața locului de felul cum se des
fășoară lucrările de salvare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Aldo Moro, a convocat marți 
guvernul pentru a examina situa
ția creată în urma cutremurelor. 
Partidul comunist a adresat po
porului apelul de a trimite aju
toare sinisțraților, și parlamentului 
să aprobe fonduri destinate popu
lației din regiunile distruse. Cen
tralele sindicale au organizat acți- | 
uni pentru sprijinirea victimelor S 
cutremurului.

Cel mai greu lovită de această 
calamitate este localitatea Gibellina 
(6 410 locuitori) unde ar fi circa 
300 de morți și unde numeroase 
persoane s-ar afla încă sub dărî- 
mături. „O grămadă de blocuri da 
piatră din care se aud uneori ge
mete și apeluri disperate ale unor 
persoane îngropate de vii de vreo 
15 ore, acesta este aspectul iragic 
pe care-l oferă Gibellina, una din 
cele trei localități complet distruse 
de cutremurul de acum două nopți, 
scrie agenția France Piesse într-un 
reportaj din Sicilia. Prioritatea este 
acordată răniților, persoanelor prin
se încă între dărîmături. Există 
puține case rămase în picioare".

Un nou cutremur de pămînf, a 
cărui intensitate a fost deosebit de 
puternică, a fost înregistrat marți 
la ora 17,18 ora locală, în locali
tatea Santa Margherita Belice.

Din numeroase țări continuă să 
sosească în Italia ajutoare pentru 
populația sinistrată.

îngreunată, în primul rînd, datorită 
ostilității feudalilor și marii burghezii, 
care au rămas în continuare inter
pușii monopolurilor străine. Pe de altă 
parte, prin intermediul unor monopo
luri, cercurile imperialiste au recurs 
la diverse manevre pentru a-și men
ține și consolida pozițiile ce le 
ocupau în economia nigeriană. In acest 
context trebuie privită și desprinderea

sută din petrolul Nigeriei, care în ul
timii ani a devenit un important fur
nizor african de „aur negru". Pe de 
altă parte, în regiunea răsăriteană se 
află singurele zăcăminte de cărbune 
ale federației nigeriene. Ea livrează 
patru cincimi din uleiul de palmier, 
dispune de mină de lucru calificată, 
de porturi bine echipate — Calabar, 
Port Harcourt și Bonny — fabrici mo

Evenimente care

provinciei orientale și autoproclama- 
rea ei ca republică separată.

Liderii biafrezi susțin că desprin
derea din cadrul federației a provin
ciei orientale se datorează voinței tri
burilor ibo din estul țării, care au 
avut mult de suferit de pe urma po
gromurilor organizate de feudalii din 
nord pentru acapararea puterii și per
petuarea dominației asupra întregii 
federații nigeriene.

In realitate, înverșunarea secesio- 
niștilor și sprijinul pe care-1 primesc 
din partea unor monopoluri își au o 
altă explicație. Este știut că provincia 
orientală este una din cele mai bogate 
regiuni ale țării. Ea produce 59,9 la

derne de textile, de anvelope, rafinării 
de petrol. Desprinderea marilor bogății 
ale provinciei orientale din cadrul fe
derației, la care-și dau concursul, 
după cum precizează ziarul „Le 
Monde", unele societăți petroliere 
americane, ca de exemplu „Gulf Oii", 
este unul din obiectivele principale ale 
secesiunii. Evident, această acțiune 
nu poate servi intereselor generale ale 
Nigeriei, ci, dimpotrivă, slăbește tână
rul stat african, așa după cum o arată 
dezorganizarea aparatului de stat și 
numeroasele perturbații economice, 
generate de confliot.

Războiul fratricid din Nigeria este 
urmărit cu profundă neliniște în

Africa. Liderii unor țări africane și-au 
oferit bunele oficii pentru a media 
în vederea restabilirii unității țării.

Forțele progresiste din Nigeria s-au 
pronunțat în repetate rînduri pentru 
încetarea războiului fratricid, rezolva
rea problemelor dificile care stau în 
calea unității țării. Ele văd în acest 
război o piedică în plus în rezolvarea 
marilor probleme economice și so
ciale ale țării, în interesul consoli
dării independenței tânărului stat. 
Războiul convine doar acelor forțe 
care nu văd cu ochi buni dezvoltarea 
țărilor recent eliberate de sub domi
nația colonială pe calea progresului 
economic și social. Secretarul general 
al Partidului Muncitoresc Țărănesc So
cialist din Nigeria, Tunjy Otegbeye, 
a declarat: „Este adevărat că forțele 
tribale au acaparat controlul a- 
supra regiunii orientale, însă poporul 
simplu nu consideră dezmembrarea 
țării un mijloc de rezolvare a proble
melor noastre arzătoare". La rîndul său, 
președintele Congresului sindicatelor 
din Nigeria, Wahab Goodluck, arăta 
recent : „Apărînd unitatea Nigeriei, 
îndeplinim sarcina principală a cla
sei muncitoare". Forțele progresiste ni
geriene consideră că o Nigerie unită, 
în oare să fie rezolvate echitabil pro
blemele naționale și sociale, unifica
rea eforturilor întregului popor, con
stituie singura cale a progresului a- 
cestui mare stat african. Pentru ori
care din țările recent eliberate pro
blema asigurării unității de luptă și 
de acțiune a tuturor forțelor patrioti
ce, cimentarea frontului unit național 
este o condiție fundamentală pentru 
consolidarea independenței, pentru li
chidarea înapoierii economice, pentru 
valorificarea întregului potențial ma
terial și uman în slujba maselor 
largi populare.

Augustin BUMBAC

Biochlmiștil americani, 
dr. Arthur Kombenc, de la 
Universitatea Stanford, și dr. 
Mehren Goulian, de la Univer
sitatea din Chicago, au anun
țat că au reușit pentru prima 
oară să producă în eprubetă 
un virus A.D.N. pe deplin ac
tiv, adică el poate da naștere la 
anumite reacții specifice, dar 
fără să se precizeze că este 
vorba de o materie vie.

Potrivit celor doi, biochi- 
miști, nu există o definiție ac
ceptată a cuvîntului viață, dar 
ei au reușit să creeze un virus 
viu, capabil să se reproducă. 
Dr. James Shannon, directorul 
Institutului național al sănă
tății din Washington, a decla
rat" că noua descoperire va pu
tea fi de mare ajutor la rezol
varea unei serii de probleme 
dificile și urgente, în special 
anumite forme ale cancerului.

O reuniune in cinstea dele
gației române care a participat 
la Congresul cultural de la Ha
vana a avut loc la sediul Acade
miei de Științe a Republicii Cuba. 
Au luat parte Antonio Nunez 
Jimenez, președintele Academiei 
de Științe, directori și cercetători 
ai celor 26 de institute de cercetări 
ale Aoademiei. Au fost prezenți, de 
asemenea. Vasile Mușat, ambasa
dorul României la Havana și alți 
membri ai ambasadei române.

Cel mal mare laminor de 
aluminiu din Europa, a fost 
construit de firma vest-germană 
„Siemag" la Stuttgen. Avînd o lun
gime de 335 m și o greutate totală 
de 6 500 t, linia de laminare la cald 
va intra în funcțiune în primul 
trimestru al anului 1968.

Turcia șl N.A.T.O. Intr-o de
clarație publicată de ziarul „Milli
yet", Orhan Erkanl, deputat în 
Medjlis din partea Partidului re
publican al poporului, se pronunță 
pentru revizuirea poziției Turciei
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Una din localitățile distruse de cutremur în Sicilia de vest

CAPRICIILE IERNII
Uragan asupra Insu

lelor britanice și fur
tună în Marea Nordu
lui, îndulcirea generală 
a temperaturii în Eu
ropa continentală, a- 
bundente căderi de ză
padă în Orientul A- 
propiat — acestea sînt 
capriciile unei ierni 
ciudate care în ultime
le 48 de ore s-a soldat 
cu 40 de morți și zeci 
de răniți.

In Marea Britanie, 
uraganul a provocat 
moartea a 14 persoane 
și rănirea a sute de lo
cuitori. Viteza vîntului 
a atins 250 km pe oră. 
Numeroase clădiri au 
fost dărîmate, sute de 
arbori dezrădăcinați, 
în Marea Nordului, 
sub puterea vînturilor 
și a valurilor ce ating

uneori zece metri înăl
țime, platforma de fo
raj „Sea-quest“ a ple
cat în derivă. 51 de 
persoane au putut fi 
evacuate cu ajutorul 
elicopterelor după ore 
de groază.

în Danemarca ura
ganul a provocat ur. 
grav accident. Acope
rișul școlii din Esberg 
a fost smuls în timpu' 
recreației, cînd copiii 
se jucau, rănind pe 50 
dintre ei. In R. F. a 
Germaniei și Luxem
burg, încălzirea vremii 
a provocat creșterea 
nivelului apelor. La 
Hamburg a fost decre
tată stare de alertă în 
urma inundațiilor ca
tastrofale. Nivelul ape
lor este cu aproape 2.5 
metri superior celui

normal. în Turcia a 
fost înregistrata o nouă 
scădere de temperatu
ră. Mercurul termome
trelor indică minus 30 
grade. Șase persoane 
au murit. Navigația a 
fost întreruptă în gol
ful Izmir și în Marea 
Marmara, care pentru 
prima oară în ultimii 
30 de ani a fost acope
rită de un strat de 
gheață.

în Orientul Apro
piat, Izraelul, Siria, 
Libanul și Iordania 
cunosc furtuni de ză
padă fără precedent. 
Ierusalimul, izolat de 
restul țării, este în în
tregime acoperit de un 
strat gros de zăpadă 
de aproximativ 50 
centimetri.
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