
Anul XXXVII Nr. 7663 Joi 4 aprilie 1968

SE DEZVOLTA

SOCIALIST
VIAȚA

PROLETA

CONOMICĂ

Inte
a

Co- Executiv ai Comitetul'ii al Partidului Comunist

în Finlanda

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
6 PAGINI-30 BANI

Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat.Au luat parte tovarășii : Emil Bodnaraș, Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de

In dezbatere publică

cu privire la apărarea,
conservarea și folosirea

sile Daju, Constantin Drăgan, Su- zana Gâdea, Nicolae Hudițeanu, Athanase Joja, Ion Popescu-Pu- țuri, Cristofor Simionescu, Gheor- ghe Stoica, Ludovic Takacs și Ia- cob Teclu, membri ai Consiliului de Stat.La ședință au asistat tovarășii Cornel On'escu, ministrul Afacerilor Interne, Ion Stănescu, președintele Consiliului Securității Statului, Adrian Dimitriu, ministrul Justiției, Aurel Vi joii, ministrul Finanțelor, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al A- griculturii, și Gheorghe Vasilichi, președintele UCECOM.Consiliul a examinat și adoptat unele decrete interesînd diferite domenii ale activității de stat și obștești, și anume : decretul pentru organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne ; decretul privind înființarea, organi-

care se reorganizează Comitetul de Stat pentru Valorificarea Produselor Agricole ca departament in cadrul Consiliului Superior al Agriculturii ; decretul cu privire la modificarea decretului nr. 184/1954 pentru reglementarea sancționării contravențiilor, precum și decretul prin care s-au adus modificări decretului nr. 179/1962, privind impozitul pe veniturile organizațiilor cooperatiste.De asemenea, Consiliul de Stat a ratificat Convenția Consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Mongolă, precum și Protocolul pentru modificarea articolului IV al Convenției privind expozițiile internaționale, . încheiată la Paris, la 22 noiembrie 1928.Consiliul a rezolvat apoi lucrările curente.

Presa de ieri a publicat Hotă- rirea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România cu privire la comitetele de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice de stat. Trecerea la constituirea organelor de conducere colectivă la nivelul întreprinderilor și organizațiilor e- conomice constituie o măsură importantă luată pe calea traducerii în'•viață a amplului program de pe Ypționare a conducerii și plait v'.Zrii economiei naționale adoptat de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967.După cum se știe, încă de la Congresul al IX-lea al partidului s-a evidențiat necesitatea studierii și găsirii celor mai potrivite forme și metode organizatorice pentru promovarea consecventă a principiului conducerii și muncii colective în activitatea economică. Ele au fost clar definite și conturate la Conferința Națională a P.C.R. Relevînd că principiul conducerii unipersonale nu mai corespunde’stadiului actual de dezvoltare a economiei țării noastre, volumului și complexității activității și sarcinilor ce revin întreprinderilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia în raportul prezentat Conferinței Naționale : „Este necesar 
să se promoveze forme de condu
cere colectivă care să permiță cu
prinderea și rezolvarea multiplelor 
probleme ale vieții economice, în
lăturarea arbitrariului in luarea 
decț iilor, fructificarea experienței 
specialiștilor, a cadrelor valoroase 
clisd întreprinderi, a masei oameni
lor muncii".Hotărîrea cu privire la crearea

comitetelor de direcție concretizează cadrul organizatoric necesar pentru afirmarea efectivă a principiului conducerii și muncii colective în activitatea întreprinderilor și organizațiilor economice, înființarea acestor organe de conducere colectivă — alcătuite din cadre cu funcții de răspundere, din specialiști cu experiență, președintele comitetului sindicatului, reprezentanți ai salariaților — exprimă preocuparea consecventă a partidului și statului nostru de a adînci și lărgi continuu aplicarea principiilor democratismului socialist în întreaga viață economică și socială a țării. La ședințele de lucru ale comitetelor de direcție participă secretarul organizației de partid din întreprindere, iar în funcție de specificul problemelor ce se analizează, pot fi invitați și specialiști atît din cadrul treprinderii, cît și din afara
Constituirea comitetelor de 

recție, ca organe de conducere 
lectivă a întreprinderilor și orga
nizațiilor economice, răspunde u- 
nor cerințe stringente ale perfec-, 
ționării metodelor de conducere în 
economie, desprinse din însăși 
practica construcției noastre socia
liste, precum și din experiența pe 
plan mondial, demonstrat că avea și oricît conducător de organizație economică, el nu poate rezolva în mod just și eficient toate problemele, nu poate lua cele mai bune decizii economice dacă nu se bizuie pe priceperea și experiența celor mai competente cadre din colectivul în care lucrează. Cu atît mai necesară este folosirea experienței și înțelepciunii colective în condițiile în care unităților economice li se vor acorda atribuții mai largi în organizarea și dirijarea activității lor, în realizarea sarcinilor ce le revin din planul de stat, în condițiile în care vor crește autonomia și răspunderea celor careDin toată 
direcție conduc ÎNTREAGA ACTI
VITATE a întreprinderilor în care 
funcționează. Ele sînt organe de 
conducere cu caracter de lucru, nu 
reprezentativ, formal, fiind che
mate să ia hotărîri cu valabilitate 
legală, pe bază de vot deliberativ,

în- ei. 
di- 
co-

Problema gospodăririi pămîn- 
tului — principalul mijloc de 
producție agricolă — constituie o 
preocupare importantă a partidu
lui și statului nostru, deoarece 
de modul cum este el utilizat de
pinde realizarea obiectivelor sta
bilite in domeniul agriculturii.

In ultimul timp, în privința fo
losirii pămîntului se semnalează 
o serie de fenomene negative, dă
unătoare. Lipsa unei reglemen
tări stricte, pe linie de stat, în ce 
privește apărarea, conservarea, 
ameliorarea și folosirea completă 
și eficientă a pămîntului, indi
ferent de posesorul acestuia, a 
permis scoaterea din circuitul a- 
gricol a unor suprafețe de teren, 
micșorarea suprafeței agricole și 
mai ales a celei arabile, precum 
și folosirea negospodărească, cu 
randament scăzut a pămîntului

arabil ca și a celui plantat cu vii 
și pomi, sau ocupat de pășuni și 
finețe naturale. Toate acestea se 
reflectă negativ in nivelul pro
ducției agricole.

Este o chestiune de interes na
țional, o îndatorire patriotică lua
rea unor măsuri care să împie
dice micșorarea suprafeței tere
nurilor agricole și mai ales a ce
lor arabile și schimbarea destina
ției acestora, să asigure apărarea, 
conservarea și folosirea lor rațio
nală pentru creșterea producției 
agricole. In acest scop, Consiliul de Miniștri al Republicii Socialiste România a întocmit un proiect de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole.Examinînd acest proiect, mitetul Central

Român, avînd în vedere însemnătatea deosebită pe care o prezintă această problemă, a hotărît ca înainte de a fi legiferat de Marea Adunare Națională, să fie publicat în presă și supus dezbaterii publice.
Publicînd în rîndurile de mal 

jos proiectul de lege, ziarul „Scîn- 
teia" pune paginile sale la dis
poziția maselor largi de țărani 
cooperatori, lucrători din S.M.T. 
și întreprinderi agricole de stat, 
a specialiștilor agricoli, a tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii, 
pentru a-și expune observațiile 
și propunerile pe care le au în 
scopul perfecționării prevederi
lor proiectului supus dezbaterii. 
In același timp, observații și su
gestii pot fi adresate direcțiilor 
agricole județene și Consiliului 
Superior al Agriculturii.

© LA ÎNTREPRINDERI ALE CONCERNULUI INDU

STRIAL „NOKIA" • CONFERINȚĂ DE PRESĂ 

LA HELSINKIHELSINKI — Trimișii speciali Agerpres. Nicolae Ionescu și Mircea S. Ionescu, transmit: In continuarea vizitei pe care o întreprinde în Finlanda, președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a vizitat, miercuri dimineața, unele obiective industriale care atestă nivelul ridicat al dez- LvoLtării. tehnice, arării. ....A fost vizitată mai întîi uzina de cabluri din Helsinki, aparținînd marelui concern industrial „Nokia". Și aici, ca pretutindeni în Finlanda, oaspeții români au fost întîmpinați cu deosebită cordialitate și atenție, care și-au găsit expresia sub cele mai variate forme : de la multitudinea steagurilor tricolore arborate pe frontispiciul clădirii din incinta fabricii, pînă la explicațiile tipărite în limba română care însoțeau machetele și planșele.La sosirea în uzină, oaspeții au fost salutați de președintele concernului „Nokia", Bjon Westerlund, și de directorul general al uzinei de cabluri, Einar Natson. Au fost date ample explicații în legătură cu organizarea concernului, cu principalele etape ale dezvoltării acestuia, în legătură cu produsele fabricate, a căror varietate cuprinde o gamă foarte largă : de la cabluri de diferite tipuri pînă la mașini electronice pentru dirijarea și supravegherea procesului tehnologic, de la anvelope la arme de vînă- toare, de la hîrtie și încălțăminte la energie electrică.I.a uzina de cabluri, ca și în Fabrica de prelucrare a metalelor neferoase — aparținînd aceluiași concern — care se află la 35 km de Helsinki și care a fost vizitată în continuare, premierul Ion Gheorghe Maurer, ministrul de externe. Corneliu Mănescu. și cele-

lalte persoane oficiale române au urmărit cu interes procesul de producție — caracterizat printr-un înalt nivel de automatizare și mecanizare— s-au întreținut cu muncitorii, au apreciat calitatea produselor care poartă pecetea unei munci făcută cu exigență și minuțiozitate — cerințe esențiale ale unei eficiențe economice ridicate.Uzina de . cabluri a concernului • „Nokia" este cunoscută și în România prin unele produse importate de întreprinderile românești de specialitate, cum sînt cablurile telefonice și cele de înaltă tensiune. De asemenea, Fabrica pentru prelucrarea metalelor neferoase a primit recent primele cantități de aluminiu românesc produs la Slatina, care se utilizează la fabricarea diferitelor tipuri de cabluri.Din partea colectivului acestei din urmă întreprinderi, oaspeților le-au fost oferite în dar sculpturi în lemn și tablouri înfățișînd scene de muncă și imagini ale peisajului finlandez.în timpul acestei vizite, oaspeții români au fost însoțiți de Vaind Leskinen, ministrul industriei, de alți reprezentanți ai vieții economice finlandeze, precum și de ambasadorii celor două țări. Conducerea grupului industrial „Nokia" a oferit un dejun în onoarea primului ministru Ion Gheor- ghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe. Corneliu Mănescu.Au luat parte ministrul afacerilor externe al Finlandei. Ahti Karjalainen, ministrul industriei Vaind Leskinen, reprezentanți ai conducerii unor mari întreprinderi industriale din Helsinki și împrejurimi, personalități ale vieții economice finlandeze.
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n-ar strica zicem, pa- manifestat reveni mai nu
vie, spirituală, presărată cu citate latinești și versuri franțuzești nu putea să ascundă dezabuzarea, renunțarea la orice ambiție, plutirea în apa stătută a unei comodități spirituale cronice. Refrenul „așa e în provincie" suna gol și fals în gura unui om care nu încercase prin niciun efort adevărat să-și realizeze vocația, intențiile, visurile.

mul rînd, valorii sale intrinseci, capacității de a-și creea condiții de realizare.— După absolvirea facultății, sînt mai bine de patru decenii de atunci, am fost repartizat, la Botoșani, își amintește dr. docent Ion Popescu-Sibiu. Prima pornire a fost să plec cit mai repede de acolo, am făcut chiar un memoriu prin care ceream transferul la Sibiu.

lor în gospodărirea mijloa- materiale dispun.hotărîreclaritatea

ȚȚămîntul, principalul mijloc de producție gricolă, reprezintă un bun național, de care este strîns- legată creșterea avuției naționale și bunăstarea întregului popor.Apărarea, conservarea, ameliorarea și folosirea completă și eficientă a pămîntului constituie o înaltă îndatorire patriotică pentru toate organele și organizațiile de partid, de stat, cooperatiste și obștești, pentru toți cetățenii țării.Degradarea pămîntului și sustragerea lui de la destinația principală — producția agricolă — aduc mari daune economiei naționale și prejudiciază dezvoltarea viitoare a țării.în scopul apărării, conservării și folosirii ționale a pămîntului, precum și al creșterii tențialului lui productiv,Marea Adunare Națională a Republicii cialiste România adoptă prezenta lege :Art. 1. Micșorarea suprafeței terenurilor a- gricole — arabile, plantate cu pomi, viță de vie și arbuști fructiferi, pășuni și fînețe naturale — precum și schimbarea destinației lor în alte scopuri decît producția agricolă vegetală sînt interzise, în afară de cazurile prevăzute în prezenta lege.Art. 2. Posesorii, cu orice titlu, de terenuri agricole sînt obligați să lucreze și să cultive întreaga suprafață de teren ce posedă, cu respectarea regulilor agrotehnice, și să asigure conservarea și ameliorarea terenurilor prin lucrări de îmbunătățiri funciare și de fertilizare a solului.Art. 3. Pentru sporirea suprafeței agricole, îndeosebi a celei arabile, posesorii de terenuri sînt obligați să identifice și să cultive toate terenurile proprii folosite neecoriomic, cum sînt: tufărișurile, mărăcinișurile, pilcurile de arbo- rete care nu au rol de protecție sau producție forestieră, drumurile de exploatare inutile, cele

din incintele organizațiilor socialiste și alte te- renuri asemănătoare*'Organizațiile socialiste neagricole, care nu pot asigura punerea în producția agricolă a terenurilor ce posedă, sînt obligate să le predea spre cultivare, fără plată, organizațiilor agricole socialiste vecine.Art. 4. Amplasarea obiectivelor industriale, agrozootehnice și social-culturale se va face, de regulă, pe terenuri situate în perimetrul orașelor sau în vatra satelor, precum și pe terenuri improprii producției agricole.Art. 5 Ocuparea și folosirea, definitiv' sau temporar, a terenurilor agricole, situate în afara vetrei satelor sau a perimetrului construibil al orașelor, în alte scopuri decît producția agricolă vegetală, nu se poate face decît în mod excepțional și numai pe baza aprobării prealabile, dată de:— Consiliul de Stat, pentru terenurile arabile, plantațiile de pomi și viță de vie, precum și pentru terenurile pe care s-au crări de îmbunătățiri funciare ;— Consiliul de Miniștri, pentru renuri agricolePrin derogare de la prevederile folosirea de către cooperativele producție a terenurilor proprii în decît producția agricolă vegetală mai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Superior al Agriculturii, la propunerea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producțieîn cazul cînd terenurile prevăzute la articolul 4 sînt agricole, schimbarea destinației lor se aprobă de către Consiliul Superior al Agriculturii.
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Experimentul artistic 
inspirat din marile 
valori umane

Telegramă

— Nu sînt localnic, am venit aici de curînd, după absolvirea facultății; dar n-am nici un motiv să plec în altă parte, îmi spune tî- nărul inginer Octavian Căenaru de la Uzina de sîr- mă și produse din sîrmă- Buzău. De ce ? Pentru că e un oraș care întinerește, e nn loc, o atmosferă în care poți să te afirmi, să te iei la întrecere cu propriile puteri.Această atmosferă stimulatoare există și se creează în orașele țării sub imboldul industrializării, al dezvoltării învățămîntului și culturii. Un orizont larg se deschide astfel orașului de provincie, un orizont propice emulației creatoare, a- firmării și consacrării în contextul vieții spirituale a întregii țări. Și totuși, se mai întîlnesc din cînd în cînd oameni, mai tineri sau mal vîrstnici. care consideră viața într-un oraș de provincie ca un „exil" în- tr-o zonă a uitării, a anonimatului și ratării. Am cunoscut mai de mult la Brăila un asemenea intelectual a cărui conversație.

anchetă socială

lăsîndu-se copleșit de atmosfera călduță a unui cerc de pseudo-lntelectuali, stîlpi de cafenea și de bodegă.„Valoarea nu așteaptă numărul anilor" — spunea cineva. Parafrazând, am putea zice că o personalitate autentică nu așteaptă... ordinul de transfer în București. Ea se afirmă nu în funcție de coordonate geografice, ci datorită, in pri-

orașul meu natal. Dar, după primele săptămîni mi-am dat seama că cererea mea fusese pripită. Am descoperit cîțiva oameni care alcătuiau un cerc intelectual. Era printre ei un latinist de reală valoare, erau alți medici și profesori cu preocupări care depășeau stricta lor profesiune și. evident, orizontul provincial al tîr- gului care era în acea vre-

me Botoșaniul. Și, întrucît îmi pregăteam teza de doctorat în domeniul psihanalizei, am intrat în corespondență cu Sigmund Freud care mi-a trimis prima scrisoare la Botoșani.Ceea ce m-a impresionat foarte mult în acea perioadă — continuă interlocutorul — a fost prezența lui Iorga la cursurile universității populare din Botoșani. Venea din cînd în cînd și conferenția, participa la simpozioane, întreținea un spirit de emulație printre intelectualii orașului care considerau că li se face o imensă cinste a- tunci cînd erau admiși în cercul de conferențiari. Nu știu și nu înțeleg de ce s-a cam pierdut această tradiție. Cum e și firesc, sa- vanții, profesorii universitari. specialiștii în diverse domenii de activitate își desfășoară munca. în mod necesar, în Capitală sau în mari centre universitare. Dar. fie că sînt academicieni, rectori, savanți sau artiști de notorietate internațională. n-ar trebui să uite orașul de unde au pornit spre celebritate, unde

au învățat alfabetul științei sau artei căreia i s-au dedicat. Cred că aici un anume, să-i triotisir. local, in dorința de ades in urbea natală, pentru plimbări nostalgice și evocatoare, ci pentru o participare activă la viața culturală a orașului respectiv, pentru o contribuție substanțială la climatul spiritual.— îndeosebi știința exclude din noțiunea provincialism. Poți spune : „un restaurant de provincie" dar nu poți spune „un savant de provincie" decît dacă vrei să desființezi însăși noțiunea consideră dr.Golner din chiar că în menii, un oraș de provincie poate oferi condiții mai bune pentru studiu și cercetare decît Capitala. In Sibiu există asemenea condiții excelente. în special

de știintă, docent Carol Sibiu. Cred anumite do-
Paul DIACOMESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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DECLARAȚIA GUVERNU
LUI REPUBLICII DEMO
CRATE VIETNAM CU PRI
VIRE LA „LIMITAREA 
BOMBARDAMENTELORll

ASUPRA VIETNAMULUI
DE NORD

Tovarășului KÂDAR JÂNOS
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 
Tovarășului LOSONCZI PÂL

Președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar 

Muncitoresc Țărănesc Ungar

Dragi tovarăși,Cu ocazia celei de-a XXIlI-a aniversări a eliberării Ungariei de sub Jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumneavoastră și poporului ungar calde felicitări.Poporul nostru se bucură din toată inima de realizările obținute de poporul ungar în făurirea societății socialiste, în dezvoltarea economică și culturală a patriei sale.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre partidele și țările noăstre vor cunoaște o dezvoltare continuă, în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.Vă urăm dumneavoastră și poporului ungar noi succese în opera de înflorire a Ungariei socialiste.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele 

Consiliului de Rîiniștri 
al Republicii Socialiste România
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120 DE ANI DE LA REVOLUȚIA 

ROMÂNĂ DIN 1848

PREMISELE ECONOMICE

împiedică standardele 
diversificarea sortimentelor

„în gară la
Leordeni"...A venit primăvara ? Nu este I adevărat 1 A rămas la Leor- I deni, cu toți tractoriștii după ■ ea — ne informează tovarășii I de la cooperativa agricolă de I producție. Nu-i vina primă- ■ verii. A întîlnit în cale un ba- I raj de grilaje din lemn — I așa-zisele „parazăpezi’ insta- > late la Leordeni din toamnă, de-a lungul liniei ferate, pen- I tru protejarea acesteia. Stau ■ pe zeci de hectare și din pri- I cina lor nu se poate lucra cu I tractoarele. Tovarășii de la . C.F.R. nu dau semne că ar in- I tenționa să le ridice. Stau și | ei asemenea parazăpezilor... . de lemn ?
Ocrotiți J 
pădurile!

Șl SOCIALE 
ALE REVOLUȚIEI

Timpul frumos de duminică a adus în mijlocul naturii multi cetățeni. Locurile preferate — pădurile din vecinătatea localităților. Dar copiii, aflați în vacantă, precum șl oamenii vîrstnici n-au ținut seama că în această perioadă pădurea se poate aprinde ușor datorită stratului de frunze uscate existent la sol. Urmarea : duminică, pompierii au fost solicitați să stingă incendiile izbucnite în pădurile de pe raza comunelor Chirtoveni (Dîmbovița), Zemeș (Bacău), Jina (Sibiu), precum și în alte păduri aparținînd ocoalelor silvice din Voinești (Argeș), Zărnești (Brașov) și Runcu (Gorj). Cauzele : țigări aprinse, aruncate Ia întîmplare ; „focu- lețe“ de vreascuri, părăsite înainte de a fi fost complet stinse. Pagubele nu sînt încă stabilite. In schimb, s-a stabilit clar că neglijenta și neatenția prejudiciază grav avutul obștesc.
Ne-ati 
convins„Năpasta* s-a abătut asupra-î de două ori consecutiv (adevărat că „o nenorocire nu vine niciodată singură I"). La 31 ianuarie și la 29 februarie, cetăjeanul Gheorghe Toma din Bîrlad a cîștigat cita 100 000 lei la tragerile la sorți a obligajiilor C.E.C. Sîntem sincer neliniștiți : nu știm ce s-a mai în- tîmplat la tragerea din 1 aprilie. Să se fi mutat norocul la Bîrlad ? Oricum, trebuie să recunoașteți că aceste obligațiuni sînt (totuși I) suportabile I
Consilier
juridic 
în culpă

Menirea unul consilier Juridic 
tn Ministerul Justiției este, desi
gur, aceea de ferm apărător al 
legii ; de om al dreptății și corec
titudinii. Dar cînd același consilier 
juridic îșl rezolvă treburile perso
nale de pe înalta sa poziție, abu- 
zînd de funcție (șl de încredere !), 
ce ne rămîne de făcut ? Sînt 4 ani 
de cînd consilierul juridic Virgil 
Preotu poartă prin tribunale o fe
meie. După ce că și-a extins locu
ința, fără forme legale, ocupînd ca
mera cedată cu ordin de repartiție 
Elenei Ștefan (Bd. Magheru 22 — 
București), domnia sa mai și cu
teză să ceară „ocrotirea" legii. 
Procesul, în care a apărut cînd 
pîrît, cînd reclamant, a avut nu 
mai puțin de 46 de termene I De 
fiecare dată consilierul mal găsea 
o „portiță" și procesul se amina. 
Dar instanța, care ține seama nu 
de funcție, ci de dreptatea legală 
a cetățeanului oricare ar fi el, a 
dat în cele din urmă cîștlg de 
cauză Elenei Ștefan. Au trecut 
însă 2 luni șl hotărîrea judecăto
rească de repunere a femeii în 
drepturile sale nu s-a executat. 
Vă invităm s-o faceți. Pentru o- 
noarea instanței 1

Schitul de pe 
Măgura

Prin intermediul lui Bogdan 
Hașdeu, nepotul savantului și 
scriitorului B. P. Hașdeu, ne 
parvine un memoriu iscălit de 
numeroși cetățeni din Tg. Ocna 
(județul Bacău) și comunele în
vecinate, în care semnatarii își 
manifestă dezacordul față de de
molarea — printr-o hotărîre a 
Episcopiei de Roman — a schi
tului de pe vîrful Măgura, con
siderat monument istoric încă în 
1938. După o existență multise
culară, pomenit în acte de danie, 
descris de Costache Negruzzi, 
inclus în Dicționarul Geografic 
al României din 1880, schitul a 
folosit ca adăpost pentru răniții 
luptelor din 1916—1918 în secto
rul Cireșoaia unde au căzut 
18 000 de ostași. „împreună cu 
Monumentul Eroilor din primul 
război mondial, ridicat în preaj
mă, schitul de pe Măgura făcea 
parte din tezaurul strămoșesc al 
ținutului nostru", spun semnata
rii, care cer aprobarea de a re
construi, pe proprie cheltuială, 
acest străvechi așezământ. Cei în drept, să dispună !

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînieii"

I

La împlinirea a o sută douăzeci de ani ae la revoluția din anul 1848, poporul român cinstește cu venerație și mindria marilor împliniri memoria oamenilor — celebri și anonimi — care au în- fâptuit-o, îmbogățind tradițiile luptei poporului nostru pentru libertate națională și socială. Trecind succesiv, în curgerea acestor douăsprezece decenii, pragul a trei orinduiri sociale și acumulind un tezaur de experiență istorică din care trage necontenit învățăminte pentru construirea viitorului — națiunea socialistă de astăzi vede în opera generației pașoptiste, munca neobosită a ziditorilor și ctitorilor care au durat, în condiții neasemuit de grele, temeliile României moderne. Căci, privite în perspectiva istoriei, se impun cu precădere atenției nu fina- lurile tragice din septembrie 1848 și 1849, ci împlinirea telurilor majore — antifeudale și naționale — ale revoluției în perioada epocii următoare.
★Explicația evenimentelor din anul 1848, cauzele care le-au dat naștere trebuie căutate în primul rînd în stadiul de dezvoltare economică, socială, politică în care se găseau în acea epocă țările române. Către mijlocul secolului al XIX-lea, criza societății feudale românești intrase intr-o fază nouă, caracterizată prin creșterea forțelor purtătoare ale progresului economic, social și politic, prin agravarea contradicțiilor dintre clase și grupuri sociale, dintre poporul român și asupritorii străini. Asupra îndelungatului proces intern de destrămare a relațiilor feudale, marcat, pe plan social și național, prin puternicele ridicări de mase de la 1784 și 1821, a acționat, ca un element stimulator, înlăturarea în 1829 a monopolului turcesc asupra comerțului principatelor române — fapt care a determinat deschiderea porturilor dunărene navelor străine, includerea Principatelor în circuitul comerțului internațional. Cererea sporită de cereale- marfă, de produse agricole în general, din părțile mai dezvoltate, cu multă populație citadină ale imperiului habsburgic, a determinat și în Transilvania un curs mai accentuat al dezvoltării producției și comerțului. Vechile legături economice, comerciale, dintre țările române s-au dezvoltat și mai mult în această perioadă, procesul de unificare a pieții interne croindu-și drum, în ciuda tuturor opreliștilor de ordin politic.In condițiile noi, mai favorabile, forțele de producție s-au dezvoltat cu rapiditate ; terenurile cultivate, au crescut considerabil prin defrișări și pe alte căi ; s-a înmulțit numărul atelierelor și al manufacturilor, și în general activitățile de valorificare industrială a produselor solului, s-au amenajat porturile dunărene, s-au construit drumuri, șosele, depozite.Sporirea activității economice a însemnat implicit creșterea burgheziei, îndeosebi a burgheziei comerciale, care se afirma tot mai puternic în viața socială. Regulamentul Organic o caracteriza ca „o clasă din cele 

mai înseninătoare ale societății".In eforturile ei pentru a-și consolida pozițiile, burghezia se lovea însă de stavilele ridicate de regimul feudal. Vechile privilegii economice și fiscale ale boierilor, servitutile care-i legau pe țărani de moșii, îngrădeau libertatea de acțiune a burgheziei pe tărîm economic, frînau atît acumularea de capital în mîinile ei, cit și procesul de formare a muncitorilor salariați necesari dezvoltării producției capitaliste. La toate acestea trebuie adăugat faptul că vistieria publică — lipsită de contribuția fiscală a celor mal bogați dintre deținătorii de a- veri — boierii, clerul și supușii străini — privată de veniturile enorme ale mînăstirilor închinate care luau drumul străinătății, silită, în sfîrșit, să plătească tributul către Poartă — era incapabilă să finanțeze dezvoltarea economică, lucrările importante de folos obștesc, menite să o slujească — construcția de drumuri, șosele și poduri etc. Așa cum se arăta în 1847 situația economică în țările române se caracteriza prin „lipsa de capital", 
„lipsa protecției", „lipsa de lucră
tori", și neputința guvernului „de 
a ajuta la dezvoltarea economică".

Și pe plan politic, revendicările de bază ale burgheziei erau nesatisfăcute. Dacă boierimea admisese intrarea burghezilor de „întîia stare", adică a celor mai bogați, în componența sfaturilor de comerț, a tribunalelor de comerț și a sfaturilor orășenești, precum și o anumită reprezentare a burgheziei în cele două „obștești adunări extraordinare" din București și Iași, — această reprezentare era infimă (27 de deputați ai burgheziei față de 163 ai boierimii în Țara Românească și 21 fată de 132 în Moldova), aparatul central de conducere — adică domnia, sfatul administrativ sau guvernul, precum și „obișnuita obștească adunare", di- vanurile judecătorești erau rezervate exclusiv boierimii. In Transilvania, burghezia română era cu totul exclusă de la exercitarea puterii politice.Progresul economic, politic și social al societății românești impunea așadar cu necesitate sfărîmarea rîn- duielilor feudale. In mod firesc, burghezia — clasa în ascensiune care era interesată în înlăturarea acestor rinduieli, în cucerirea puterii de stat și dezvoltarea nestingherită a forțelor de producție și a relațiilor capitaliste, avea să fie forța conducătoare a revoluției de la 1848. Ei i s-au alăturat și pături largi ale boierimii mici și mijlocii și ale intelectualității naționale.In doborîrea feudalismului erau interesate însă în cel mai înalt grad masele largi populare exploatate și oprimate de la orașe și sate — meseriașii, lucrătorii, țărănimea. Analiza condițiilor care au generat strigătul de durere, de mînie și revoltă al mulțimilor revoluționare de la 1848, trebuie să aibă în vedere în primul
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rînd exploatarea cruntă la care era supusă țărănimea.Regulamentul Organic a statuat în diferitele sale ediții, atît sporirea o- bligațiilor de tip feudal pentru țărani, cit și prefacerea domeniului feudal în proprietate de tip burghez, în funcție de interesele clasei dominante. Paradoxul nu e decît aparent și e de altfel caracteristic e- pocii de destrămare a feudalismului. Astfel, spre deosebire de ediția inițială, din 1831, ediția din 1847 a Regulamentului Organic al Țării Românești nu mai cuprindea nici o referire la spațiul de teren la care aveau dreptul clăcașii, ci proclama deschis că „proprietarul" este 
„stăpîn cu desăvîrșire pe al său pământ" iar săteanul „slobod". Situația nou creată țăranului prin Regulamentul Organic era în aparentă cea de „chiriaș" ; în realitate el era un chiriaș lipsit de libertatea de a lua sau nu cu chirie pămîntul, lipsit de posibilitatea tranzacției libere. supus constrîngerii economice și extra-economice, obligat să facă 12 zile de clacă (socotite însă la normă, nu calendaristic, echivalînd in realitate cu 50—60 și chiar 80 de zile), să dea dijmă în produse, să facă corvezi etc.Regulamentul Organic, in litera lui, era departe de a reflecta veridic ceea ce se petrecea in adînc, în viața de toate zilele a satului românesc. Realitatea avea să o evoce deputatul țăran Ene Co- jocaru în Comisia Proprietății din august 1848, povestind cum pe timp de iarnâ țăranii care încercaseră să fugă de pe moșii au fost prinși de ispravnici, închiși în coșare și udați cu apă să degere, ca prin „patima 
acelora să sperie și pe ceilalți". Dominantă In satul de atunci era goana proprietarului nu după bani — pe care de altfel îi încasa de la negustori — ci după achitarea obligațiilor clăcii în muncă. Ce ascundea preferința stăpînilor de moșii de a li- se plăti claca în muncă și nu în bani o dezvăluia Ion Ionescu de la Brad în anii revoluției : „Prin 
luarea de muncă în loc de bani, boierii au sărăcit pe țerani, căci pe 
cînd țeranul era bătut ca să mun
cească boierilor, ogorul țeranului 
rămânea nelucrat".Nespus de greu era șl jugul — mai greu încă, fiindcă era în același timp și feudal și străin — pe care-1 purta populația satelor din Transilvania. Din 1960 de sate ale Transilvaniei, (în afară de scaunele săcuiești și săsești), 1866 erau sate de iobagi, în marea lor majoritate români. Procesul înăspririi exploatării se concretiza, și în această regiune, prin aceeași febrilă tendință de expropriere a pămîntulul iobagilor, de sporire a alodiului nobililor pe seama sesiilor urbariale, a pășunilor și pădurilor comunale. Obligațiile în muncă impuse iobagilor erau și mai mari decît în principate, — robota ajungînd la 102 zile pe an. Acțiunilor spoliatoare ale nobilimii li se adăugau cele ale statului feudal absolutist habsburgic și ale birocrației sale, vizînd între altele, exploatarea pădurilor și a celorlalte bogății naturale ale munților Apuseni.în aceste condiții, contradicția dintre țărănime și exploatatorii ei s-a agravat în mod deosebit, problema, a- grară ridieîndu-se ca principala problemă internă a epocii în toate cele trei țări române. Furtuna anului 1848 a fost prevestită de numeroase acțiuni locale de luptă ale țărănimii, cum au fost de pildă cele de la Să- băoani (Roman), pentru înăbușirea cărora a fost pusă în mișcare forța armată. Tocmai acuitatea revendicărilor țărănimii, năzuințele ei de a se elibera din jugul feudal ți de a deveni stăpînă a pămîntului pe care-1 mun

cea au făcut din ea forța socială de bază a revoluției din 1848. Pe forța numerică a țărănimii care forma marea majoritate a populației, pe energia ei revoluționară s-a sprijinit în primul rînd burghezia in lupta sa împotriva orînduirii feudale.
★Criza societății feudale românești s-a desfășurat, după cum se știe, pe fondul dominației străine, exercitate fie direct, în cazul teritoriilor române aflate în componența statelor străine, fie prin tendința marilor imperii înconjurătoare de a transforma autonomia celor două Principate într-o simplă ficțiune. După cum se știe, disputa dintre imperiile feudale — o- toman, țarist și habsburgic în ceea ce privește sfera de influență și de dominație asupra țărilor române nu a fost deloc pașnică ; dimpotrivă, poporul român a trebuit să suporte, la intervale scurte, calamitățile războaielor, invaziilor și o- cupațiilor străine. Mărturiile contemporane converg în a sublinia că primii domni pămînteni instaurați după anul 1821 și-au început domniile literalmente printre ruine. Nici nu se vindecaseră bine rănile și după numai 6 ani, Principatele au devenit iarăși teatru de operațiuni militare și bază de a- provizionare în războiul ruso-turc din 1828—1829, iar după aceea, pînă în 1834, s-au aflat în continuare sub ocupația țaristă. Dacă se socotește că între 1774 și 1848, cea mai lungă perioadă fără războaie și ocupații străine au fost cei 14 ani dintre 1834 și 1848, și dacă, de asemenea, se ține seama că roadele muncii poporului erau în cea mai mare parte însușite de Poartă, de capitalul uzurar și comercial străin, sau de vîrfurile clericale din Orientul Ortodox (stăpîne peste un sfert din teritoriul Principatelor) — atunci orice altă explicație esențială privind înapoierea economică, slaba acumulare internă de capitaluri și prelungirea crizei feudalismului, devine de prisos.în ce măsură jugul străin a influențat întregul curs al dezvoltării e- conomice și sociale a Principatelor în epoca premergătoare revoluției o a- rată cu prisosință nu numai anii de războaie și ocupație, dar și alte stări de lucruri grave, pe care le-a generat în sfera producției și a circulației mărfurilor. Intrucît Țara Românească și Moldova nu aveau dreptul să emită monedă proprie, acesta fiind un privilegiu exclusiv al puterii suzerane, piața internă era zi de zi teatrul unor fenomene greu de imaginat astăzi. Pe piață circulau simultan zeci de monede străine ; cum cursul lor oficial era de regulă inferior cursului pieței, sînt lesne de închipuit daunele enorme aduse astfel încasărilor statului. Comerțul mărunt, cotidian suferea încă și mai mult din cauza lipsei de monedă divizionară ; schimbarea unui galben în monedă măruntă implica o taxă o- bligatorie pentru schimb. In asemenea condiții, o circulație normală a mărfurilor șl crearea instituțiilor de credit — condiții de bază pentru acumulările de capital și pentru transformarea capitalului comercial în capital industrial — erau de neconceput. Aceasta și explică de ce revendicarea unor instituții naționale de emisiune și credit a ocupat un loc de frunte în toate programele revoluționare.Și mai greu era resimțită asuprirea străină în Transilvania unde a- proape întreaga clasă a „domnilor de pămînt", a stăpînilor feudali, a burgheziei și a birocrației era de neam străin, iar românii, deși constituiau majoritatea populației, erau considerați tolerați. Românii transilvani, masa iobăgimii românești ridicau steagul de luptă împotriva asupritorului, pentru unirea cu frații de peste munți. Contele Sechenyi putea astfel să spună despre românii transilvăneni : „nici o frontieră, nici o 

supraveghere nu va reuși să rupă 
firul ce-i leagă, prin originea lor, de 
patria mamă, săracă încă, dar care 
ascunde toate posibilitățile".întreaga situație — economică, socială, politică a celor trei țări române solicita așadar înlăturarea dominației străine, dobîndirea independenței naționale și unirea într-un stat unitar, ca o condiție vitală, sine qua non a progresului. Nevoia, evocată de Bălcescu „de a opera o revoluție 
democratică si socială" era indestructibil legată de făurirea unui cadru politic unitar al dezvoltării civilizației românești. Tocmai de aceea lupta antifeudală a revoluționarilor de la 1848 avea să fie în același timp o luptă de eliberare națională, iar revoluția socială avea să capete totodată un caracter național.

de încălțăminte?
în numărul 7651 din 23 martie a.c. al ziarului nostru a apărut o anchetă intitulată „Implacabilul bombeu standard", în care se dezbăteau unele aspecte ale modernizării producției de încălțăminte. Mai mulți directori de fabrici arătau ce greutăți întimpină în eforturile depuse pentru diversificarea producției de pantofi, realizarea unor sortimente variate, moderne, mai ușoare. In lumina experienței acumulate de colectivele acestor fabrici și a practicilor internaționale, interlocutorii indicau și unele soluții.în legătură cu aprecierile critice făcute in ancheta publicată, de către cadrele de conducere din această ramură a industriei noastre, publicăm mai jos răspunsul dat de conducerea Direcției generale pentru metrologie, standarde și invenții, semnat de tovarășul ing. I. MILETI- NEA.NU, director general adjunct.
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pentru metrologie, standarde și invenții

Ca și în celelalte »ec- toare ale economiei, credem că nu mal pot fi puse sub semnul întrebării necesitatea și avantajele care decurg din folosirea standardelor în sectorul bunurilor de consum.Este o realitate confirmată de experiența tuturor țărilor cu industrie avansată că stabilirea condițiilor de calitate, a metodelor de analiză, încercări și control, precum și a condițiilor de ambalare, marcare, depozitare și transport prin reglementări cu caracter tehnico-economic — acceptate de întreprinderi și de organizații comerciale — constituie o bază necesară pentru relațiile dintre ele, ușurînd procesul de fabricație, sporind productivitatea muncii și asigurînd îndeplinirea exigențelor justificate ale beneficiarilor. Aceasta cu atît mai mult în țara noastră, în care atenția statului este concentrată în mod deosebit asupra problemelor economiei ți satisfacerii cerințelor multiple ale populației. De aici, și instituirea prin lege a aplicării standardelor.în cadrul arătat, standardizarea modernă se face cu grija permanentă de a realiza avantajele urmărite nu numai fără a stînjeni inițiativa producției, dar creînd totodată cele mal favorabile condiții pentru promovarea progresului tehnic și diversificarea rațională a sortimentelor. Astfel se explică de ce urmărim cuprinderea în standarde numai a indicatorilor caracteristici strict necesari definirii corecte a calității, îndepărtînd condițiile de detaliu. Acestea din urmă, ca și condițiile suplimentare față de standarde, precum și orice reglementări privind comenzi ocazionale, produse de valoare mică și cu procent tehnologic simplu, articole de modă, podoabă și artizanat, se stabilesc de producători și beneficiari prin norme interne, caiete de sarcini sau modele omologate.Este de la sine înțeles că această orientare a standardizării își găsește cel mai larg cîmp de aplicare în sectorul bunurilor de consum, unde progresele industriei sînt în mod vădit mai accelerate, iar cerințele frecvent variate ale populației impun — sezonier — apariția de noi sortimente sau scoaterea din uz a unora dintre ele : ca atare, produsele se fabrică adeseori pe bază de comenzi ocazionale. în domeniul încălțămintei. — la care se referă în special unele materiale apărute în ultima vreme în presă („Scînteia" n>r. 7586 din 18.01. 1968, nr. 7651 din

23. 03. 1968 și nr. 7654 din 26. 03. 1968) — sînt în vigoare numai 8 standarde privitoare la condițiile generale de calitate. Menționăm în primul rînd standardul de „clasificare" (STAS 2 333 din anul 1964), care stabilește concordanta ce trebuie să existe între materialele folosite (pentru fețe, căptușeală și talpă exterioară) și sistemul de confecție (coasere pe ramă sau prin branț, lipire etc.) in funcție de diversele categorii de încălțăminte (de exemplu, încălțăminte din piei fine, cu față naturală, confecționată numai prin coasere pe ramă, prin branț sau prin lipire ; încălțăminte din piei cu față corectată, cu talpă de cauciuc confecționată prin orice sistem). Prin standardul citat s-a urmărit stabilirea unor trepte de calitate a încăllțămintei și caracterizarea acestora în modul arătat a fost impusă de faptul că nu există încă posibilitatea înscrierii unor parametri funcționali ca : igiena piciorului, nedeformarea, rezistența fixării tălpii etc. Subliniem că clasifioarea standardizată este astfel întocmită îneît permite confecționarea unui număr nelimitat de modele.Un alt standard (STAS 7202 din anul 1965) tratează un număr restrîns de condiții generale de calitate pentru încălțămintea dată. Relevăm că în acest standard se menționează în mod expres că „modelul se stabilește prin convenție între părți" șl că pot fi folosite orice materiale noi, cu condiția ca ele să fie încercate în prealabil, pentru a vedea dacă corespund scopului atît din punct de vedere al confecției, cît și al igienei piciorului. Nici o prescripție din standard nu îngrădește cu nimic procesul tehnologic de fabricație.Un număr de 5 standarde tratează condițiile de calitate referitoare la partea de jos (talpă, branț, ramă, ștaif, bombeu etc.), a încălțămintei confecționate după sistemele principale (cusut pe ramă, cusut prin branț, încălțăminte lipită, flexibilă și tubulară). La prima vedere, înscrierea de condiții pentru piesele părții de jos a încălțămintei lasă impresia că s-a intrat în detaliile procesului de confecționare. Precizăm că toate aceste piese determină calitatea încălțămintei (durabilitatea, comoditatea Ia purtare, igiena piciorului). S-a avut însă grijă ca prescripțiile din standarde să fie astfel întocmite, îneît să nu frîneze creația de modele cît mai variate, diversificarea și perfecționarea procesului tehnologic. Astfel, s-au prevăzut

intervale da grosimi pentru piesele componente, în funcție de felul încălțămintei (bocanci, ghete, pantofi etc.) și destinația ei (copii, femei, bărbați). La confecționare, îi revine producătorului sarcina de a alege grosimea cea mai indicată din intervalul prescris (de exemplu, o încălțăminte de vară necesită grosimi mal mici, în timp ce una închisă, pentru sezonul rece, grosimi mai mari). Pentru modelele de încălțăminte care pot cere un ștaif sau un bombeu mai subțire sau mai moale, în standarde se specifică expres că aceste piese pot fi mai subțiri, din alte materiale sau pot chiar să lipsească. Livrarea materialelor cu grosimile cerute de întreprinderile producătoare de încălțăminte, în funcție de sortimentele și modelele cu care acestea sînt planificate, nu poate să facă obiectul standardelor, ci al relațiilor directe între părțile interesate, mai ales că fac parte din aceeași direcție generală a Ministerului Industriei Ușoare.Standardele nu prevăd, pentru bombeu și ștaif, decît că marginea trebuie subțiată pierdut, aceasta fiind o condiție de calitate (pentru a nu incomoda la purtare). La ștaifuri nu se prevede nicăieri înălțimea lor șl nici o „rigiditate fixă", din moment ce se admite o diversificare de materiale și chiar ștaiful moale. Nu se interzice întărirea ștaifului. In ce privește glencul, s-a prescris la încălțămintea cu toc înalt (peste 40 mm) dublarea glencului de oțel, care este o fîșie îngustă, cu carton, fără să se indice nici un detaliu asupra modului de executare a dublării („sandviș" sau altfel). O asemenea indicație a fost dată pornindu-se de la ideea că în această regiune a piciorului este necesar ca încălțămintea să fie mai rigidă. De aceea, „flexibilitatea încălțămintei" nu trebuie judecată după caracteristicile glencului.Pentru toate piesele componente ale tuturor categoriilor de încălțăminte se admite folosirea materialelor auxiliare sintetice de orice fel, pe baza înțelegerii între producător și beneficiar.In sfîrșit, un standard (STAS 3 147 din anul 1961) tratează condițiile generale de calitate pentru partea de sus a încălțămintei (fețe și căptușeli), valabile pentru toate sistemele de confecții. In adevăr, acest standard limitează gama de materiale admise pentru unele categorii de încălțăminte (de exemplu, folosirea șpaltului velur sau a materialelor textile la cizmele pentru femei), precum și folosirea atei sintetice, care s-a introdus recent. Totuși, nici un standard nu cuprinde prescripții referitoare la modele, garnituri, accesorii etc., producătorii și beneficiarii avînd toată libertatea în stabilirea lor.Este drept că, în trecut, au existat standarde pentru fiecare fel de încălțăminte (pantofi, ghete, bocanci etc.), destinație (copii, femei etc.) și sistem de confecție. în plus, au existat standarde separate pentru piesele componente principale (ramă, branț). A- ceste standarde, în număr de circa 20, conțineau și detalii dimensionale, tehnologice și altele, iar gama de materiale admise era re- strînsă. Treptat (între anii 1961—1966), ele au fost revizuite, eliminîndu-se prevederile de natura celor de mai sus și chiar anulîndu-

se circa 50 la sută din standarde. Față de progresele din industria pielăriei, prin planul de standardizare pe anul 1968 s-a trecut la o nouă revizuire a standardelor de încălțăminte, în special în ce privește încadrarea diverselor categorii de produse în grupele de calitate. Este de remarcat că primele două proiecte de revizuire, elaborate de două fabrici de încălțăminte din cadrul M.I.U., păstrează neschimbată nu numai structura standardelor existente, dar și natura prescripțiilor acestora și așa au fost acceptate, la examinarea lor, de către delegații fabricilor și comerțului (la 22.03.1968 la M.I.U.).Semnalăm aici faptul că, la elaborarea standardelor de încălțăminte, de multe ori reprezentanții comerțului insistă să se înscrie prescripții de detaliu, din dorința de a evita eventualele divergente cu industria la contractarea diverselor sortimente, modele etc. Pe de altă parte, M.I.U. a acceptat cu mare greutate e- laborarea, abia în anul 1969, a unui standard pentru condițiile de rezistență a fixării tălpii prin lipire, care este un parametru de bază la o încălțăminte ce se fabrică astăzi în zeci de milioane de perechi. Asemenea condiții există in standardele din alte țări.Considerăm, în încheiere, că standardele actuale, prin conținutul lor, nu împiedică „adaptarea operativă la cerințele cumpărătorilor", lăsînd „libertate de mișcare producătorilor", fără să îngrădească „alegerea și stabilirea modelelor pe calea înțelegerii direct» între fabrici și comerț".După cît socotim, sărăc. de modele, lipsa garnituri lor etc. se datoresc altor cauze (normele foarte strîn- se de consumuri specifice, gama redusă de prețuri, greutățile de aprovizionare cu accesorii etc.), dar și comodității unor fabrici producătoare, așa cum de altfel s-a relevat pe larg in „Scînteia" (nr. 7 586 din 18.01.1968).Credem — șl n-am vrea să fie interpretată ca o lipsă de modestie — că organul central de standardizare s-a obișnuit în decursul timpului să fie deosebit de receptiv față de criticile, adresate pe orice cale, în vederea Îmbunătățirii standardelor. La aceasta a contribuit în mare măsură faptul că standardizarea, prin natura ei, este o activitate colectivă, bazată pe largi consultări in diferitele verigi ale economiei, și că problemele cărora trebuie să le dea soluții sînt adeseori complexe. Apar însă cazuri — nu cu totul izolat — In care standardele sînt înv- nuite eronat, fără a fi , .'A prealabil analizate sau după ce au fost examinate doar superficial. Restabilirea a- devărului în asemenea situații este necesară prin ea însăși, dar ne interesează în special evidențierea deficientelor reale pentru remedierea lor cu promptitudine.Experiența de pînă acum a pus în lumină importanța standardelor pentru produsele de largă întrebuințare, cum este încălțămintea, sub ambele aspecte — economic si social. Menți- nînd deci și în viitor această categorie de standarde, va trebui s-o adaptăm cu mai multă operativitate la progresele industriei moderne și să urmărim în mod special ca încălțămintea să fie comodă la purtare, igienică și cît mai potrivită pentru scopul și condițiile în care urmează a fi folosită.
ții rmare din pag. I)în sectorul științelor sociale. Spun aceasta gîndin- du-mă la cele peste un milion 200 000 volume și documente aflate la Biblioteca „Astra", Biblioteca Muzeului Bruckenthal și la Arhivele Statului. Din păcate fondurile bibliografice din secolele XVI—XVII, mai a- les, nu sînt suficient cercetate și folosite, ba chiar mai avem suprafețe necunoscute, un fel de „terra incognita" pe această hartă bibliografică extrem de bogată.Cunosc multi intelectuali, oameni de reală cultură, care, cum să spun... macină vînt. Se întîlnesc, fie într-un cerc de familie, fie la o cafenea și discută ore și ore în șir despre lucruri, în general, serioase, legate de specialitatea și profesia lor. dar, concret nu contribuie cu nimic la propășirea vieții culturale a orașului. Cred că e momentul să polarizăm toate posibilitățile intelectuale ale orașului în jurul unor sarcini concrete, să captăm toate energiile creatoare orientîn- du-le pe axa unui maxim randament în domeniul științific și cultural-artistic.— Patriarhalismul de o- dinioară nu a putut împiedica o anume mișcare de idei, afirmă prof. Gh. Dumltrașcu, directorul cabinetului județean de partid — Vîlcea. Din studiile efectuate de noi reiese că numai în perioada 1877—

1938 în Rîmnicu-Vîlcea au apărut peste 120 de periodice din care mai mult da jumătate au avut un caracter cultural.— Așezarea geografică — nod al unor vechi drumuri de legătură între Tara Românească și Transilvania, face ca împrejurimile orașului să fie bogate în vestigii arheologice și istorice, spune prof. Vasile Roman, președintele Comitetului

în cercuri mai restrînse ori mai largi să se dezbată cele mai interesante și mai noi aspecte în știință și tehnică, nuclee de studiu și cercetare depășind nivelul și preocupările laboratorului uzinal.Aceste cercuri îșl pot găsi un loc de activitate pe lîngă casele de cultură. Asta nu înseamnă că ele trebuie încadrate în niște forme organizatorice pre-

unul oraș nu poate fi evidențiat prin simple calcule aritmetice : numărul intelectualilor, cifra spectatorilor de teatru, numărul conferințelor expuse în ultimul trimestru etc. — afirmă prof. Maria Fanache, președinta Comitetului județean de cultură și artă, Sibiu. Desigur, pentru un sociolog sau un activist cultural, adunarea și compa-

CLIMATUL SPIRITUAL
județean de cultură și artă. Colective de profesori din oraș au contribuit în ultimii ani la cercetările arheologice întreprinse de Academie și, de asemenea, la studiile în domeniul botanicii și speologiei.Sînt orașe care își datorează existența sau, chiar apariția lor pe harta tării, dezvoltării industriei. Orașele Victoria, dr. Petru Groza, Gheorghe Gheor- ghiu-Dej au o intelectualitate formată în mare parte din ingineri, specialiști cu o bogată experiență în domeniul chimiei, al mineritului etc. In asemenea locuri e necesar doar un ferment creator pentru ca

stabilite. Știut este faptul că astfel de cercuri s-au format întotdeauna după afinități spirituale, după o comunitate de preocupări și dacă vreți, de caracter și de temperament a celor ce intrau în componența lor. A întemeia prin „sarcină" a- semenea cercuri, a stabili a priori responsabili și programe de lucru înseamnă într-un fel a pune căruța înaintea cailor, înseamnă a alerga după acțiuni formale, consemua- bile în rapoarte și dări de seamă. Nu este aceasta, în fond, tocmai manifestarea unei viziuni înguste, a unei mentalități provinciale ?— Climatul spiritual al

rarea unor dat» pot dezvălui unele semnificații, pot constitui jaloane normative în orientarea repertoriului cultural de ansamblu pentru un oraș sau altul, pentru o categorie socială sau alta. Climatul spiritual înseamnă însă altceva, e o noțiune mai greu de definit, o atmosferă detectabilă prin mijloace mal subtile.Intr-adevăr, dacă cifrele pomenite mai sus se referă la sfera de consum a culturii, climatul spiritual ar trebui să însemne o valorificare, produsul superior al acestui consum, obținut după legile nescrise ale

unui intens metabolism intelectual. Cu alte cuvinte, climatul spiritual ar fi intrarea într-o zonă de creație, de efervescență a ideilor în care se dezvăluie șl se exprimă personalități distincte. Din această efervescență creatoare se poate alimenta întreaga viață culturală a orașului, dar, mal ales, ea poate contribui la lărgirea orizontului general al publicului, poate învinge prejudecățile, mentalitățile înguste, înapoiate.— Cum vedeți, practic, realizarea unui atare deziderat ?— După părerea mea existența și dezvoltarea unui climat spiritual nu presupune neapărat palate de cultură fastuoase — răspunde prof. Maria Fanache, înseși tradițiile orașului nostru ne amintesc de societăți culturale inițiate de o mînă de intelectuali în camere de mansardă, sau de reviste editate cu mijloace infime, dar cu imense resurse de pasiune șl entuziasm. Totuși, în condițiile civilizației de azi, o anume ambianță favorabilă se impune.Fiecare oraș își are tradițiile și personalitatea lui, posibilități și perspective specifice de dezvoltare. Investițiile bănești în domeniul culturii cresc de la an la an, statul face efortul de a ridica și întreține noi așezăminte, case de cultură, săli de teatru, biblioteci etc.Dar climatul spiritual nu

poate fi trimis de la „centru", o dată cu proiectele arhitectonice sau cu fondurile financiare. Acest climat poate și trebuie să fie creat și alimentat de forțele orașului respectiv, de pasiunea și dorința de afirmare a intelectualilor.Organele locale de partid și de stat au de rezolvat diverse probleme, sînt preocupate de conducerea și îndrumarea unor importanta sectoare de activitate economică și socială. Dar sarcina creării și întreținerii unul climat spiritual nu poate rămîne pe ultimul plan, nu trebuie considerată ca o latură exterioară, periferică a preocupărilor nu poate fi lăsată doar in seama instituțiilor de specialitate. Prin analiza caracterului și trăsăturilor specifice orașului, se pot detecta direcțiile de dezvoltare, se poate crea acea atmosferă propice unul schimb creator de păreri, de idei, acel teren fertil în care să încolțească și să prospere un spirit de emulație intelectuală. Cu competență și tact, efervescenta creatoare poate fi dirijată spre preocupări majore, spre activități cu țeluri practice, menite să contribuie din plin la propășirea și afirmarea întregului oraș, Ia intrarea lut pe orbita notorietății naționale, Intr-o competiția vie și creatoare cu celelalte orașe ale patriei.
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cu privire la apărarea, conservarea 
și folosirea terenurilor agricole
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(Urmare din pag. I)Art. 6. Beneficiarii lucrărilor de investiții sau de producție ce se execută pe terenuri agricole vor include în valoarea lucrărilor respective și valoarea terenurilor, în condițiile stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniștri.Art. 7. Este interzisă ocuparea și schimbarea destinației terenurilor agricole înainte de obținerea aprobării legale, precum și ocuparea de suprafețe mai mari sau amplasarea lucrărilor pe alte terenuri decît cele aprobate.Art. 8. Organizațiile socialiste posesoare de terenuri agricole scoase temporar din producția agricolă vegetală sînt obligate, la expirarea termenului pentru care le-a fost aprobată schimbarea destinației, să redea aceste terenuri în starea de a putea fi folosite în producția a- gricolă. In acest scop, vor desființa toate lucrările ce ar împiedica folosirea lor, cum sînt gropile de împrumut, fundațiile, construcțiile, batalurile și altele asemenea.Art. 9. Beneficiarii lucrărilor de investiții sau producție, pentru a căror realizare este necesară schimbarea definitivă sau temporară a destinației terenurilor agricole, sînt obligați să ia măsuri, încă în faza de elaborare a documentației tehnice, pentru a restrînge la strictul necesar ocuparea acestor terenuri.Consiliul Superior al Agriculturii și Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, împreună cu ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat interesate vor revizui, în termen de 6 luni de la data prezentei legi, normele privind construirea de obiective industriale, agricole, so- cial-culturale, căi de comunicații, surse de apă, inclusiv cele privind distanțele de protecție sau siguranță, precum și orice alte normative referitoare la folosirea terenurilor, reducînd supt / .țele de terenuri afectate acestor lucrări.1 ,'Jrmativele astfel revizuite și unificate vor fi supuse spre aprobare Consiliului de Miniștri.Art. 10. Amplasarea liniilor de telecomunicații se va face de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații.Liniile de transport și distribuire de energie electrică, precum și alte instalații similare se vor amplasa, de regulă, de-a lungul și în imediata apropiere a căilor de comunicații, în așa fel încît să nu se degradeze culturile și să nu se stînjenească lucrările agricole.Pentru daunele cauzate prin amplasarea lucrărilor de mai sus posesorii terenurilor vor fi despăgubiți de către beneficiarii de investiții sau de către executăriții lucrărilor, după t’ăz.'Art 11. Comitetul pentru Problemele Administrației Locale, împreună cu Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și cu Consiliul Superior al Agriculturii, în termen de un an de la data prezentei legi, vor revizui și definitiva delimitarea vetrei satelor și a perimetrului orașelor, în vederea concentrării localităților și a evitării risipei de terenuri agricole.Pînă la definitivarea lucrărilor prevăzute la aliniatul precedent, construirea și reconstruirea clădirilor de locuit și a celor gospodărești sînt permise numai în limita actuală a vetrei satelor/ti a perimetrului construibil al orașelor.Comitetele executive ale consiliilor populare sînt obligate să ia măsuri pentru demolarea oricăror construcții ce se vor executa, contrar prevederilor prezentei legi, în afara vetrei satelor sau perimetrului orașelor, precum și de sancționare a celor vinovați.Art. 12. Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, indiferent de posesor, în altă categorie de folosință agricolă, se poate face numai pe baza aprobării prealabile date de i— Consiliul Superior al Agriculturii pentru terenurile deținute de organizațiile socialiste. Pentru terenurile cooperativelor agricole de

producție, schimbarea categoriei de folosință se face cu consultarea Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție ;— Direcțiile agricole județene pentru terenurile proprietatea persoanelor fizice.Art. 13. în cadrul lucrărilor de organizare a teritoriului, Consiliul Superior al Agriculturii, împreună cu celelalte organe centrale interesate și cu comitetele executive ale consiliilor populare, va lua măsuri pentru corectarea și reamplasarea rețelei de drumuri comunale si a celor de exploatare, corectarea cursurilor unor ape și pentru combaterea eroziunii solului.Este interzisă cu desăvîrșire crearea de poteci sau drumuri prin culturi.Art. 14. Pentru identificarea terenurilor și a posesorilor, asigurarea evidenței și controlului folosirii raționale a terenurilor, Consiliul Superior al Agriculturii va organiza introducerea cadastrului funciar.Cadastrul funciar se întocmește pe comune, orașe și municipii și se ține la direcția agricolă județeană, prin unități de specialitate, ce se vor organiza în acest scop.Organizațiile socialiste' vor ține, în concordanță cu principiile, de organizare a cadastrului funciar stabilite prin instrucțiunile Consiliului Superior al Agriculturii, o evidență proprie a terenurilor pe care le dețin.Art. 15. Ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafețelor agricole, schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, fără aprobare legală, construirea de locuințe și anexe gospodărești în afara vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor, precum și alte fapte ce se vor stabili de Consiliul Superior al Agriculturii, constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:— Organizațiile socialiste, cu amendă de la 
5 000 la 50 000 lei ;— Persoanele fizice, cu amendă de la 500 la 10 000 lei.Amenzile stabilite pentru organizațiile socialiste vor fi imputate de acestea persoanelor vinovate de producerea pagubei.Cu aceeași amendă Se sancționează, în primul an, posesorii terenurilor arabile necultivate, ai viilor și livezilor neîntreținute, precum și ai pășunilor și fînețelor naturale pe care nu s-au executat lucrări de îngrijire, conform regulilor agrotehnice, constatate ca atare de către organele agricole de stat.In cazul în care situația prevăzută în aliniatul de mai sus se menține și în anul următor, la propunerea direcțiilor agricole, terenurile respective vor fi' atribuite de către comitetele executive ale consiliilor populare județene în folosința organizațiilor agricole socialiste care pot asigura punerea lor în producție. Restituirea acestor terenuri în folosința celor care le-au posedat se face de aceleași organe, în condițiile stabilite de Consiliul Superior al Agriculturii.împotriva măsurilor aplicate potrivit aliniatului precedent se poate face contestație la Consiliul Superior al Agriculturii.Art. 16. Degradarea terenurilor agricole, distrugerea sau degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, distrugerea sau degradarea culturilor, viilor, livezilor, pășunilor și fînețelor constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit prevederilor codului penal.De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare corecțională de la o lună la un an ocuparea terenurilor agricole, micșorarea suprafeței agricole și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, fără aprobare legală, construirea de locuințe și anexe gospodărești în afara vetrei satelor și a perimetrului construibil al orașelor, săvîrșite în mod repetat.Art. 17. Orice dispoziții contrare prezentei legi se abrogă.

(Urmare din pag. I)în toate problemele esențiale ale activității economice. Aceasta presupune ca în activitatea comitetelor de direcție să se instaureze de la bun început un climat propice dezbaterii efective a problemelor, un spirit democratic care să asigure dreptul fiecăruia dintre membrii lor să-și susțină punctul de vedere chiar dacă este în divergență cu al altora. în nici un caz ședințele de lucru ale acestor organe colective de conducere nu trebuie să se reducă doar la a confirma și argumenta justețea u- nei măsuri preconizate, ci să constituie un profund schimb de opinii și idei care să releve toate laturile problemei puse în discuție și toate implicațiile ei, inclusiv aspectele și consecințele negative ale unor propuneri sau măsuri puse în discuție. Optimizarea deciziilor care se iau va putea fi realizată numai ca urmare a unei asemenea dezbateri creatoare, aprofundate.Desigur, dezbaterea colectivă a multiplelor probleme curente și de perspectivă ale activității întreprinderii de către membrii comitetului de direcție constituie o latură esențială a conducerii și muncii colective. Conducerea colectivă se interpătrunde însă intim și cu răspunderea personală a fiecăruia pentru sectorul încredințat, precum și pentru hotărîriic adoptate în mod colectiv pentru bunul mers al întreprinderii. în hotărîre se arată că comitetul de direcție răspunde în mod colectiv de activitatea întreprinderii, potrivit dispozi- țiunilor legale; totcuată. fiecare membru răspunde atît pentru îndeplinirea sarcinilor din compartimentele ce-i sînt repartizate, cît și pentru întreaga activitate a întreprinderii. Capacității crescute de decizie îi coresminde deci o sporire a responsabilității, atît colec

tive cît și personale. In aceasta rezidă, de altfel, în bună măsură, e- ficiența conducerii și muncii colective.Hotărîrea precizează pe larg atribuțiile principale ale comitetelor de direcție din întreprinderile și organizațiile economice de stat Ca organe de conducere colectivă, ele se bucură de atribuții sporite în a- doptarea celor mai eficiente decizii și măsuri în domenii esențiale ale activității economice, cum sînt ela-

Creșterea păsărilor este — așa cum o demonstrează experiența multor cooperative agricole — nu numai un sector de producție foarte rentabil, dar și o sursă importantă de sporire rapidă a producției de carne. în același timp, această îndeletnicire este sectorul de activitate al zootehniei în care kilogramul de carne se realizează cu cele mai mici cheltuieli de muncă și materiale. Vom prezenta, în rîndurile care urmează, experiența coope-

ză 24 de cooperatori din care 22 sînt femei. Hărnicia lor este dovedită de rezultatele obținute. A- nul trecut, de exemplu, ei au crescut 18 000 de păsări și au obținut un venit de 276 000 lei, cu 79 000 lei mai mult decît era prevăzut în planul de producție și financiar. A- ceste rezultate se datoresc grijii cooperatorilor de a reduce procentul de mortalitate, furajării raționale, care a dus la creșterea sporului în greutate și a calității cărnii. Toate păsările au fost vîndute la
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TIVEI AGRICOLE DIN 
CHIRNOGI- ILFOV

rativei agricole „8 Martie" din Chirnogi, județul Ilfov, care este deosebit de semnificativă în această privință.îmbinînd armonios experiența dobîndită zi de zi, cu indicațiile specialiștilor, cooperatorii din Chirnogi au obținut rezultate din ce în ce mai bune, în prezent, cooperativa de aici dispune de 4 puier- nițe, o hală de 5 000 de păsări, o stație de incubație cu o capacitate de 30 000 de pui într-o serie. De asemenea, se mai află în construcție o hală de pui supraetajată. Construcțiile pentru păsări sînt dotate cu camere pentru îngrijitori și pentru prepararea furajelor. In sectorul avicol lucrea-

calltatea L iar procentul de mortalitate a fost mai mic de 3 la sută.Anul acesta, cooperatorii au hotărît să mărească sectorul avicol și să livreze un număr sporit de ouă și păsări. Astfel, se vor obține 120 000 de pui din care 35 000 vor fi crescuți în unitate, iar restul valorificați la cooperativele agricole din Căscioarele, Stupinele, Radovanu și la membrii cooperatori din comună. Acest lucru va face cu putință să se realizeze din avicultură un venit de 355 000 lei. Au început ia timp pregătirile necesare. S-a mărit stația de incubație, s-au construit a- dăposturi noi și s-au asigurat furajele, necesare.

La ciupercâria stagiunii experimentale de preparate mi
crobiologice — Bâneasa

Pînă acum, au fost Introduși în crescătorie 12 000 de pul, care au între 30 și 50 de zile. De asemenea, 20 000 de pui au fost valorificați la cooperativele agricole vecine; circa 30 000 de ouă se află în incubatoare. Brigadierul zootehnic Ion Vlad a precizat că de mare ajutor sînt indicațiile date de Constantin Moroianu, ing. zootehnist, și dr. Ion Sima, medicul veterinar. îngrijitorii s-au convins de eficiența indicațiilor date de specialiști și le aplică întocmai.Calitățile de buni gospodari a cooperatorilor din Chirnogi sînt confirmate și de aspectul crescătoriilor de păsări. Adăposturile și aleile interioare și exterioare sînt văruite cu regularitate, în fiecare săptămînă. .Curățenia și aerisirea în crescătorii se face ori de cîte ori este nevoie. A- ceste măsuri fac ca înde- mînarea și priceperea celor care lucrează în acest sector să fructifice și mai bine. Elena Floarea îngrijește de un lot de 1 300 de pui. După 50 de zile de cînd au ieșit din ou, puii au o dezvoltare bună, uniformă. Din întregul lot pe care-1 îngrijește au murit numai 12 pui, adică mai puțin de 1 la sută. Asemenea succese au obținut majoritatea îngrijitoarelor de păsări. Stăne- mir Maria lucrează de 6 ani la îngrijirea puilor și are multă experiență. Ne-a explicat că pentru a se obține rezultate bune, trebuie avută o mare grijă ca puii să nu se îngrămădească în timpul hrănirii și curățeniei, ca și ătunci cînd se odihnesc. Dacă se îngrămădesc, puii cei mai mici sînt căleați de cei mai mari, rămîn flămînzi sau se asfixiază. Pentru a evita pierderile ce pot fi determinate de aceste cauze, consiliul de conducere, Ia indicația specialiștilor din unitate, a luat o serie de măsuri. Astfel, puii au fost împăr- țiți în loturi mici; după 10 zile de la introducerea în crescătorie se aleg puii cei mai mici și se separă de ceilalți. In aceste condiții ei se hrănesc mai bine.Cooperatorii din Chirnogi sînt hotărîți să dezvolte continuu această ramură de producție, pretențioasă dar bănoasă, să facă din creșterea păsărilor un izvor bogat de venituri. Pentru aceasta au toate condițiile necesare.
Florea CEAUȘESCU
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nea, ele analizează modul în care se îndeplinesc obligațiile întreprinderii față de bugetul statului, față de organul ierarhic superior, față de bancă și alte unități și aprobă bilanțul întreprinderii și modul de repartizare a beneficiilor realizate peste plan pentru mici lucrări de investiții cu caracter productiv și social-cultural, precum și pentru recompensarea salariaților pe baza reglementărilor legale. Sarcini importante revin comitetelor de di-

chibzuite în funcție de condițiile reale din fiecare moment. Aceasta presupune ca comitetul de direcție să fie bine informat, cu exactitate, asupra diferitelor laturi ale activității economice, pentru că numai o informație economică rapidă și cuprinzătoare oferă posibilitatea a- doptăril celor mai corespunzătoare decizii și la . momentul oportun.Ca un element ce nu trebuie să lipsească din modalitatea de lucru a comitetelor de direcție, îl consti-
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borarea proiectului planului anual și de perspectivă, stabilirea de măsuri pentru realizarea planului, pentru perfecționarea continuă a organizării producției și a muncii, urmărind mobilizarea rezervelor interne și valorificarea superioară a potențialului tehnic și material al întreprinderii, în vederea creșterii în ritm susținut a producției și sporirii eficienței întregii activități economice. Competențe și răspunderi sporite au comitetele de direcție și în domeniul realizării Investițiilor prevăzute sau necuprinse în plan, dezvoltării și modernizării întreprinderilor, în domeniul folosirii raționale a forței de muncă, a mijloacelor materiale și bănești, în încheierea în timp util și realizarea contractelor economice ; de aseme-

recție și în aplicarea în bune con- dițiuni a sistemului de salarizare, în domeniul întăririi disciplinei și răspunderii în muncă, respectării legislației muncii, îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale salariaților. Comitetele de direcție aprobă, totodată, structura organizatorică a întreprinderii, precum și regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.După cum se vede, în fața comitetelor de direcție se deschide un cîmp vast de activitate, ceea ce solicită ca ele să cunoască permanent „pulsul" întregii activități economice, rezervele și posibilitățile interne, să aibă o largă viziune de perspectivă, să rezolve problemele în contextul intereselor generale ale economiei, să ia hotărîrl

tuie faptul că în munca sa să se bizuie pe larga participare și stimularea inițiativei creatoare a colectivului întreprinderii la rezolvarea problemelor ce le ridică activitatea economică. Aceasta lărgește cadrul muncii colective, constituie un izvor nesecat de perfecționare a producției, de creștere a eficienței ei economice. Tocmai pentru a asigura o și mai largă participare a colectivului la bunul mers al activității întreprinderii, hotărîrea prevede ca, semestrial, comitetul de direcție să prezinte în fața adunării generale a salariaților sau, în întreprinderile mari, a adunării reprezentanților acestora, informări cu privire la modul de îndeplinire a planului, precum și sarcinile pentru perioada următoare,

iar la sfîrșitul anului — să prezinte darea de seamă și bilanțul activității întreprinderii, situația beneficiilor și modul de repartizare a a- cestora, după satisfacerea obligațiilor față de stat. Expresie a adîn- cirii continue a democratismului nostru socialist, adunările generale ale salariaților vor avea un rol tot mai activ in dezbaterea și rezolvarea problemelor producției, vor asigura afirmarea și mai puternică a opiniei publice a colectivului în viața economică.Firește, crearea comitetelor de direcție nu scutește de răspunderi pe conducătorii de întreprinderi și organizații economice. In hotărîre se arată că directorul întreprinderii este președintele comitetului de direcție. El asigură organizarea îndeplinirii hotărîrilor comitetului de direcție și a sarcinilor stabilite de organul ierarhic superior, conduce, organizează și controlează întreaga activitate curentă a întreprinderii, îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în reglementările privind conducerea operativă a activității întreprinderii. De asemenea, directorul reprezintă și angajează întreprinderea în relațiile cu persoanele juridice și fizice, precum și în fața organelor jurisdicționale.Integrîndu-se organic în ansamblul de măsuri pentru perfecționarea conducerii și planificării economiei naționale, adoptat de Conferința Națională a partidului, crearea comitetelor de direcție — care exprimă procesul profund de adîn- cire a democratismului vieții economice din țara noastră — va contribui la îmbunătățirea muncii în întreprinderile și organizațiile economice de stat, va face să crească și mai mult rolul oamenilor muncii, al specialiștilor în activitatea economică. în gospodărirea avuției poporului, va ridica pe o treaptă superioară eficiența generală a economiei noastre naționale.

Autorul acestor Însemnări (pe care intenționa să le intituleze nu fără temei „Anticiparea unei grave erori economice11) a amintit, într-un reportaj publicat despre înfiriparea lucrărilor pe șantierul hidrocentralei de pe Argeș, că aici a fost transferată o dată cu oamenii și „școala" Bicazului. Astăzi, după ani, aflîndu-se la Lotru, și-a propus s-o facă pentru a doua oară, de astă dată adăugind „școlii" Bicazului, „universitățile" Argeșului. Experiența miilor de absolvenți al a- cestei „universități" a fost adusă ca o torță vie la Lotru, cerîndu-se ca ea să fie fructificată șl amplificată din plin.Constructorii care și-au dăruit cei mai frumoși ani de viață șantierelor hidroenergetice nu i-ar mai putea crede pe cei care s-ar încumeta a- cum să le argumenteze fatalitatea greutăților — ce se puteau evita — din trecut (înfăptuirile lor, actele lor de eroism și abnegație în muncă au avut pe atunci ca însoțitori și unele greșeli costisitoare). După două decenii cînd s-au agonisit muncă-stu- dii-învățăminte, lipsurile și greșelile, proasta gospodărire a fondurilor de investiții nu mal pot fi justificate Invocîndu-se refrenul „pionieratului", „lipsa de experiență", „fiecare început e greu" și așa mai departe....In urmă cu un an, într-un foileton apărut în „Scînteia" se ironiza faptul că șoseaua de coronament a lacului hidrocentralei de pe Argeș, u- tilizată intens de unități aparținînd mai multor ministere, era totuși a nimănui, că numai din fondurile cheltuite pentru întreținerea ei („rod" al concepțiilor despre provizorate șl cîrpeli) puteau fi construite cîteva asemenea șosele definitive dacă, bineînțeles, totul s-ar fi făcut bine gîndit, de la început. Trecînd de pragul ironiei, lucrurile erau extrem de serioase. Mai mult chiar, cu cîtva timp înainte de apariția foiletonului citat, tot în ziarul nostru s-a mărturisit, sub o semnătură demnă de tot respectul, că experiența păgubitoare a construirii șoselei de la Argeș va fi înlăturată la Lotru. Se preconiza de pe atunci ca aici, din capul locului, să fie reuniți în jurul acelorași scopuri toți factorii responsabili — Ministerul Energiei E- lectrice, Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerul Economiei Forestiere, reprezentanții Oficiului Național de Turism. Con- jugîndu-și eforturile, eliberîndu-se de practici și interese înguste, departamentale, prin contribuții comune, aceste ministere — interesate deopotrivă, astăzi, sau într-o perspectivă apropiată, de soarta acestui drum — ar fi urmat să facă un lucru rațional. înțelept. Adică, să realizeze o șosea în deplinul înțeles al cuvîn- tului, eforturile fiind compensate de reale avantaje pentru toți cei interesați.Nu trebuie să fii specialist — după cum ne-au spus numeroși constructori — și nici să dispui de cine știe ce situații și calcule savante, ca să-ți dai seama de eficiența și totodată de necesitatea aplicării unei asemenea soluții. Oricum, astăzi sau mai tîrziu această șosea — viitor drum european — trebuie construită spre a fi trainică și, aceasta, cu atît mai mult cu cît se are în vedere amploare? lucrărilor viitoare și perspectiva turistică pe care o oferă cadrul natural, (hotelurile capătă contur de pe acum). Altfel, totul se va petrece aidoma situației în care ar fi pus cel care și-ar zidi casa începînd construcția de la acoperiș în jos.Hotărît lucru, actualul drum este foarte dificil, de multe ori impracticabil, primejdios chiar pentru cel mai reputați conducători auto. Ei Se descurcă cum se pricep. Ministerul Energiei Electrice arată cu degetul spre vinovat — Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene. — iar acesta din urmă nu se sinchisește pentru că, aparent, nu pierde nimic. Cu alte cuvinte, n-o doare pe dreapta ce pierde stînga. Ca sugestiile amintite, unanim sprijinite, să nu mai zacă în convalescență, se cere o putere de sinteză a experienței din partea factorilor responsabili citați, cîștigată pe alocuri cu un preț destul de scump, mai multă mobilitate în acțiune, răspundere. Ca să nu mai adăugăm șl bunăvoința, cerință de la sine înțeles, elementară.Reconstituind episoade din călătoria pe șantierele de la Lotru aveam să notăm că după ce ne-am abătut de la șoseaua ce ține tovărășie Oltului, la o jumătate de oră de drum, am zărit în față nu numai zeci de hîr- toape, dar și un om cu lopată și tîr- năcop. S-ar spune că se pune la punct șoseaua. „Deh — oftează șoferul — acesta e ritmul". Undeva, pe aproape, primul utilaj întîlnlt: un greder nou, abandonat, cu roțile demontate. După 29 de km parcurși pe acest drum, în care credeam că vom aduna șuruburile mașinii, iată trei fetișcane ne fac cu mîna: aruncă din cînd în cînd cîte o lopată de pietriș. Ritm, nu glumă !Drumul acesta ce vrea (șl reușește) să imite crestele Lotrului, cunoaște un trafic Intens al circulației, un freamăt, un du-te vino continuu. Pe o distanță de 40 km pînă la Voineasa, și de acolo mai departe, spre baraj, sute de mașini transportă zilnic mii de tone de materiale de construcție.

de utilaje. Ca să ajungă pînă la destinație, mașini grele de 10 tone sint obligate să facă zeci de manevre pe porțiuni unde s-ar părea că doar o căruță poate să treacă. „Ori să le prevedem cu aripi — ne spune un șofer o glumă amară — ori să se facă drumul șt atunci ele singure vor circula cu viteză sporită de parcă ar avea aripi". Timp prețios se pierde pe apa... Lotrului (adesea pentru a parcurge 40 de km sînt necesare 4—5 ore). In plus, uzură prematură a mașinilor, nervi consumați.Unul din conducătorii responsabili 
și veteran al șantierelor hidroenergetice din țară mi-a spus că „la Bicaz am omorît din cauza drumurilor proaste un rînd de mașini, la Argeș altul. Ce va fi la Lotru dacă drumurile vor fi menținute astfel, e ușor de prevăzut".Așadar, flacăra experienței pe care oamenii au adus-o de la Bicaz, de la Argeș, se stinge, ajungînd în mîna celor care văzînd numai la un metru în fața lor urmăresc încropirea de rezultate spectaculoase, de moment, nu au viziunea largă în care să primeze economicitatea în perspectivă, cheltuiesc de cinci ori, de zece ori mai multi bani ai statului ca să spoiască o economie ieftină, aparentă.Cu un sentiment apăsător pentru soarta acestui drum care, de pe acum se arată a fi ca cel de la Argeș, adică al nimănui, intrăm în tunelul spre uzina subterană de la Ciun- get. La frontul de lucru oamenii înfruntă nu numai tăria rocii. In viteza lor de înaintare, se simt stînjeniți de utilajele demodate cu care au lucrat la Bicaz — un excavator căruia i-au fost aduse anumite modificări, perforatoare „clasice" ș.a. Cîți delegați, cîte adrese, situații justificative, telefoane și telegrame n-au adus la cunoștința ministerului de resort această situație ! Pe cît se vede însă ele n-au avut încă ecou.Acolo, în adînc, ca și la suprafață, am luat un interviu mai multor tovarăși din conducerea organelor locale de partid și altor factori pentru a căror seriozitate garantează funcțiile ce le dețin la Lotru și în diferite alte instituții centrale.— Greutățile de aici sînt cunoscute de tovarășul ministru, de pildă î (al energiei electrice — n.a.)Răspunsul a plutit în aer.— Cînd a fost dumnealui ultima dată la Lotru ?Nimeni nu și-a amintit. Nu și-a amintit nu numai ziua, dar nici luna și nici anul.Unul e șantierul de la Lotru — ne-am spus. Aici se edifică cea mai mare hidrocentrală de pe rîurile interioare ale țării. Lotru înseamnă Bicazul și Argeșul luate la un loc și încă ceva în plus. Ca importanță, urmează, imediat după șantierul de la Porțile de Fier.— Adică, în cei doi ani de la deschiderea șantierului n-a fost niciodată ? — întrebăm apăsînd pe cu- vîntul niciodată.— Sînt chestiuni care ne depășeso — primim un răspuns pe care nu e cazul să-1 mai comentăm. Poate nu și-o fi găsit încă timp. în funcția dînsului are de rezolvat problem» mari, mai grele.Tot ceea ce este posibil. Dar a- ceasta nu motivează faptul că vrem» de doi ani tovarășul ministru nu a fost măcar o dată pe șantier, spre a cunoaște de la sursă problemele Lotrului. Pentru că a conduce înseamnă în primul rînd a cunoaște realitatea, a acționa în fiecare moment în deplină cunoștință de cauză, competent, operativ. Dorința constructorilor de a simți prezenta tovarășului ministru pe șantier nu pornește de la ambiția sau capriciul de a se cunoaște reciproc; ea este dictată de necesitatea unei intervenții prompte, la fața locului în solutionarea problemelor complexe ce apar pe un asemenea șantier....Din clipa cînd am ajuns la Lotru, însemnările acestea nu-mi mal aparțin în exclusivitate. Ele exprimă o sugestie unanimă a conducerii organului județean de partid, a constructorilor de aici, a acelora care cu o admirabilă bărbăție și voință s-au deprins nu numai cu frumoasa și aspra viață de șantier dar, în tot acest răstimp, au și învățat, au agonisit experiență, uneori chiar din greșelile comise mai înainte și pe care au avut puterea de a le infringe, prevenind repetarea lor. A- ceasta în ce-i privește pe constructori.Solicitudinea factorilor responsabili față de constructori și experiența lor obligă : Poftiți la fața locului, pe șantier ! Discutați — dacă mai rămîne ceva de discutat înainte de a întreprinde măsuri concrete, energice, (nu însă prea tîrziu, astfel ca din nou, peste o vreme, să se primească asigurări că „experiența* greșelilor de la Lotru va fi folositoare pentru alte hidrocentrale ce se vor construi).Economia națională nu va avea de- cît de cîștigat dacă factorii responsabili amintiți își vor însuși și ei, si aplica în fapt, cu răspundere, spiritul ultimelor documente ale partidului, obligațiile ce le revin direct din 

ele.
Constantin MORARII /
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de prof, emerit Stelian PĂUN

Este firesc ca în epoca noastră interesul pentru știință, pentru realizările oamenilor de știință, ce uneori sînt fantastice, să crească pe zi ce trece. Dezvoltarea ei este atit de impetuoasă, incit propunîtndu-ne să urmărim doar pe cele mai importante, ne asumăm o obligație destul de complicată. Un singur exemplu din numeroasele posibile. Pînă nu de mult, matematica era o disciplină pentru oare se cerea o specializare ce nu făcea parte din cultura generală și multi oameni se consolau că nu o pot înțelege deoarece — chipurile — e rezervată cîtorva spirite singuratice. Azi nu se poate vorbi de un personaj cit de cit cult fără oarecari cunoștințe de matematică, deoarece nici o problemă a zilelor noastre nu rămîne în afara obiectului virtual al acestei științe, fie ea chiar din domeniul creației artistice. Nu este însă mai puțin adevărat că, o dată cu recunoașterea acestui adevăr, se aud glasuri după care psihologia umană s-ar fi schimbat și, ca urmare, pe oameni nu-i mai interesează literatura, operele de artă. Fun-‘ damental greșit!De altminteri, fără literatură și artă nu se poate vorbi de progres, de gîndire înaintată, de cultură sau civilizație. Ce noi descoperiri ale științei, ce izvoare noi vor țîșni și vor fi puse în slujba fericirii omenești, nu știm. Dar actualele realizări ale ei, ale tehnicii, pot să ne ofere o imagine clară a viitorului. Cum se vor exprima emoțiile și bucuriile vieții, dacă nu prin literatură și artă ? Fără această hrană spirituală nu vom putea să disecăm și să înțelegem tainele atît de adinei ■ale materiei ; să cunoaștem și să admirăm demnitatea omului nou, constructor al socialismului și comunismului ; să iubim și să ne emoționăm... Nici problemele de matematică nu sînt o invenție arbitrară a unui specialist, un joc gratuit, ci un mijloc praotic și eficace cu care putem să stăpînim și să înfrumusețăm realitatea — adică ceea ce este în esență scopul matematicii. Cum și cine poate să transfigureze aceasta ? Vai, cit de sărăcăcioasă ar fi lumea lăuntrică a oamenilor dezinteresați de literatură șl artă !Modernizarea învățămîntului — așa cum se relevă în Studiul privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală — este determinată de creșterea rapidă a volumului de cunoștințe, ca urmare a cuceririlor științei șl tehnicii moderne, a creșterii ponderii matematicii, fizicii și chimiei și constituie condiția esențială a eficienței sociale a școlii noastre. Faptul că s-a avut în vedere ca atît limba și literatura română, cit și matematica să constituie disciplinele de bază la toate secțiile liceului (reală, umanistă și clasică) este o dovadă în plus a conceptului de modernizare a conținutului învățămîntului nostru de cultură generală. El dobîndește astfel note calitative noi.în școala noastră se manifestă un interes deosebit din partea cadrelor didactice pentru folosirea mijloacelor tehnico-audio-vizuale, chiar din primele clase. Ne interesează și învăță- mîntul programat cu ajutorul celor mai perfecționate mașini. Prezintă — fără îndoială — multe avantaje. Insă oricît de perfecționate ar fi mașinile și metodele de folosire a lor, nu trebuie minimalizat rolul învățătorului și al profesorului. Eu nu cred în nici o metodă, dacă cel care face instrucția și educația nu constituie o forță educativă, o personalitate didactică. Ei nu pot să fie niște executori orbi ai unor instrucțiuni, programe, regulamente.Numai un suflet viu însuflețește spiritele. înflăcărarea lor la lecțiile de istorie, literatură, geografie și chiar de matematică este cea care declanșează interesul și pasiunea copilului pentru știință, înaripînd inima, iscînd impresii profunde și de neuitat. Rolul hotărîtor trebuie să aparțină deci aceluia care face instrucția și educația. Acesta este un deziderat al pedagogiei clasice pe care trebuie să-l îmbinăm cu cea modernă, cu învățămîntul programat. De altfel, amploarea principiilor de modernizare a școlii, în toate măsurile ce se preconizează, este veridic oglindită în Studiul supus dezbaterii publice. Aplicarea lui își găsește un ecou larg în rîndul corpului didactic, dornic de a se devota și cu mai multă însuflețire școlii. Mai sînt unii, ce e drept puțini la număr, sceptici, sau unii care au

rămas cu un picior în trecut. Aceștia nu văd cit e de bogată în fapte realitatea și că, drept urmare, școala trebuie să întruchipeze idealul îndrăzneț pentru fiecare tînăr care se pregătește de viață, pentru viitor.Am rămas mai mult timp într-o școală sătească, nu departe de București, la Ciofliceni. în prag am fost întimpinat de unul cu o figură smochinită, hapsînă, în poziție de drepți, care găsi că e cel mai bun prilej să-și „toarne" confratele pe care-1 pizmuia și-și pusese în gînd să-1 distrugă. în acest scop și-a atras, de partea lui, o învățătoare cam de a- ceeași virată cu el. Am găsit-o în activitate ; își disciplina copiii cu : „la una, mîinile pe bancă !... la două, mîinile sub bancă !...“ Mi-au vorbit cu glas răgușit și apăsau pe fiecare cuvint rostit, despre ceea ce-i preocupă mai mult în școală. Purtarea copiilor ceva mai liberă era înfierată cu răutate, ca o lipsă de disciplină. Am înteies că pentru aceștia inteligenta și succesele la învățătură ale copiilor n-aveau nici o însemnătate. Disciplina era totul, dar nici măcar atîta n-au putut să obțină. își urau colegul care, deși tînăr, se dovedea a fi un bun pedagog. Am observat darul de a pătrunde sufletul omului. Era de părere că un om deștept nu mai are timp să fie deșiu- cheat. Tolera zburdălniciile copiilor, fiindcă observa în ele cum li se dezvoltă însușirile sufletești. Sînt și eu de părere că dascălul are nevoie de zburdălniciile copiilor, întocmai ca medicul de spuzeala pielii, după care-și dă seama ce se ascunde în- lăuntrul omului. Ce bine cunoștea tînărul învățător minunata știință a vieții ! Știa să zugrăvească întregul orizont al drumului prin viață; în așa fel îneît gîndul și sufletul copilului din bancă nu erau decît acolo, la sarcinile lui viitoare. Si fiindcă a „îndrăznit" să facă o audiție cu magnetofonul propriu la ora de muzică, a constituit un prilej pentru ceilalți doi să se răzbune : „Toți am auzit... Toată lumea a auzit... că a făcut la sfînta oră de clasă, fel de fel de comedii ! La ce folosesc cîntecele ? în loc să învețe carte, ei cîntă... Ba a mai luat și năravul de a sta cu părinții copiilor de vorbă".Bătrînul cu mutra smochinită a scos din buzunar un carnet soios, și-a pus ochelarii șl a început să citească o listă întreagă.— Ajunge ! — i-am strigat. N-ai auzit că mijloacele tehnice audiovizuale sînt folosite în numeroase școli, în predarea multor discipline, nu mai vorbesc de muzică ? Folosirea diafilmului, a magnetofonului, a discului aduce ceva nou în lecție. Solicită atenția copiilor în timpul desfășurării orei, iar după aceea devine un reper important pentru o memorare trainică; se creează astfel și un climat didactic favorabil.învățătorul și-a ridicat ochelarii pe frunte și m-a privit cu uimire. Un singur lucru nu putea să vadă : că lumea s-a schimbat. Nu putea să înțeleagă viața, să-și găsească și să-și precizeze locul în viată, să-și reprezinte viitorul, să-și contureze propriul său ideal, să caute calea de realizare în practică a idealului. El rămase cu un picior în trecut și vrînd să calce cu celălalt și-a dat seama, a observat că lumea s-a schimbat, și așa cum este ea acum pentru el nu mai e chip de trăit. L-au copleșit, probabil, gîndurile întunecate, amare. Dînd însă cu ochii de tînărul învățător care intona cu copiii un cintec pionieresc, a luat poziția de drepți și a strigat cu glas răgușit, aspru : „Dar la ce folosesc cîntecele ?“Am rîs din toată inima, se înțelege, fiindcă rîsul arată, de obicei, că un fenomen care nu și-a găsit temei solid în viată, dar care se preumblă prin viață, cu prefăcută importanță de cadavru viu, a fost înțeles și demascat. Mi-am format totodată mai bine convingerea că a- tunci cînd vom pătrunde mai adînc în esența fenomenelor vieții, vom înțelege cu atît mai just ce este viu și ce este menit pieirii, vom dezvălui mai perspicace elementele care și-au trăit traiul, chiar dacă ele sînt acum atît de rare, iar munca noastră va fi mai plină de semnificație, mai prețioasă și desigur mai eficace.Eu sînt ferm convins că, descope- rindu-1 pe acel purtător al răului — individul prost, fricos, invidios, e- goist, hapsîn, clevetitor, viclean, lipsit de voință — oamenii ajung la rădăcina răului. Nu este oare timpul să-l facem să simtă din plin puterea oprobriului social, să-1 luăm în rîs ?

La librăria din cadrul Uzinei „Trac
torul* din Brașov au sosit noutăți 
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• Opera română : Seară vleneză
— 19,30
©Teatrul de stat de operetă : Con
tesa Marltza — 19,30
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Topaze — 19,30
O Teatrul de Comedie : Sftntul
— 20
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Miracolul — 19,30, (sala 
Studio) : Femei singure — 20

Teatrul „Giulești" (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Neîncre
dere în foișor — 19,30
© Teatrul „Barbu Delavrancea" :
Cine I-a ucis pe Carol al VI-lea 1 
— 19,30

teatre

O Teatrul Mic : Baltagul — 20
© Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile Iui Păcală — 9,30, Cei 
trei mușchetari — 16
© Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Războiul cu Trola nu 
se face — 20
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana
— 10, (sala din str. Academiei) : 
Vrăjitorul din Oz — 10; 17
O Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Varietăți ’68
— 19,30
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămînt — 20
o Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20

17.30 — Pentru preșcolari : Filmul
Poly și secretul celor șapte 
stele

18,00 — La ordinea zilei : Organi
zarea științifică a produc
ției și a muncii. Studii șl 
finalizări

18.30 — Curs de limba germană
(lecția a 10-a)

19,00 — O ilustrată de Ia... barajul 
de pe Valea Uzului

19,10 — „Mult e dulce și frumoasă" 
— emisiune de limba ro
mână.

19.30 — Telejurnalul de seară

t V

19.50 — Buletinul meteorologic —
Publicitate

20,00 — Film serial : Wlkingll (se
ria I)

20.30 — Reportaj ’68 : Popas în
Gorj

20.50 — „întrebări la care s-a răs
puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă" — Emi
siune de știință

21.30 — Teleglob — emisiune de
călătorii geografice : Sue
dia

ZI,50 — Studioul mic : „Analfabe
tul" de Branislav Nușici

22,20 — De la Glotto la Brăncușl 
(încheierea ciclului) — Pre
zintă : Dan Hăulică

23,00 Telejurnalul de noapte

valdrî umane
„Baltagul" este, prin repeziciune și desăvîrșit echilibru al expresiei, una din cele mai bune scrieri ale lui M. Sadoveanu". Aflăm în această lapidară propo- zițiune ce-i aparține lui George Călinescu definit cu o rigoare și cu o strictețe maximă locul pe care o operă izvorîtă din mit și devenită ea însăși mit — îl ocupă în ansamblul marii epopei a prozei românești: creația lui Mihail Sadoveanu. Dacă este adevărat că opera întreagă a lui Sadoveanu este alături de aceea a lui Eminescu sau Creangă cea mai populară a literaturii române, nu-i mai puțin adevărat că în puzderia de stele pe care autorul „Șoimilor" a semănat-o cu atîta tenace dăruire de-a lungul a mai bine_ de o jumătate de secol închinat scrisului — „Baltagul" este una din cele oare atrag în primul rînd privirile. Dar să lăsăm efuziunile lirice, explicabile de cîte ori vorbim de cărțile care au semnificațiile marii literaturi și au devenit simboluri ale sufletului național. Să ne apropiem de spectacolul pe care ni-1 propune în aceste săptămîni Teatrul Mic. Temerară încercare vom spune, cu atît mai temerară cu cit tentativele anterioare de a dramatiza opere ale lui Sadoveanu aparținînd, una din ele — „Neamul Șoimărești- lor" — acelui mare dramaturg care a fost Mihail Sorbul, nu au avut nici succesul și nici viața artistică scontată. Intimii maestrului își amintesc ^jțiar de un anume scepticism cu care autorul „Baltagului" privea încercările de a dramatiza opera lui, de a o turna într-o altă formulă literară decît în cea în care a fost gîndită și scrisă de el. Și totuși această creație fascinantă, acest adevărat tezaur nu încetează nici astăzi să ne atragă așa cum pe străbunii noștri îi ademeneau acele vîlvătăi ciudate care vesteau că la temelia lor se află comorile rîvnite. Cu sentimentul a- cesta ne apropiem astăzi de opera lui Sadoveanu știind că în filele ei trăiește un univers de gînduri, simțiri, de obiceiuri vechi, mai pe scurt acea zestre care se sporește din generație în generație. Pentru că „Baltagul" este opera profund românească prin toate fibrele ei, prin setea de dreptate care reprezintă axul cardinal al existenței acestui popor (și nu prin dorința de răzbunare ce nu ne este proprie), prin neînduplecarea cu care vrem să ajungem la sursele adevărului și prin tăria cu care sîntem potrivnicii minciunii’ și lașității, prin sensul moral dat vie-' ții, prin sentimentul trainic al familiei, privită în indestructibila ei unitate și comuniune de sentimente, prin prețul acordat muncii, prin noblețea spirituală ce nu știe ce-i compromisul și nici renunțarea, în sfîrșit, prin neacceptarea destinului potrivnic și chiar prin lupta împotriva lui. La a- pariția cărții, eruditul și finul critic Perpessicius a fost cel dintîi care a stabilit cu o remarcabilă subtilitate ce anume elemente fundamentale desparte a- ceastă expresie a sufletului românesc de marile tragedii grecești unde „din tronul lui de porfir destinul orb dictează suferința și o urmărește". Pe cînd — adăuga Penpessicius — „Baltagul" este dimpotrivă, epopeea romanțată în oare sufletul tenace și aprig de munteancă, al Vitoriei Lipan, nu pregetă nici o o- boseală pînă nu dă de firul întîmplărilor". Și dacă de atunci pe acest motiv s-a

scris atît de mult asemănările . și deosebirile dintre „Baltagul" și tragedia greacă nu sînt de domeniul speculațiilor comparatiste ci reprezintă o realitate obiectivă : exprimînd în cel mai înalt grad și în toate elementele caracteristice sensul vieții poporului nostru, firea și structura sa sufletească, „Baltagul" se înscrie în același timp într-o confruntare filozofică și artistică de largă rezonanță cu capodopere ale literaturii universale.Spuneam mai înainte că încercarea de a transpune scenic o lucrare de Sadoveanu și mai ales una în care predomină suflul e- popeic este temerară. De aceea Radu Penciulescu nici nu a intitulat lucrarea sa „dramatizare" ci „text de spectacol" ceea ce vrea să sublinieze în primul rînd fidelitatea față de partitura sadoveniană. O confruntare „cu cartea în mînă" a tex

artistic 
marile

mente etnografice cu o valoare pur decorativă, precum le aflăm în literatura semănătoristă, ci însăși substanța vieții țărănești, structura ei intimă, fibra ei autentică.De aceea nici în spectacol ele n-au avut o apariție exterioară ci au rezultat din însuși fluxul vieții și s-au contopit în viziunea u- nitară imprimată de regizor. E drept, spectacolul e „lucrat" pe scenă și altă soluție nici noi n-am vedea, însă prin ingenioase soluții regizorale, scenografice și efecte de lumini el a căpătat fluiditate și continuitate. S-ar putea spune că spectacolul demarează greu. Și e adevărat. Primele scene te fac să privești dacă nu cu îngrijorare, cel puțin cu un incert sentiment de neliniște evoluția ulterioară a spectacolului. E aici o oarecare lipsă de selecție
cronica dramatică

„BALTAGUL" în 

versiune scenică

tului care timp de trei ore se deapănă pe scena din strada Constantin Miile, ar fi pe deplin favorabilă celor ce au pornit la realizarea lui. Asistăm la un text de Sadoveanu și nu la o parafrază pe marginea lui. Bineînțeles, la un text de spectacol în care s-au reținut anume elemente, s-a renunțat la altele și fatal s-au făcut anume legături (minime de altfel). E un text ce respectă -nu numai esențialul ci adeseori chiar litera sadoveniană. Tentativa este din acest prim punct de vedere pozitivă și o dată cu spectacolul despre care nu vom întÎTzia să vorbim, ea ne demonstrează că noțiunea de experiment — atît de îngust privită de către unii în ultima vreme, poate avea un înțeles și o finalitate profundă, vastă. „Baltagul" la Teatrul Mic constituie un răspuns izbutit dat unei întrebări ce a apărut în anii din urmă : poate fi înțeles experimentul numai într-un sens unilateral, numai a- ducînd pe scenă eschibițil formale sau filozofii așa- zis „absurde", sau el are o arie și o finalitate mult mai largă ? Spectacolul pus în scehă de Radu Penciulescu ni se pare edificator în acest sens. Realizatorii lui au pornit de la premisa că scena oferă posibilitățile relevării acelor nobile înțelesuri conținute de capodopera sadoveniană, că în- cercînd să pătrundă în e- sența ei pot oferi spectatorului de astăzi o operă dramatică în care tensiunea emoțională să se întregească într-o dezbatere etică de adîncă rezonantă filozofică și umană. Cadrul este sobru așa cum a fost creat de Sadoveanu : redus la elementele esențiale dar profund definitorii (scenografia aparține lui Teodor Constaptinescu). A- ducerea pe scenă a detaliilor vieții țărănești, a obiceiurilor, a ritualurilor, a eresurilor și a credințelor, a tuturor elementelor concrete ale existentei oamenilor de la munte a fost desigur fericită, altfel spectacolul s-ar fi depărtat de spiritul cărții. In romanul lui Sadoveanu, ca dealtfel în întreaga sa operă, toate acestea nu reprezintă ele

(scena scrisorii trimisă de Vitoria feciorului ei) și un ritm ceva mai greoi. Din momentul în care Vitoria pleacă la drum ritmul devine cel firesc. „Baltagul" este în fond romanul Vitoriei Lipan, de aceea rolul cel mai dificil și cel mai complex l-a avut Olga Tu- dorache. Să amintim, cum se amintește în parte și în programul de sală, cîte a- semănări s-au făcut între Vitoria și personajele literaturii universale și naționale de la Anca, eroina „Năpastei", pînă la Hamlet — ar fi fastidios. Dar dacă toate aceste asemănări își au explicațiile și motivările lor trebuie să fim de a- cord că femeia aceasta este nu numai un tip caracter ristic pentru o arie geografică (omul de la munte, pietros, dîrz, dedat cu greutățile și capriciile naturii) ci și un tip național reprezentativ prin acele însușiri amintite mai sus și din care dîrzenia și neîntinarea morală și trăinicia sentimentelor („ea însă se socotea moartă, ca și omul ei, care nu era lîngă dînsa. Abia acum înțelegea că dragostea el se păstrase ca-n tinerețe"), ura împotriva nelegiuirii, oroarea de compromis și demnitatea ocupă un loc e- sențlal. Vitoria este în a- celași timp și o femeie neobișnuită, așa cum sînt mai toți eroii lui Sadoveanu, oameni ce aduc nu numai experiența lor și a generațiilor anterioare, oameni care vin din depărtările timpului. De aici inteligența și perspicacitatea femeii, ceea ce îl face pe fiul său Gheor- ghiță să o considere uneori ca o prezență supranaturală. De aici și neîncrederea pe care ea o manifestă față de autoritățile vremii. Pentru că așa cum spunea chiar ea: „m-oi duce și la dînșii dar nădejdea mea cea mare e în altă parte". Olga Tudorache a întrunit toate aceste trăsături într-un joc în care intensul clocot interior nu s-a transformat în explozii și lamentații pentru că Vitoria are în firea sa acea măsură ce este caracteristică poporului român. împietrită uneori, vicleană chiar

sau dură cînd trebuie, șl mlădioasă de asemenea, plină de tact, vorbind cit trebuie și neîntrecînd niciodată măsura, Olga Tudorache a fost o Vitorie Lipan de o remarcabilă ținută artistică. A înțeles că femeia aceasta nu este numai dîrză ci și inteligentă, că dragostea ei pentru Ne- chifor reprezenta un sentiment superior și nu o stare de banală gelozie. La confluența acestor date și ca o sinteză a lor, Vitoria Lipan așa cum a întruchipat-o Olga Tudorache rămîne un tip asupra căruia vom avea prilejul să medităm. Numai în ultimele clipe ale judecății lui Ca- listrat Bogza, ale mărturisirii smulse nu cu sila ci prin puterea adevărului și a acuzării morale, Olga Tudorache n-a aflat cea mai potrivită expresie. Scena în roman este de un patetism zguduitor, atinge maxima incandescență. Aici mi s-a părut neizbutită rezolvarea dramei și mal ștearsă prezența Vitoriei.Ceea ce am remarcat în cadrul spectacolului a fost faptul că direcția de scenă nu a tratat restul ansamblului ca o simplă figurație. E drept rolul lui Gheorghiță pare mai ingrat, deoarece băiatul reprezintă un reflex al voinței materne. El parcurge mal degrabă o inițiere în tainele vieții și ale lumii. De aceea Traian Stăncscu fără voia lui a fost mai degrabă o prezentă dar nu a conturat un tip. Ceea ce se poate remarca este însă subtilitatea cu care a schițat trecerea de la adolescenta naivă la bărbăția grea de răspunderi. Victor Rebengiuc a fost magistral în rolul negustorului David, personaj conturat cu umor discret, cu subtilitate și pătrundere. David cu toate a- bilitățile negustorului vădește o atitudine umană superioară care îl face să fie din tot sufletul, cu înțelegere și eficacitate alături de Vitoria Lipan. Boris Ciornei a fost, de asemenea, unul din pilonii spectacolului în rolul ucigașului Calistrat Bogza, rol deloc episodic, rol în care actorul a trecut firesc fără ostentație de la sfidarea și nepăsarea perfect simulată la panica atroce și la mărturisirea spășită. Gradația și nuanțele necesare au fost subliniate cu inteligentă. Ion Marinescu a dat unui rol de mică întindere valoarea ridicată a talentului și inteligenței sale actoricești. Tatiana Iekel, Arca- die Donos, Nicolae Ifrim, Jana Gorea, Tudorel Popa ău dat rolurilor episodice o pregnanță deosebită și au făcut ca spectacolul să aibă unitate stilistică. De fapt aici a- flăm meritul deosebit al directorului de scenă, al ansamblului și al fiecărui interpret în parte : textul scenic nu putea fi altfel realizat și presupunea un mare număr de apariții. Dar nici spectacolul nu mi s-a părut segmentat, nici personajele episodice nu au fost compuse ca atare. Ele au fost integrate și au subliniat acea idee care străbate romanul lui Sadoveanu ; omenia ca element definitoriu al celor ce trăiesc pe acest pămînt, solidaritatea lor în fata nelegiuirii.Cu „Baltagul" ne aflăm în fața unui spectacol de reală valoare, a unui experiment adevărat, a unei idei ingenioase ce ne-a permis și pe această cale reîntîlnirea cu un univers de gîndire și de simțire specific românesc.
Valeriu RÂPEANU

• Bel» (film pentru ecran pano
ramic) : PATRIA — 10; 12,30; 16,15; 
18,45; 21,15

© Cele trei nopți ale unei Iubiri : 
REPUBLICA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15
© Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21

© Pentru cîțiva dolari In plus : 
LUCEAFĂRUL — 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45, FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 
21, MODERN — 9; 11,30; 14; 16,30; 
19; 21,30

© Răpirea fecioarelor : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FEROVIAR — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20, EXCELSIOR — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ambele 
completarea Mitică șl formula lui 
de viață) — GLORIA (completare 
Dacă aș fl știut) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45

© Noaptea nunții în ploaie : ARTA 
(completare Orizont științific nr. 
1/1068) — 8,45—15,45 în continuare; 
18,15; 20,30

© Doctorul Aumădoare : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,30

© America, America (ambele se
rii) : CINEMATECA — 10; 12,45; 16

© Hocus-Pocus : VICTORIA (com
pletare Stadioanele vă așteaptă) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45
• Sfîntul la pîndă : LUMINA
(completare Creierul) — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI
(completare Flora australiană) — 
10; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA
(completare Gustav și cioara ne
recunoscătoare) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30
• Tom și jerry : DOINA (comple
tare Fuga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 
13,30; 16; 18,15; 20,30
© Am intilnit țigani fericiți : u- 
NION (completare Anatolia ospi
talieră) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL 
SĂRII (completare Lauri celor mai 
buni) — 15; 17,30; 20, CRINGAȘI 
(completare Plinea noastră) — 
15,30; 18; 20,30

cinema

• Digul — Flori pentru litoral — 
Cînd frumosul este util — Repor
taj prin Țara Bîisel — Pepite — 
Trei povești de dragoste : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare

• Leul african : DACIA (comple
tare Năică pleacă la București) —
9—17 în continuare; 19; 21, AU
RORA (completare O după-amiază 
plină de peripeții) — 9.30 11,30.; 
13,45; 18; 18,15; 20,30

• Căutațl idolul: BUZEȘTI (corn-' ■ 
pictare Pledoarie pentru box) — 
15,30; 18; 20,30, VIITORUL (comple
tare Orașul fără străzi) — 15.30; 
18; 20,30

• Cu toată viteza, înainte ! : GRI- 
VIȚA (completare Lupta Internă a 
speciilor) — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30

• Eroii de la Telemark : BUCEGI
— 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30, FLO- 
REASCA — 10; 12,30; 15; 18; 20,30

• Post-Sezon : UNIREA — 15,15; 
17,45; 20,15

• Două bilete la matineu : TOMIS 
(completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30

• Cel șapte samurai : FLACĂRA
— 14,30; 17,30; 20,45

• încercuirea : VITAN (completa
re Salut, Kenya 1) — 15,30; 18; 20,30

© O lnme nebună, nebună, nebu
nă : MIORIȚA — 9,30; 13; 16,30; 
19,45, LIRA — 16; 19,30

• Muzicantul : POPULAR (com
pletare Miracole) — 15,30; 18; 20,3(

• împușcături pe portativ : MUN ' 
CA (completare împlinire) — 16; 
18; 20, RAHOVA (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30; 
18; 20,30

• Un idiot Ia Paris : MOȘILOR 
(completare Atenție, ciuperci !) — 
15,30; 18; 20,30

• Blestemul rubinului negru : 
VOLGA (completare Gustav știe 
mal bine) — 9,30—14 în continuare; 
16,15; 18,30; 20,45

• Un bărbat șl o femele : PRO
GRESUL (completare Pilule II) — 
15,30; 18; 20,30, FERENTARI (com
pletare Gigantul Înaripat) — 15,30; 
18; 20,30

• O sută unu Dalmațleni : CO- 
TROCENI (completare Năică și ve
verița) — 10; 15,30; 18; 20,30

© Reîntoarcerea lui Surcouf : PA
CEA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 10; 15,30; 18; 20,30

• Martin, soldat : COSMOS (com
pletare încercări) — 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30

Festivalul 
studențesc 
de artă

Primele zile ale lui aprilie 
coincid cu începerea manifestă
rilor prilejuite de tradiționalul 
Festival studențesc de artă, ca
re se va încheia la 28 aprilie.

Bucureștiul va găzdui întrece
rea ansamblurilor folclorice. 
La Sighișoara se va desfășu
ra festivalul cinecluburilor, la 
Cluj al teatrelor, corurilor și 
formațiilor de muzică clasică, 
iar la Iași cel al ansamblurilor 
de estradă. Agenda acțiunilor 
consacrate Bienalei artistice a 
tineretului studios mai prevede 
amenajarea, în sala Dalles din 
Capitală, a primului salon_ stu
dențesc de primăvară. Aici vor 
fi expuse cele mai bune lucrări 
ale studenților din toate facul
tățile, în domeniul picturii, 
sculpturii, graficii, țesăturilor, 
ceramicii și artizanatului..

In încheierea festivalului, ca
re prin excelență va avea un 
caracter competitiv, juriile, al
cătuite din personalități ale 
vieții artistice și culturale, re
prezentanți ai Ministerului în
vățământului și Uniunii asocia
țiilor studenților, precum și din 
studenți, vor acorda cîștigători- 
lor premii și mențiuni.

(Agerpres)

Pledoaria pentru diversificarea repertoriului cinematografic și promovarea unor criterii de valoare în difuzarea filmelor se menține actuală și găsește argumente în programele mal fiecărei săptămîni. Cu rare excepții. premierele nu. „tulbură" uniformitatea cenușie a acestor programe, care excelează prin penuria de opesre de înaltă ținută, reprezentative pentru cele mai viabile școli sau tendințe și pentru cei mai de seamă creatori ai cinematografiei de azi. Filme ca „Am întîlnit țigani fericiți", „O lume nebună, nebună, nebună", „Cei șapte samurai" au reprezentat, în ultima vreme, puncte de interes real pe ecranele noastre ; „Răpirea fecioarelor" a adus o concludentă replică autohtonă într-un gen de cea mai largă audientă. Dar ansamblul acestui început de stagiune a demonstrat că și în materie de repertoriu, cu cîte o singură floare nu se face primăvară.Ce obiectăm, în mod concret, repertoriului cinematografic ? Să examinăm programul unei săptămîni oarecare din luna martie : întîlnim filmele „Pentru cîțiva dolari în plus" (la cinematografele „Luceafărul/", „Festival", „Modern"), „Eroii de la Telemark", „Blestemul rubinului negru", „Reîntoarcerea lui Surcouf", „Sfîntul la pîndă", „Două bilete Ia matineu", „Moartea după cortină" și alte producții de aceeași, factură, programate, de regulă, la cîte două- trei cinematografe. O preponderentă covirșitoare a filmelor de aventuri și, în genere, a unor pelicule de divertisment care nu întotdeauna se apropie de virtuțile ce justifică imensa popularitate a genurilor respective.

Desigur, asemenea filme distractive, „deconectante", nu trebuie să lipsească din programul nici unei săptămîni. Cinematograful — mai mult decît celelalte arte — are, printre funcțiile sale, și pe aceea de divertisment ; sînt foarte multi cei care intră în sala de proiecție pentru a-și oferi două ore de relaxare — spectatori de toate categoriile, inclusiv dintre aceia care nu subestimează cîtuși de puțin rigorile culturii cinematografice, însemnătatea filmului ca artă. Diversitatea de gusturi și preferințe ale marelui public impun însă menținerea unui echilibru al repertoriului, o reprezentare echitabilă a diferitelor genuri. Nesocotirea acestei cerințe elementare este regretabilă. Dar și mai regretabil e atunci cînd „dumpingul" amintit coincide cu abdicarea de la criterii de selecție calitativă.

De multe ori, structura deficitară a repertoriului este motivată prin necesitatea realizării planurilor de casă ale sălilor de cinema. Este o problemă deloc neglijabilă, și — dat fiind rolul filmului în formarea gustului public — ' ar merita studiat dacă aceste planuri sînt întotdeauna realiste, dacă nu sînt uneori prea mari, determinînd concesii fată de filmele de succes facil. Dar în nici un caz motivarea amintită nu poate fi absolutizată. Mai degrabă se poate vorbi despre persistența unor prejudecăți adînc înrădăcinate cu privire la receptivitatea spectatorilor, prejudecăți în virtutea cărora programarea recurge la soluții de minimă rezistentă, mizînd pe forța de atracție a unor genuri și considerînd valoarea filmelor respective ca o chestiune de interes secundar. De a- ceea rulează simultan atîtea pelicu

le de la periferia divertismentului cinematografic. Desigur, dacă se în- tîmplă ca pe ecrane să apară un film mediocru ca „Reîntoarcerea lui Surcouf", nu este, la urma urmei, nici un fel de nenorocire. Dar dacă-stagiunea este dominată de tot felul de „Sur'coufi", lucrurile se schimbă, și se poate vorbi despre o anumită influentă, din punct de vedere al educării estetice și culturale, a repertoriului de filme.Acesta este doar unul dintre neajunsurile repertoriului, referitor la ceea ce se vede pe ecranele noastre. Trebuie discutat însă și despre ceea ce nu se vede, despre faptul că realizări majore ale cinematografului contemporan, despre care se scrie în reviste, în cărțile publicate la noi, lipsesc cronic din programul cinematografelor. Criticile a- duse din acest punct de vedere re

pertoriului sînt, după părerea mea, ele însele, adeseori, unilaterale, vi- zind cu predilecție zona cea mai „explozivă", dar și cea mai contradictorie, a creației actuale. Nu e vorba de a se programa neapărat, și în primul rînd, de pildă, filmele unui Godard, cineast viu controversat chiar în tara lui, deși sînt filme ale sale care ar trebui prezentate pentru informarea publicului. Problema se cere discutată în principiu, trebuie puse în discuție concepția însăși a repertoriului, reticentele nejustificate care fac, bunăoară, ca un film de calitate ca „Fragii sălbatici" să ajungă pe ecranele noastre multi ani după realizarea sa.Există, se știe, dificultăți obiective în importul de filme — între care prețul foarte mare, în valută, aproape prohibitiv al unor filme de valoare. Aceasta explică întîrzierea a- numitor achiziții. La fel de adevărat este însă că forurile de resort își limitează ele însele aria selecției, prin prospectarea superficială și rutinieră a „pieței" cinematografice, ca și prin excluderea din competiție a unor filme bine cunoscute, pe bază de aprehensiuni discutabile, în fond și ele tot de rutină. După cîte ezitări a fost programat filmul „Un bărbat și o femeie", realizare în fond de o mare poezie și puritate ; o scenă de dragoste, din- tr-un film, nu e neapărat vulgară, și ni se pare de altfel semnificativ că în sala de spectacol nu s-au auzit acele exclamații ale unor spectatori mai puțin evoluați, frecvente din păcate în cazul prezentării unor pelicule ca cele din seria „Angelica", adeseori ostentativ-decoltate dar acceptate de forurile de programare 

pentru că... „genul permite". Ar trebui promovate criterii estetice mal serioase, judecata de valoare ar trebui să devină un instrument esențial, luînd locul subiectivismelor și arbitrariului nu arareori prezente în domeniul alcătuirii repertoriului cinematografic.Desigur, atenția se cere concentrată nu numai asupra extremelor repertoriului, conform împărțirii simplificatoare a producției cinematografice în filme „de artă" și filme „de public" (noțiuni care s-ar exclude, chipurile, reciproc). De regulă, filmele bune nu sînt ocolite de public șl este, greu de crezut că producția mondială nu oferă posibilitatea ridicării nivelului de ansamblu al programelor noastre cinematografice. Este necesar însă ca selecția să se facă pe baza cunoașterii efective a acestei producții, fără a fi lăsată la discreția întîmpl&rii, a filmelor care vin spontan „spre vizionare". „Gospodărirea" peliculelor selecționate, adică regimul priorităților în programare, de care depinde echilibrul calitativ și de genuri al fiecărei săptămîni este, de asemenea, susceptibil de radicale îmbunătățiri. Numai în felul acesta, numai prin eliminarea părerii că „succesul de casă" presupune și justifică renunțarea la exigentă, numâi printr-o politică de difuz? ~e cu orizont larg șl fundamentată br criterii științifice, pe un consecvent primat al calității, filmul va putea ocupa locul ce i se cuvine în viața noastră artistică. Atît în ce privește funcția sa de divertisment, cit și rolul său în procesul de educare etică și estetică a milioane de spectatori.
D. COSTIN
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DECRETE AIE COMM DE STAT 
cu privire ia organizarea și funcționarea 
Ministerului Afacerilor Interne și cu privire 
la înființarea, organizarea și funcționarea 

Consiliului Securității Statului

SEMNAREA PROTOCOLULUI ROMANO - CEHOSLOVAC
PENTRU LĂRGIREA SCHIMBULUI DE MĂRFURI
PREVĂZUT PE PERIOAOA 1969-1970în urma tratativelor care au decurs într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, la 3 aprilie a fost semnat la București protocolul între guvernul Republicii Socialiste România șl guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace, pentru lărgirea schimbului de mărfuri prevăzut pe perioada 1969—1970 prin acordul comercial de lungă durată.Volumul mărfurilor convenite

reprezintă o majorare de peste 10 la sută față de livrările prevăzute în acordul comercial de lungă durată pe acești ani.Din partea română, protocolul a fost semnat de Nicolae Anghel, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea cehoslovacă de Emil Misovsky, adjunct al ministrului comerțului exterior.(Agerpres)

LA A XXIII-A ANIVERSARE
A ELIBERĂRI! UNGARIEI

Efervescență pe frontul 
construcției socialiste

Așa cum s-a anunțat, Consiliul de Stat a emis decrete referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne și la înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului.In decretul privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne se prevede că acest minister are ca sarcină principală înfăptuirea politicii partidului și statului cu privire la asigurarea ordinii publice, apărarea proprietății socialiste și personale, a drepturilor și intereselor legale ale persoanelor, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, contribuind prin aceasta la asigurarea muncii pașnice de construcție socialistă a poporului român.Ministerului Afacerilor Interne, potrivit decretului, îi mai revin a- tribuții privind menținerea ordinii și paza în municipii; orașe și comune, siguranța circulației pe drumurile publice, organizarea, îndrumarea și controlul activității de prevenire și stingere a incendiilor. De asemenea, acest minister organizează activitatea de eliberare și controlul actelor de trecere a frontierei de stat, ținerea evidenței populației și eliberarea actelor care certifică identitatea, domiciliul și cetățenia persoanelor, ținerea e- videnței, păstrarea, completarea și organizarea folosirii materialelor documentare ce fac parte din Fondul Arhivistic de Stat.Din . structura organizatorică a Minis'vȘruluj Afacerilor Interne fac parte .-niliția, pompierii, trupele de pază, penitenciarele, Arhivele Statului, precum și alte unități centrale care vor fi stabilite prin ho- tărîre a Consiliului de Miniștri.în decretul privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Securității Statului se prevede că acesta este un organ central al administrației de stat care are sarcina de a înfăptui politica partidului și statului în domeniul a- părării securității statului. în decret prevede că Consiliul.. Secp- 4 rității-'Statului are misiunea de a preveni, descoperi și lichida uneltirile și acțiunile dușmănoase îndreptate împotriva orînduirii sociale și de stat.Consiliul Securității Statului are,

de asemenea, ca atribuții luarea de măsuri pentru apărarea secretului de stat, verificarea, potrivit legii, în cadrul organizațiilor sociale, a modului de aplicare a acestor măsuri, contribuind la educarea cetățenilor în spiritul vigilenței.Pornind de la prevederile constituționale referitoare la inviolabilitatea domiciliului, ambele decrete stabilesc cu precizie cazurile și condițiile în care organele Ministerului Afacerilor Interne și ale Consiliului Securității Statului au dreptul să intre în locuința unor persoane fizice, pentru îndeplinirea atribuțiilor legale. Astfel, aceste organe pot intra în locuința unor persoane fizice, la solicitarea sau cu consimțământul acestora, fără încuviințare sau autorizație numai în caz de infracțiuni flagrante, iar, în toate celelalte cazuri, numai cu autorizația procurorului, dată în condițiile prevăzute de lege.De asemenea, decretele reglementează într-un mod similar condițiile în care aceste organe pot intra în incinta unor organizații socialiste, pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de serviciu.Aceste prevederi sînt menite să întărească exercitarea de către organele de stat a îndatoririlor ce le revin în apărarea intereselor statului și a intereselor legitime ale tuturor cetățenilor în conformitate cu legile în vigoare, în spiritul întăririi legalității socialiste.în decrete se subliniază că Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului își desfășoară întreaga activitate sub conducerea și îndrumarea Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a Consiliului de Miniștri.Conform decretelor, Colegiul Ministerului Afacerilor Interne și Consiliul Securității Statului sînt organe deliberative și lucrează potrivit principiului muncii și conducerii colective. în îndeplinirea sarcinilor ce le revin, aceste instituții centrale colaborează cu ministerele, cu celelalte organe ale administrației de stat și se sprijină pe concursul larg al cetățenilor șl al colectivelor de oameni ai muncii.

MINISTRUL DE EXTERNE Al REPUBLICII
VOITA SUPERIOARĂ VA FACE 0 VIZITĂ

OFICIALĂ ÎN ROMÂNIA
La invitația guvernului român, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, va face o vizită oficială în Republica Socialistă România între 5 și 9 aprilie 1968.

Cronica
zilei

VIZITELE MINISTRULUI 
ENERGIEI

ȘI RESURSELOR NATURALE 
AL REPUBLICII TURCIAMinistrul energiei și resurselor naturale al Republicii Turcia, Refet Sezgin, împreună cu Iancu Hora- țiu, adjunct al ministrului petrolului, a făcut în zilele de marți și miercuri o călătorie prin țară. Oaspetele a vizitat exploatarea minieră Motru, șantierul Sistemului hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier, hidrocentrala Bacău-I, rafinăria de pe valea Tro- tușului, orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej și Muzeul Peleș. în timpul vizitei, ministrul turc a fost însoțit de Kâmuran Giirun, ambasadorul Turciei la București. Miercuri seară, oaspetele turc s-a înapoiat în Capitală.

★Miercuri dimineața a plecat în Bulgaria o delegație de oameni de știință condusă de acad. Nicolae Sălăgeanu, care va participa la lucrările celei de-a 3-a Adunări generale a progresului biologic internațional.
★Miercuri seara, pe podiumul A- teneului Român a apărut unul dintre' reputații reprezentanți ai artei pianistice contemporane — Nikita Magaloff. El a interpretat în cadrul recitalului un program alcătuit din lucrări de Mozart, Scarlatti, Chopin, Stravinsky, Liszt.(Agerpres)

A apărut

„PRESA NOASTRĂ"
Revista Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialistă 

România nr. 311968

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 și 7 aprilie. In țară : vreme în răcire treptată. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale, mai ales sub fbfrmă de a- verse. In munți șl izolat în nordul tării se vor semnala lapovită și ninsoare. Vînt potrivit. Temperaturile minime în nordul țării vor fi cuprinse între minus 3 și plus 3 grade și intre 2 și 8 grade în sud, iar maximele vor oscila între 6 și 12 grade în nord și între 14 și 20 de grade în sud. In București : vreme în răcire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea averse de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.
TRAGEREA CONCURSULUI 

PRONOEXPRES NR. 14 DIN 
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In Ungaria, aceste zile de primăvară ale lui 1968 se caracterizează printr-o efervescență deosebită pe frontul muncii. La Budapesta, ca și în restul țării, muncitorii din industrie sînt angrenați într-o vastă acțiune de modernizare a întreprinderilor, de introducere a tehnicii noi, de legare cît mai strînsă a realizărilor științei de necesitățile producției.Energiile îndreptate în aceste direcții s-au manifestat cu deosebit dinamism în ultima vreme, în întîmpinarea sărbătorii naționale a poporului ungar — 4 Aprilie, ziua eliberării țării de sub jugul fascist, eveniment memorabil care a marcat o cotitură istorică în viața poporului frate ungar.Presa din Budapesta anunță zilnic noi evenimente și realizări în domeniul construcției socialiste. Iată cîteva: la Ferencvăros a început să producă cea de-a doua fabrică de case, cu o capacitate anuală de producție de 2 800 de apartamente; pe șantierul termocentralei de lingă Gydn- gyds, cu o putere de 800 megawați (care va intra în funcțiune cu o parte din agregate în prima jumătate a anului viitor) lucrările se desfășoară în ritm susținut; a fost încheiată recent electrificarea liniei ferate Za- hony-Nyiregyhăza și au început lucrări de același gen pe linia Buda- H pesta — Cegled; la combinatul chimic „Tisa" se construiește prima fabrică de polietilenă din țară, care va avea o capacitate anuală de 24 000 tone.Pentru a se ajunge la astfel de realizări a fost nevoie de o activitate plină de rîvnă desfășurată de-a lungul anilor. După eliberare, luîndu-și soarta în propriile mîini, poporul ungar, sub conducerea partidului clasei muncitoare, a vindecat rănile pricinuite de război, a refăcut economia și a pornit pe calea industrializării țării. Ca rezultat al eforturilor oamenilor muncii au sporit considerabil forțele de producție, structura economiei s-a transformat substanțial, în prezent, producția industrială a Ungariei este de șase ori mai mare decît în perioada antebelică. Anul trecut, ea a crescut cu 9 la sută, iar în primele două luni ale acestui an a fost cu 6 la sută mai mare decît în aceeași perioadă a anului 1967.Mari construcții industriale stimulează pulsul întregii vieți economice. Uzinele „Csepel", de pildă, fondate R în urmă cu 75 de ani, au cunoscut importante transformări înnoitoare. Aici s-au construit noi furnale, oțe- lării electrice, laminoare automate, s-a inițiat o vastă acțiune de reîn- zestrare tehnică. Alături de vechile întreprinderi industriale, lărgite și modernizate, s-au ridicat numeroase obiective noi. Printre acestea figurează la loc de frunte combinatul siderurgic de la Dunaujvâros situat la 200 kilometri de Budapesta pe malul

stîng al Dunării, în jurul căruia a a- părut un oraș modern cu 45 000 de locuitori. Din cele peste 2 700 000 tone de oțel pe care le produce anual Ungaria, aici se realizează 600 000 tone, în mare parte oțeluri superioare. Cele două mari furnale asigură anual 700 000 tone de fontă, iar lami- noarele — 500 000 tone de tablă,O atenție deosebită se acordă în Ungaria creșterii industriei constructoare de mașini, ca una din ramurile principale ale industriei. Anul trecut, producția acestei ramuri a crescut cu 9 la sută față de 1966. Date statistice arată că în privința producției de mașini-unelte Ungaria se situează pe locul 15 în lume.Semnificativă este și evoluția industriei energetice : de la 7,6 miliarde kWh, în 1960, producția de energie electrică a crescut la 12,5 miliarde kWh în 1967. Au fost construite termo și hidrocentrale pe Tisa ; la Szăzhalombata a fost ridicată prima termocentrală în aer liber cu o putere de 600 megawați ; capacități energetice au fost create la Pâcs, Oroszlăny, Ajka, Dunaujvâros, altele fiind în curs de realizare.Prospecțiunile geologice au dus la descoperirea unor importante resurse de gaz metan și de petrol, precum și a unor noi rezerve de bauxită. Ramură industrială nouă, extracția de petrol a ajuns la 1,7 milioane tone în 1967, față de numai 400 000 tone în 1945. Totodată, la Ajka, în preajma căreia se află cele mai importante rezerve de bauxită din munții Bakony, s-a construit în anii puterii populare una din cele mai mari fabrici de aluminiu din R. P. Ungară.Industria chimică, ramură foarte dinamică a economiei, a înregistrat creșterea cea mai spectaculoasă. Producția ei a sporit de 20 de ori față de anul 1938. Combinatul chimic de la Borsod, cel de la Tiszaszederkeny, fabrica de fibre artificiale de la Nyergesuyfalu, întreprinderea experimentală a industriei chimice de la Veszprâm sînt numai cîteva exemple care ilustrează eforturile îndreptate spre dezvoltarea acestei ramuri industriale.In pas cu industria s-a dezvoltat șl agricultura socialistă. Extinderea procesului de mecanizare a lucrărilor agricole, mărirea suprafețelor i- rigate, folosirea pe scară tot mai mare a îngrășămintelor minerale a- sigură creșterea recoltei la’-hectar, contribuie la sporirea producției a- nimaliere.Socialismul a înnoit fața țării, ca și viața oamenilor muncii. După cum arată datele statistice, în ultimii zece ani s-au dat în folosință 500 000 de apartamente. în școlile medii și institutele de. Irivățămînt superior studiază astăzi peste 350 000 de elevi și 84 000 de studenți. Circa 4 000 de

cluburi și case de cultură, numeroasa teatre, cinematografe, muzee sînt răspîndite pe tot cuprinsul țării.Principala sarcină a dezvoltării sociale în actualul cincinal — s-a arătat la Congresul al IX-lea al P.M.S.U. — constă în continuarea activității îndreptate spre construirea deplină a societății socialiste. Pornind de la cerința unei dezvoltări intensive a economiei naționale ungare, s-au adoptat ca principii călăuzitoare ale activității economice intensificarea rentabilității, creșterea productivității, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor. Obiectivele planului în curs prevăd sporirea resurselor țării, a venitului național, continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale poporului ungar.Măsurile aplicate de la începutul acestui an în cadrul noului sistem de conducere a economiei stimulează întreprinderile la o mai bună organizare și planificare a producției, la descoperirea și valorificarea de noi resurse, sporirea rentabilității producției.Poporul român urmărește cu profundă simpatie activitatea constructivă desfășurată de oamenii muncii din Ungaria prietenă și se bucură sincer de realizările lor pe calea socialismului.Relațiile de prietenie româno-un- gare s-au ridicat pe o treaptă superioară după eliberarea țărilor noastre de sub jugul fascist și trecerea lor la construirea socialismului. Acestea sînt relații de strînsă prietenie frățească, de colaborare și întrajutorare în opera de construire a societății socialiste, între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, între statele noastre există raporturi de colaborare tovărășească, bazată pe internaționalismul socialist, pe respectarea independenței și suveranității, e- galității în drepturi și neamestecului în treburile interne. Pe măsură ce ambele țări își dezvoltă industria, agricultura, știința și cultura, se creează condiții tot mai bune pentru intensificarea colaborării multilaterale dintre cele două țări în avantajul și spre binele popoarelor român și maghiar și în interesul cauzei generale a socialismului, a întăririi sistemului socialist mondial, a unității mișcării comuniste și muncitorești.Cu prilejul marii sărbători naționale a Republicii Populare Ungare, oamenii muncii din patria noastră urează poporului frate ungar noi și noi succese în lupta pentru progres și prosperitate, pentru înflorirea țării, pentru triumful luptei sale pe calea .socialismului și comunismului.
B. STOIANEXTRAGEREA I13 18 35 11 38 4 — 28 24FOND DE PREMII : 475 947 lei.EXTRAGEREA A II-A2 49 46 27 24 28 — 1 30FOND DE PREMII : 353.181 lei(Agerpres)

SPOR
ss Performanta Politehnicii lașiy y
domină optimile „Cupei

„Festivalul european 
al cinematografului 
sportiv", in 1969?

Pentru prima oară in Fran
ța, vor avea loc, astăzi și mii- 
ne, la Melun, Meaux și Chel- 
les, „ZILELE CINEMATO
GRAFULUI SPORTIV". După 
opinia ziarului „L’Equipe", 
care publică știrea, această 
inițiativă s-ar putea transfor
ma in anul 1969 in „FESTI
VALUL EUROPEAN AL CI
NEMATOGRAFULUI SPOR
TIV".

Adunare la întreprinderea 
de transporturi BucureștiCu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, miercuri după- amiază a avut loc la clubul din Calea Dudești al întreprinderii de transporturi București o adunare la care au luat parte numeroși oameni ai muncii de la uzinele textile „7 Noiembrie", depoul Dudești al I.T.B. și din alte întreprinderi din Capitală.Au participat, de asemenea, reprezentanți ai ambasadei R.P. Ungare la București.

Despre însemnătatea acestui eveniment și despre prietenia dintre poporul român și poporul ungar au vorbit Gheorghe Florea, mem- ’bru al Biroului executiv al Consiliului municipal al sindicatelor București, și Sandor Argyelan, consilier al ambasadei R.P. Ungare la București.In încheiere, participanții au vizionat filmul artistic „Lumină după jaluzele", producție a studiourilor cinematografice din R.P. Ungară.(Agerpres)

TELEGRAME

Disputate pe terenuri neutre, meciurile din cadrul „optimilor" de finală ale „Cupei României" la fotbal s-au soldat cu cîteva mari surprize. Astfel, echipa de categoria B Politehnica Iași a surclasat cu scorul de 5—1 pe F. C. Argeș, una din fruntașele categoriei A. Alte două formații din categoria secundă, Vagonul Arad și C.F.R. Timișoara, au obținut (prin rezultate de egalitate) calificarea în dauna echipelor de categoria A Jiul Petroșeni și A.S.A. Tg. Mureș.Rapid București s-a calificat fără emoții, învingînd cu 3—0 pe Universitatea Craiova, în timp ce Steaua șl Dinamo București au obținut victorii la limită în meciurile cu divizionarele B Politehnica Timișoara ți Chimia Suceava.La capătul unul joc echilibrat, Dinamo Bacău a eliminat pe Petrolul Ploiești. în sfîrșit, la Rm. Vîlcea, Universitatea Cluj a terminat la e- galitate 1—1 (după prelungiri) cu Progresul București, urmînd să se joace un al doilea meci, în termen de 8 zile.Iată rezultatele tehnice înregistrate :

București : Vagonul Arad — Jiul Petroșeni 1—1 (după prelungiri). Au marcat : Libardi pentru Jiul și Stă- noaie pentru Vagonul.Brașov : Dinamo Bacău — Petrolul Ploiești 2—1 (0—0). Au înscris : Nedelcu, DembrovschI, respectiv Grozea.Pitești : Rapid — Universitatea Craiova 3—0 (2—0). Au marcat : Co- dreanu, Dumitriu II și C. Dan.Sibiu : C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. Mureș 1—1 (după prelungiri). Au marcat : Pavlovici pentru A.S.A. Tg. Mureș și Seceleanu pentru C.F.R. Timișoara.Bacău : Dinamo București — Chimia Suceava 1—0 (0—0). A înscris Naghi.Ploiești : Politehnica Iași — F. C. Argeș 5—1 (2—1).Craiova : Steaua — Politehnica Timișoara 2—1 (1—1). Au înscris : Constantin, Tătaru II pentru Steaua și Surdan pentru Politehnica Timișoara.Rm. Vilcea : Universitatea Cluj — Progresul București 1—1 (după prelungiri). Au marcat Angelescu, respectiv Mateianu, din lovitură de la 11 m.

pase lungi, în adîncime sau de pe o parte pe alta, echipa din Pitești a depus literalmente armele, rarele incursiuni ale lui Kraus și Jercan fiind doar paleative. Situația echipei F. C. Argeș se asemăna ieri cu a unui boxer care, în netă inferioritate, așteaptă ca antrenorul său să arunce prosopul. Antrenorii argeșenilor n-aveau cum să „recunoască", astfel, inferioritatea echipei, dar faptul că la un moment dat, nemaiavînd ce face, au preferat să asculte, prin intermediul unui radioreceptor portativ, transmisiile de pe celelalte stadioane, spune... totul.
I. D.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL

ANGLIA - SPANIA 1-0Aseară, la Londra în meci pentru sferturile de finală ale campionatului european de fotbal, selecționata ANGLIEI A ÎNVINS cu scorul de 1—0 (0—0) reprezentativa SPANIEI. A marcat BOBBY CHARLTON (min. 83). Au asistat 100 000 de spectatori.

IERI, LA UNIVERSITATEA POPULARĂ
Universitatea populară București a organizat miercuri seară, în sala din strada Biserica Amzei, o manifestare consacrată celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist. Cu a- cest prilej, conf. univ. Oprea Par- pală a vorbit despre realizările Re-

publicii Populare Ungare în domeniul științei, culturii și artei.In continuare a luat cuvîntul Kintses Laszlo, atașatul de presă al ambasadei Republicii Populare Ungare la București.A urmat un program de filme maghiare. (Agerpres)
BUDAPESTÂ

F. C. Argeș — K. O., la Ploiești!Cazuri cînd o echipă din divizia B sau chiar din campionatele locale a învins o formație din prima categorie au existat suficiente in istoria destul de complicată a „Cupei României" la fotbal. în fond, trofeul însuși a revenit uneori unor echipe de categorie inferioară.K.O.-ul suferit ieri după-amiază de fotbaliștii de la F. C. Argeș în partida de la Ploiești întrece însă toate precedentele similare : 1—5 cu Politehnica Iași, din divizia B, după un joc în care s-a întilnit rareori cu mingea... Echipa din Pitești n-are nevoie de o prezentare specială. Lideră de mai multe ori a actualului campionat, aflată în lupta directă pentru titlu, F. C. Argeș a intrat, ieri, în „ring" cu această aureolă, considerînd-o suficientă pentru a-și asigura victoria. Mai ales după ce, în minutul 14, deschisese scorul. Ieșenii — și pină atunci într-o vervă remarcabilă — au continuat jocul

în același ritm alert, continuu ofensiv, cu ambiție și dăruire totală. Au încercat poarta cum rar o fac divizionarele A ! Si a venit mai întîi e- galarea, după o fază excepțională : — contraatac lansat de portarul ieșean ieșit în întîmpinarea mingii la circa 25 m de poartă, cursă pe extrema dreaptă, centrare precisă și Cuperman reia cu călcîiul din întoarcere. La fel de frumos avea să fie și golul lui Incze IV, din ultimul minut al primei reprize. Pauza părea că a fost un sfetnic bun pentru piteșteni ; cîteva minute numai, căci reintrat! în ritmul lor sprinten, atenți la tot ce se petrece în teren, studenții ieșeni și-au surclasat pur si simplu adversarii. Cele trei goluri înscrise de Lupulescu (în minutele 52, 53 și 66) sînt o palidă oglindire a ceea ce de fapt a existat pe teren. Hărțuită continuu, prin

Ion Tiriac l-a învins 
pe llie Năstase, in trei 
seturi

Întreruptă din cauza ploii, finala 
de simplu bărbați a turneului in
ternațional de tenis de la Roma 
dintre jucătorii români Ion Țiriac 
și llie Năstase a fost continuată 
ieri. Victoria a revenit lui Țiriac 
in trei seturi: (9—7, 6—3, 6—4).
După succesele obținute la începu
tul anului in India, Ion Țiriac 
și-a confirmat valoarea internațio
nală, ciștigînd consecutiv turneele 
de la Cannes și Roma.

IN „CUPĂ BALCANICA" : 
FARUL—GEN CLER CIRLIGI 
3—1 (2—0)Peste 10 000 de spectatori au asistat pe stadionul din Constanja la meciul dintre echipa Farul Constanfa și Gender Cirligi (Ankara), contînd pentru „Cupa balcanică" la fotbal. Partida s-a încheiat cu scorul de 3—1 (2—0) în favoarea formafiei consfănjene. Au marcat Iancu, Manolache, Tufan, respectiv Fayvethni.

A

In cîteva rînduriLA 28 APRILIE, LA BUCUREȘTI : ROMANIA — ITALIA (TINERET), LA BOXPrima întîlnire dintre echipele de box (tineret) ale Italiei șl României din cadrul „Cupei Europei' va avea loc la 28 aprilie la București. Ieri s-a stabilit ca returul să se dispute la 16 mai la Bolzano.„TURUL MAROCULUI". Etapa a 4-a a Turului ciclist al Marocului, disputată pe ruta Agadîr — Tarcudant (80 km), a fost cîș- tigată de englezul Brian Jolly, cronometrat cu timpul de lh 53’03”, urmat de iugoslavii Bocinici și Valencia. Grosul plutonului, în care se aflau și cicliștii români Moldoveanu, Moiceanu, Stoica, Ciumeti, a sosit după 3’30".SEMIFINALELE „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" la volei masculin programează următoarele meciuri : Steaua — Spartak Brno (17 aprilie Ia Brno și 24 aprilie la București) ; Dinamo București — Legia Varșovia (18 aprilie Ia București și 28 aprilie la Varșovia). Jocurile Dinamo București — Ț.S.K.A, Moscova din cadrul semifinalelor „C.C.E." la volei feminin se vor disputa la 14 aprilie la Moscova și 23 sau 25 a- prilie la București.

Cuvintarea iuiBUDAPESTA 3 (Agerpres). — Miercuri, în ajunul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, Gyula Kallai, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., a rostit o cuvîn- tare radiotelevizată în care a făcut o trecere în revistă a drumului parcurs de poporul ungar în perioada care a trecut de la acest eveniment.Vorbitorul a arătat că anii care au trecut au adus o creștere constantă a nivelului de trai. „Toată lumea simte astăzi că trăim mai bine decît ieri, iar mîine vom trăi mai bine decît azi", a spus el.

Gyula KallaiG. Kallai a subliniat în continuare că clasele și păturile de bază ale poporului ungar conlucrează într-o unitate tot mai deplină, poporul desfășoară o muncă constructivă, în prezent, a spus vorbitorul, sarcinile principale ale noastre constau în dezvoltarea economiei țării, modernizarea conducerii ei, simplificarea și perfecționarea activității organelor de stat.El a subliniat, de asemenea, succesele obținute datorită introducerii noului mecanism economic.Vorbitorul a abordat în încheiere 
o serie de probleme ale situației internaționale.

DEPUNERI DE COROANE IA MONUMENTELE EROILORBUDAPESTA 3. — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite: Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, la Budapesta au fost depuse coroane la monumentul eroilor ungari, la monumentul e- roului sovietic, la mormintele ostașilor români, bulgari, iugoslavi, polonezi, englezi și americani că-

zuți în luptele pentru eliberarea Ungariei.Coroanele au fost depuse din partea C.C. al P.M.S.U., a Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, a Guvernului Revoluționar Muncite resc-Țărănesc, din partea corpului diplomatic acreditat la Budapesta, a forțelor armate ale R.P. Ungare ți a unor organizații obștești.

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Peter Jănos.
★Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Național al Femeilor și Comitetul Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România au trimis telegrame de felicitare organizațiilor similare din Republica Populară Ungară cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a eliberării Ungariei de sub jugul fascist.(Agerpres)

Spectacol de gală cu filmul 
maghiar „Cele trei nopți 

ale unei iubiri*1La cinematograful „Republica" din Capitală a avut loc miercuri seara un spectacol de gală cu filmul maghiar „Cele trei nopți ale unei iubiri", organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Ungare.Au luat parte Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A., Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, oameni de cultură și artă, un numeros public.Erau prezenți Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Criticul de film Ecaterina Opro- iu, redactor-șef al reviste’ „Cinema", a făcut o scurtă trecere în revistă a succeselor cinematografiei din R. P. Ungară și a prezentat publicului delegația de cineaști maghiari condusă de regizorul Gyorgy Revesz, aflată în țara noastră cu acest prilej. în numele delegației a luat cuvîntul actrița Kărola Csfi- r5s. Din delegație mai face parte actorul Benedek Toth. (Agerpres)



Gărzile najionale cu măști de gaze efectuînd arestări în rîndul populației 
în timpul tulburărilor care continuă să aibă loc la Ciudad de Panama

Carta „Uniunii Statelor
Africii Centrale"

Republicii Democrate Vietnam 
cu privire la „limitarea 

bombardamentelor" asupra 
Vietnamului de nord

® POPORUL VIETNAMEZ A DAT LOVITURI GRELE 
AGRESORILOR ® UN EȘEC GRAV AL CERCURILOR 
IMPERIALISTE • GUVERNUL R. D. VIETNAM DISPUS 
SĂ STABILEASCĂ CONTACTUL CU PARTEA AMERICANĂ 
ÎN VEDEREA ÎNCETĂRII NECONDIȚIONATE A BOMBAR
DAMENTELOR S. U. A„ ASTFEL INCIT SĂ POATĂ ÎNCEPE 
CONVORBIRILEHANOI 3 (Agerpreș). — Guvernul R. D. Vietnam, anunță agenția V.N.A., a făcut ieri o declarație cu privire la „limitarea bombarda- njentelor" Statelor Unite asupra Vietnamului de nord.Imperialiștii americani violează flagrant acordurile de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, se arată în declarație, ei duc neîntrerupt o politică de intervenție și a- gresiune, poartă război împotriva poporului vietnamez, cu scopul de a permanentiza divizarea Vietnamului și de a transforma Vietnamul de sud într-o colonie și o bază militară a S.U.A.Statele Unite au adus masive trupe americane pentru a purta un „război local" în sud, și în a- celași timp au pornit un război de distrugere împotriva Republicii Democrate Vietnam. Ele au comis astfel o crimă de agresiune de o rară barbarie împotriva întregului popor vietnamez.Relevînd că prin lupta sa eroică poporul vietnamez a dat lovituri grele agresorilor americani și armatei marionetă de la Saigon, declarația arată : „Lupta pentru independență a poporului vietnamez a intrat într-o nouă etapă. înfrângerea Statelor Unite este evidentă, S.U.A. trebuie să pună capăt războiului agresiv din Vietnam, să retragă toate trupele americane și ale țărilor satelite din Vietnamul de sud și să lase poporul vietnamez să soluționeze singur problemele interne ale Vietnamului".Poziția de pace și independență a poporului vietnamez, exprimată în programul în patru puncte al guvernului R. D. Vietnam și în programul politic al F.N.E. din Vietnamul de sud întruchipează principiile fundamentale și principalele prevederi ale acordurilor de la Geneva din 1954 cu privire la Vietnam, și constituie o bază justă pentru soluționarea politică a problemei vietnameze.Guvernul R. D. Vietnam a declarat în numeroase rînduri că convorbirile dintre R. D. Vietnam și S.U.A. vor începe de îndată ce Statele Unite dovedesc că au încetat într-adevăr necondiționat raidurile de bombardament și toate celelalte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam. Această poziție s-a bucurat de aprobarea călduroasă și sprijinul unor pături largi ale opiniei publice din lume.

Ce a aratat 
testy/ electoral 
din Wisconsin

Așteptat cu mult interes, cel de ai doilea act al „alegerilor preliminare" din Statele Unite s-a consumat mărfi în sfatul Wisconsin, readucind în centrul afenfiei numele senatorului Eugene McCarthy, reprezentant al partidului democrat. Demonstrînd că cele 42 la sută din voturi obfinute în preliminariile din New Hampshire n-au fost doar „o întîmplare’, senatorul McCarthy1-, a reușit acum o nouă performantă, tota- lizînd, potrivit rezultatelor sosite pînă la închiderea edifiei, 56 la sută din voturi, față de 37 la sută pronunțate pentru președintele Johnson. Nu-i mai pufin adevărat că anunfarea de către președintele Johnson, la 31 martie, a retragerii sale din lupta pentru obji- nerea viitorului mandat prezidențial, ca și faptul că numele senatorului Robert Kennedy nu a fost trecut pa buletinele de vot, au ușurat sarcina senatorului McCarthy. Totuși, nu poate fi ignorat nici faptul că în ciuda hotă- ririi de retragere, numele președintelui Johnson a rămas propus spre alegere participanților la acest test electoral.

Pus în fața unei situații extrem de critice, în lumina eșecului grav al războiului de nimicire din Vietnamul de nord, a unor mari dificultăți — politice, sociale și financiare — datorate războiului de a- gresiune din Vietnam și a presiunilor din partea opiniei publice mondiale și a celei progresiste a- mericane, președintele Johnson a fost constrîns să anunțe „limitarea bombardamentelor" asupra Vietnamului de nord.Aceasta constituie o înfrângere și în același timp un truc perfid al guvernului S.U.A. pentru a liniști opinia publică. în realitate, guvernul S.U.A. continuă să trimită trupe în Vietnamul de sud, consolidează armata marionetă, cere alocări suplimentare pentru continuarea războiului, continuă să bombardeze o parte importantă a teritoriului R. D. Vietnam, între paralelele de 17 și 20 de grade, re- fuzînd să înceteze necondiționat bombardamentele și alte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam.„Este evident că guvernul S.U.A. nu a satisfăcut cu seriozitate cererile legitime ale guvernului R. D. Vietnam, ale opiniei publice progresiste americane și mondiale" se arată în declarație.„Totuși, în ce-1 privește, guvernul R. D. Vietnam se declară dispus să numească un reprezentant care să stabilească contactul cu un reprezentant al S.U.A., pentru a hotărî, împreună cu partea americană, încetarea necondiționată a bombardamentelor S.U.A. și a altor acte de ‘ război împotriva R. D. Vietnam, astfel îneît să poată începe convorbirile.Atât timp cît Statele Unite vor continuă agresiunea lor împotriva Vietnamului, poporul vietnamez, răspunzînd apelului lansat de președintele Ho Și Min, va continua să lupte cu hotărâre pînă la victoria finală în nord, pînă la eliberarea sudului, pînă la reunificarea patriei, pentru a contribui astfel la apărarea păcii în Indochina, Asia de sud-est și în lume.Guvernul R. D. Vietnam face apel cu toată seriozitatea la guvernele și popoarele țărilor socialiste frățești, la țările iubitoare de pace din lume și la americanii progresiști să acorde un sprijin și mai puternic luptei juste și poziției ■juste a poporului vietnamez și a guvernului R. D. Vietnam".

Potrivit unor comentatori, preliminariile din Wisconsin au oferit prin înseși rezultatele cu care s-au soldat, o explicație pentru hotărîrea luată de președinte de a renunja la cursa electorală. Acest al doilea act al alegerilor preliminare — apreciate, după cum se știe, drept adevărate sondaje de popularitate în care alegătorii democrafi și cei republicani își exprimă preferințele cu privire la persoana care urmează a fi investită cu misiunea oficială de candidat al unuia din cele două partide — au constituit în mod cert, ca și la New Hampshire, o manifestare a nemulțumirii corpului electoral față de agresiunea S.U.A. în Vietnam. Timp de trei săpfă- mîni senatorul McCarthy a desfășurat la Wisconsin o campanie activă subliniind dezacordul său cu politica vietnameză a actualei Administrafii. Luînd cuvintul în numeroase adunări publice, el a relevat din nou, ca și în timpul campaniei din New Hampshire, necesitatea încetării bombardamentelor asupra Republicii Democrate Vietnam, dezescaladarea acțiunilor militare și re-

FORT LAMY 3 (Agerpres). — La Fort Lamy, capitala Republicii Ciad, a fost semnată Carta „Uniunii Statelor Africii Centrale" (U.S.A.C.), din care fac parte Republica Congo (Kinshasa), Republica Africa Centrală și Republica Ciad. La festivitatea semnării cartei au participat președinții celor trei state africane.Șeful statului congolez, generalul Joseph Mobutu, a fost ales în funcția de președinte al „Uniunii Statelor Africii Centrale", al cărei sediu va fi instalat la Bangui — capitala Republicii Africa Centrală. în funcția de secretar general executiv al U.S.A.C. va fi numit un reprezentant al Republicii Ciad.Părțile semnatare, se arată în cartă, au hotărît să creeze o piață comună a statelor din Africa Centrală, în acest sens, ele au convenit să-și armonizeze politica în domeniul planurilor lor de dezvoltare industrială, precum și politica în domeniul transporturilor și telecomunicațiilor. Pentru a asigura securitatea teritoriilor țărilor semnatare ale cartei și suve-
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Biroul Politic al C.C. al P.C. 
din Venezuela a adresat un 
apel tuturor oamenilor muncii de a lupta pentru unitatea mișcării sindicale din țară. Partidul Comunist declară că această unitate trebuie să fie înfăptuită pe baza apărării drepturilor muncitorilor, a luptei împotriva șomajului, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă, în apărarea drepturilor omului.

Șahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, a primit pe 
A. N. Host ghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care se află în vizită în Iran. A avut loc o convorbire în cadrul căreia au fost abordate probleme privind dezvoltarea continuă a relațiilor reciproce și s-a făcut un schimb de păreri într-o serie de probleme actuale ale situației internaționale.

In cadrul Camerei Econo
mice Federale a R.S.F. Iugo
slavia a fost înființat Comitetul pentru colaborare economică cu R. F. a Germaniei. — anunță agenția Taniug. Comitetul are sarcina de a acționa în vederea promovării în continuare 
zolvarea politică a problemei vietnameze.Cîteva ore după încheierea scrutinului, marți seara, senatorul McCarthy a declarat în țața susținătorilor săi : „Sper că vom sărbători succesul nostru după convenția națională de la Chicago”. In ultima sa conferință de presă dinaintea scrutinului, McCarthy se arăta însă mai puțin optimist, declarînd că „candidatura sa nu va depinde de rezultatele uneia sau mai multora din preliminarii”. După cum relata agenția „Associated Press* la 1 aprilie, senatorul McCarthy ar putea să obțină satisfacția unui succes la Wisconsin, „însă după aceste a- legeri preliminare unii din susținătorii săi ar putea să freacă de partea lui Robert Kennedy*. După cum arată agenția „France Presse", senatorul Kennedy „beneficiază de sprijin solid în aparatul democrat, de mijloace financiare puternice și de prestigiul numelui său". Popularitatea lui Robert Kennedy, și el partizan activ al dezescaladării și oponent al politicii Administrației în Asia de sud-est, este, de altfel, în creștere. In ce-i privește pe republicani, singurul participant oficial de marți și de altfel, se pare personajul cu cele mai mari șanse în candidatură, din partea partidului său, fostul vicepreședinte Richard Nixon, a obținut majoritatea co- vîrșitoare a voturilor alegătorilor partidului său.Timpul care a mai rămas pînă la vară, cînd vor avea loc cele două convenții naționale ale democraților și republicanilor, care vor desemna pe candidafii oficiali ai celor două partide, va aduce, fără îndoială, noi elemente în disputa electorală din S.U.A.

Radu BOGDAN 

ranitatea acestora, țările membre ale U.S.A.C. au declarat că își vor acorda asistentă militară în eventualitatea unei agresiuni asupra teritoriilor vreuneia din țările membre ale organizației.

Plenara C.C. a! P.C. 
din CehoslovaciaPRAGA 3 (Agerpres). — Miercuri, la Praga au continuat lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia.A luat cuvîntul Ștefan Sadovsky, secretar al C.C. al P.C.C., care a propus Comitetului Central proiectul hotărîrii cu privire la alegerile în organele reprezentative ale pu

a colaborării economice și a contactelor dintre cercurile de afaceri din cele două țări.
La invitația C.C. al P.C.U.S., în zilele de 2 și 3 aprilie la Moscova s-a aflat Zoltan Koinocsin, membru, al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U. El a avut o convorbire cu Boris Ponomariov, secretar al C.C. al P.C.U.S., și cu Konstantin Rusakov, membru al Comisiei Centrale de revizie, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., în legătură cu unele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale. (TASS)
Două vase de pescuit ale 

R.A.U., reținute la 17 martie 
de către forțele Izraeliene, 
au revenit în portul Suez — anunță ziarul egiptean „Al Ahram". Pînă în prezent, menționează ziarul, vasele, împreună cu cei 26 membri ai echipajului, erau considerate pierdute, deoarece toate încercările întreprinse pentru a le găsi fuseseră zadarnice.

La Alger a sosit într-o vi
zită Voang Van Loi, ministrul adjunct al afacerilor externe al Republicii Democrate Vietnam. El va avea întrevederi cu conducătorii algerieni, după care va pleca într-un turneu într-o serie de țări africane.

Acord comercial bulgaro- 
chinez. După cum anunță agenția B.T.A., la Sofia a fost semnat un a- cord referitor la schimburile de mărfuri și de plăți între R. P. Bulgaria și R. P. Chineză pe anul 1968.

Satelitul artificial „Cos- 
mos-210', a fost lansat miercuri în

Vedere exterioară a sediilor oficiilor O.N.T. și TAROM, deschise recent la 
Frankfurt pe Main

BOLIVIA

ARESTĂRI
ÎN 

RÎNDURILE 

OPOZIȚIEI
9LA PAZ 3 (Agerpres). — Poliția boliviana a efectuat numeroase a- restări în rîndurile membrilor partidului de opoziție „Mișcarea națională revoluționară". După cum anunță agențiile de presă, printre cei arestați se află și fostul vicepreședinte al Boliviei, care a activat pînă la lovitura militară de stat. Partidul „Mișcarea națională revoluționară" a fost partid de gu- vernămînt înaintea venirii la putere, prin lovitură de stat, a generalului Barrientos. Observatorii politici din La Paz apreciază că recentele acțiuni ale poliției se înscriu în cadrul măsurilor adoptate de generalul Barrientos de a reduce la tăcere pe toți cei care se opun politicii guvernului său.

terii de stat, elaborat de Comisia pentru alegeri.In aceeași zi au luat cuvîntul mai mulți vorbitori, printre care Otakar Simunek, care și-a anunțat demisia din funcția de membru al Prezidiului Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia.

U.R.S.S. La bordul satelitului se află un radioemițător, un sistem radio pentru măsurarea cu precizie a elementelor orbitei, un sistem radioteleme- tric pentru transmiterea pe Pămînt a datelor privind funcționarea instalațiilor și aparatelor științifice.
Un puternic incendiu a cu

prins biserica ,,Saint Paul’ 
din Anvers. Datînd din secolul XVI, biserica conținea numeroase tablouri, unele dintre ele atribuite unor clasici ai picturii universale, printre care Van Dyck și Caravaggio. Cîteva mici tablouri au putut fi salvate de flăcările incendiului, dar marile pînze n-au putut fi apărate. Valoarea totală a acestor opere de artă se ridică la peste o jumătate miliard de franci belgieni.

Poliția tunisiană a procedat | 
Ia arestarea a 34 persoane u acuzate de a fi desfășurat o activitate subversivă „vizînd atingerea securității statului", relatează agenția France Presse. Cei arestați — în rîndul cărora se află studenți, profesori, funcționari — urmează să fie trimiși în curînd în fața instanțelor corespunzătoare (în unele cazuri, în fața tribunalului militar).

La Sofia a fost semnat pro- | 
tocolul privind schimbul de | 
mărfuri dintre Anglia și Bul- | 
garia, pe 1968. Protocolul pre- u vede creșterea valorică a schimburi- H lor comerciale pînă la 85 milioane dolari.

Vizita președintelui
Consiliului de Miniștri,5 7

Ion Gheorghe Maurer, 
in Finlanda

(Urmare din pag. I)In toasturile rostite cît și în convorbirile avute, au fost exprimate satisfacția prilejuită de dezvoltarea favorabilă a relațiilor economice și comerciale româno-finlandeze și dorința de extindere în continuare a acestora. Reprezentanții concernului „Nokia" au subliniat că întreprinderile lor sint interesate în sporirea importului unor produse ale metalurgiei neferoase și industriei chimice din România. Au fost reliefate totodată, perspectivele favorabile existente pentru o mai largă cooperare în producție între cele două țări.Miercuri după-amiază președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, precum și de ambasadorul României în Finlanda, Niculai Ion Vancea, a depus o coroană de flori la monumentul din Helsinki închinat memoriei luptătorilor comuniști căzuți în războiul civil din 1918.
★. Numeroși reprezentanți ai presei, radioului și televiziunii finlandeze, corespondenți ai presei străine, precum și ziariștii români sosiți la Helsinki cu prilejul acestei vizite, au fost prezenți miercuri după- amiază în salonul Hotelului Marski la conferința de presă a președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer.„Aș vrea mai întîi să profrt. de această ocazie, a declarat premierul român, spre a mulțumi cordial guvernului finlandez pentru invitația pe care ne-a adresat-o de a vizita Finlanda, invitație care ne-a dat ocazia să vedem o țară atât de frumoasă și să avem convorbiri deosebit de interesante cu conducătorii ei".Răspunzînd numeroaselor întrebări ale ziariștilor, primul ministru

„RtLATIILE ROMÂNO-FIMM 
SE VOR ADÂNCI SI IÂRS“ 

ECOURI IN PRESA FINLANDEZĂ

HELSINKI 3. —
Trimișii speciali Nico- 
lae Ionescu și Vasile 
Barac transmit: în
treaga presă finlande
ză acordă deosebită a- 
tenție vizitei în Fin
landa a președintelui 
Consiliului de Mi
niștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer. 
Pe prima pagină a 
ziarelor au apărut ar
ticole însoțite de fo
tografii care sublinia
ză importanta convor
birilor și a documen
telor semnate de cei 
doi șefi de guverne 
pentru dezvoltarea in 
continuare a relațiilor 
dintre Finlanda si 
România.

Ziarul „Paivan Sa- 
nomat" scrie : „Relați
ile Finlandei cu sta
tele socialiste din Eu
ropa de est sint foar
te bune. România re
prezintă în cadrul 
grupului răsăritean și 
în lumea de azi o po
litică si o cultură o- 
riginală. Relațiile din
tre Finlanda și Româ
nia se vor adinei si 
lărgi în special în do
meniile comercial si 
cultural, dar și în alte 
domenii, ca urmare a 
vizitei care a început... 
Schimburile de opinii 
asupra problemelor in
ternaționale vor con
stitui desigur o parte 
importantă a discuții
lor. Convorbirea cu 
președintele republicii 
Si cu șeful guvernului 
finlandez va completa 
și cunoștințele oaspe
ților asupra politicii 
finlandeze de azi și, în 
același timp, va da 
posibilitatea conducă
torilor noștri să ia 
cunoștință într-un mod 
mai amplu de realită
țile din România".

La rîndul său, ziarul 
„Suomenmaa" scrie: 
„Contactele noastre 
internaționale s-au 
lărgit an de an. Acest 
lucru a fost facilitat 
de politica noastră de 
neutralitate și de rolul 
tot mai mare pe ca- 

re-l joacă Finlanda în 
domeniul colaborării 
internaționale. Cu 
România am avut mai 
înainte relativ puține 
contacte, dar în ulti
mii ani legăturile cu această tară a Mării 
Negre au crescut. Co
merțul nu este încă 
prea larg, cu toate că producția României este multilaterală, ea 
dispunînd, în afara 
producției agricole, și de o producție industrială larg si mul
tilateral dezvoltată. 
Una dintre materiile 
prime de mare valoa
re ale României este 
petrolul. Industrializa
rea petrolului și, pe această bază, dezvol
tarea producției pe- 
tro-chimice au înre
gistrat pași mari. 
Contactele noastre cu 
România in cursul a- nilor au fost dezvolta
te și pe calea turis
mului, care a crescut 
puternic, precum și pe 
calea lărgirii relațiilor 
culturale.

In politica sa exter
nă, România a subli
niat trăsăturile sale 
naționale și dorința sa de a hotărî singură a- 
supra atitudinii sale 
si asupra dezvoltării 
sale".

Sub titlurile „Finlanda și România au semnat ieri trei acor
duri" și „Un eveni
ment istoric", ziarul 
„Suamen Sosialidemo- 
kraatti" reproduce a- 
cele pasaje din toastul 
rostit de premierul 
finlandez Koivisto, la 
dineul oferit în onoa
rea premierului ro
mân. Ion Gheorghe 
Maurer, și a minis
trului afacerilor ex
terne, Corneliu Mă- 
nescu, în care se relevă importanta vizitei în Finlanda a delega
ției guvernamentale 
române, ca o dovadă 
a dorinței celor două 
țări de a avea relații 
noi, trainice. între sta
te diferite. Sint publi

român a evidențiat dezvoltarea favorabilă a relațiilor multilaterale româno-finlandeze. „Trebuie să vă spun că sînt pe deplin optimist în ceea ce privește evoluția în viitor a acestor relații — a subliniat premierul Ton Gheorghe Maurer. Am constatat în timpul acestor discuții că există multe posibilități de lărgire a colaborării româno-finlandeze, pe tărîmuri din cele mai diverse. Cele două țări au o economie dinamică, în plină dezvoltare, ceea ce favorizează creșterea continuă a posibilităților de schimburi. Același lucru se poate spune și despre relațiile culturale, științifice. Și, deoarece iubim împreună pacea și liniștea în lume, avem un larg domeniu de colaborare politică. Deci, îmi exprim încă o dată optimismul în legătură cu posibilitățile de dezvoltare a relațiilor multilaterale dintre țările noastre".In continuare, premierul român a răspuns la întrebări privind politica externă a țării noastre, sco- țînd în evidență preocupările sale și principiile fundamentale țâre o călăuzesc, respectarea independenței și suveranității fiecărei' -ț^ri, neamestecul în treburile in4':'ne ale altor țări, egalitatea în drepturi și avantajul reciproc. „România consideră că respectarea acestor principii constituie o condiție esențială a oricărei activități politice internaționale".Președintele Consiliului de Miniștri a mai răspuns numeroaselor întrebări puse în legătură cu diverse aspecte ale evoluției vieții internaționale.
★Seară, oaspeții români au asistat la spectacolul muzical „Don Qui- jotte", prezentat de colectivul Teatrului Municipal din Helsinki.După spectacol, primarul orașului Helsinki, Aho Lauri, a oferit un supeu în onoarea oasDetilor români.

cate fotografii repre
zentând solemnitatea 
semnării acordurilor.

Ziarul „Kansan Uuti- 
set" sub titlul: „Se 
extind comerțul si tu
rismul dintre România 
și Finlanda" și „Vizi
ta de stat a început 
într-o atmosferă de 
lucru", după ce face o 
trecere în revistă a 
programului de luni al 
vizitei, se referă la 
toastul rostit la dineul 
oferit de premierul 
Koivisto, scriind: 
„Premierul Koivisto 
și-a exprimat bucuria 
de a avea prilejul, 
pentru prima dată în 
istoria tării noastre, să 
primească in Finlanda 
oe șeful guvernului 
român. El a reliefat 
acest moment ca un 
semn al timpului si o 
dovadă a dorinței cres- 
cînde de a. fonda re
lații noi, trainice, în
tre țări diferite. El — 
continuă ziarul — a 
acordat o deosebită a- 
tențic activității Româ
niei. la O.N.U. și a subliniat via activitate 
a acestei țări în domeniul politicii ex
terne" ■

Referindu-se apoi la 
toastul rostit de pre
mierul Maurer, ziarul 
scrie : Abordînd pro
blema Vietnamului, in 
toastul său de aseară, 
premierul Maurer a 
spus, printre altele, ca 
evenimentele recente 
au demonstrat cit sint 
de dăunătoare re
percusiunile acestui 
conflict asupra relațiilor internaționale.

Ziarul „Uusi Suomi" 
subliniază nasaje din 
toastul lui Koivisto în 
care se reliefează că 
„în Finlanda, se bucu
ră de o înaltă aprecie
re politica externă a 
României care vizează 
stabilirea unor relații 
pașnice și de bună vecinătate, folosind, 
totodată, crearea unor Ir—ăiuri mai bune între popoare".
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