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Legii cu privire la apărarea și fo
losirea terenurilor agricole. Con
form hotărîrii Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., înainte de le
giferare de către Marea Adunare 
Națională, proiectul este supus 
dezbaterii publice. Această măsură, 
eorespunzînd practicii pe care o 
promovează partidul nostru de a se 
consulta cu masele largi, cu po- 
pr -ui, asupra politicii sale în toate 
d< deniile vieții sociale — practică 
c& iste caracteristică democrației 
noastre socialiste — va ajuta, fără 
îndoială, la găsirea celor mai bune 
și mai eficiente soluții, care, deve
nind lege, să asigure buna gospo
dărire a pămîntului, să împiedice 
micșorarea suprafeței agricole și 
îndeosebi a celei arabile, să asigu
re apărarea, conservarea și folosi
rea lor rațională în scopul crește
rii continue a producției.

Este cunoscut că în cadrul vastu
lui program de dezvoltare multila
terală a țării, elaborat de Congre- 
sul al IX-lea al partidului, agricul
tura ocupă un loc foarte, important
— dezvoltarea producției agricole 
fiind o problemă de bază în asigu
rarea desăvîrșirii construcției socia
liste, dezvoltării în mod armonios 
a economiei naționale, creșterii con
tinue a bunăstării poporului. Creș
terea producției agricole vegetale 
și animale este condiționată în cel 
mai înalt grad de folosirea raționa
lă, cu deosebită grijă a pămîntului
— principalul mijloc de producție 
agrjcolă. Tocmai de aceea, proble
ma'. gospodăririi pămîntului. utili- 
z" "i, chibzuite a fiecărei palme de 
teren destinat producției agricole a 
constituit și constituie o preocupare 
importantă a partidului și statului 
nostru. Pe această linie se înscriu 
acțiunile de zonare a producției și 
a culturilor agricole, de creștere a 
randamentului solului arabil prin 
utilizarea pe scară largă a mijloa
celor mecanizate și a îngrășămin
telor, extinderea irigațiilor, aplica
rea regulilor agrotehnice, lucrările 
de hidroameliorații, de îndiguiri și 
desecări, prevenirea și combaterea 
eroziunii solului. In cadrul progra
mului de dezvoltare intensivă și 
modernizare a agriculturii, cunosc 
un mare avînt mecanizarea și chi
mizarea agriculturii. Datorită în
zestrării unităților agricole cu trac
toare și mașini agricole perfecțio
nate, suprafața arabilă ce revine pe 
un tractor fizic a scăzut de la 121 
hectare în 1965 la 106 hectare în 
1967 și va fi și mai mică în 1968, de
oarece agricultura va fi înzestrată, 
în acest an cu 8 700 noi tractoare, 
în 1968 se vor folosi cu 26 la sută 
mai multe îngrășăminte chimice 
decît în anul precedent. în întreaga 
țară s-au desfășurat și se desfășoa
ră ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare. Numai în ultimii 5 ani 
s-au făcut investiții de 90'0 milioane 
lei pentru îndiguiri și desecări, ma
joritatea lor fiind concentrate în 
lunca inundabilă a Dunării. Au în
ceput mari lucrări de desecare în 
cîmpia de vest a Transilvaniei și 
Banatului. Programul de extindere 
a irigațiilor prevede amenajarea 
în cursul acestui cincinal a 400 000 
ha cu fonduri de la stat și a unei 
importante suprafețe cu resurse 
proprii ale unităților agricole. Toa
te acestea voi- face ca pămîntul 
țării să fie din ce în ce mai produc
tiv, să asigure o recoltă din ce în 
ce mai mare la unitatea de supra
față.

Producția agricolă este însă in
fluențată în mod negativ de fap
tul că, în ultimii ani, se manifestă 
accentuat o serie de fenomene de 
risipă a fondului funciar, de sus
tragere din circuitul agricol a u- 
nor însemnate suprafețe de teren, 
de micșorare a suprafeței agrico
le și îndeosebi a celei arabile, pre
cum și de folosire negospodăreas
că, cu randament scăzut a unor 
terenuri destinate producției agri
cole. Aceasta se datorește faptului 
că pînă acum nu a existat, pe li
nie de stat, o reglementare strictă 
în ce privește apărarea și gospo
dărirea pămîntului, a lipsit o le
gislație a fondului funciar al țării. 
Mari deficiențe s-au manifestat și 
continuă să se manifeste în ce pri
vește scoaterea definitivă sau tem
porară a unor terenuri din cir
cuitul agricol pentru construcții in
dustriale, agricole și social-cultu
rale, pentru drumuri, rețele elec-

trice și de telecomunicații etc. Nor
mele de amplasare a construcții
lor stabilite de Comitetul de Stat 
pentru Construcții, Arhitectură și 
Sistematizare, distanțele mari din
tre clădiri impuse de numeroase 
instituții — inclusiv de organele 
de pază și prevenire a incendiu
lui — au determinat, de asemenea, 
o mare risipă de teren agricol. U- 
nitățile industriale, șantierele, căi
le de comunicații au fost amplasa
te, în multe cazuri, pe terenuri a- 
rabile cu fertilitate ridicată, în in
cinta unor fabrici s-au amenajat 
parcuri sau, de cele mai multe ori, 
mari suprafețe au rămas terenuri 
virane, fără nici o folosință pro
ductivă. In același timp, vetrele 
satelor ca și conturul, orașelor s-au 
extins mult peste limitele normale.

Un alt fenomen negativ în gos
podărirea pămîntului îl constituie 
faptul, că anumite suprafețe de te
ren arabil rămîn an de an neîn- 
sămînțate sau se însămînțează cu 
multă întîrziere, ceea ce face să 
se realizeze un randament econo
mic scăzut. Anul- trecut, de exem
plu, la 15 iunie rămăseseră neîn- 
sămînțate peste 110 000 hectare.

® In organizarea 
științifică la între
prinderi băcăuane: 
Trebuie trecut „cu 
curaj“ și Ia al doilea 
pas... S „Flora" în
florește, iar „Reface
rea" se deteriorează

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri,
ion Gheorghe

in Finlanda
Calitatea deciziei
organului de

Conducerea vieții complexe a județelor, în condițiile apropierii de u- nitățile de bază, mobilizarea importantelor resurse materiale și umane locale în înfăptuirea consecventă, neabătută a programului de dezvoltare economică, socială și culturală a patriei, elaborat de conducerea partidului și statului nostru, obligă comi
tetele județene de partid și comitetelo 
executive ale consiliilor populare pro
vizorii județene să-și perfecționeze 
neîncetat stilul, metodele de muncă. Această chestiune, care constituie în prezent principala noastră preocupare, este dezbătută pe larg; s-au formulat numeroase opinii, s-au conturat și se extind elemente ale unei experiențe înnoitoare, în măsură șă asigure ridicarea nivelului calitativ al întregii noastre activități de partid și de stat.O problemă fundamentală — mai puțin abordată pînă acum — este a- ceea a valorificării, pe un plan supe
rior, a mandatului încredințat con
siliului popular județean, comitetu
lui său executiv, de gestionar al de
ciziei în rezolvarea problemelor cu
rente și de perspectivă nu numai ale 
județelor, ci și ale municipiilor, ora
șelor și comunelor, știut fiind că o- 
perativitatea cu care sînt sesizate șî 
interpretate fenomenele, ca și modul 
în care sînt concepute și aplicate 
măsurile oglindesc, în ultimă instan
ță, competența, capacitatea creatoare 
a organului local al puterii de stat. Marea răspundere față de actul deciziei pe plan județean rezidă în faptul că, în baza sa, urmează să se

Gheorghe PANĂ 
prim-secretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
județean provizoriu Brașov

modifice, în bine sau în rău, activitatea și viața a multe mii de oameni din teritoriul administrat ; ea afectează bunuri materiale evaluate uneori la milioane de lei, precum și bunuri spirituale a căror valoare nici nu poate fi măsurată. Bineînțeles, avem în vedere decizia în cel mai larg înțeles al cuvîntului, ca un corolar al cunoașterii mai aprofundate a realităților, urmarea contactului viu, nemijlocit, cu toate unitățile de bază. Faptul că sînt promovate tot mai multe cadre din cele mai pregătite, mai capabile, îndeosebi în funcțiile cheie, oameni buni cunoscători ai politicii partidului, care dovedesc inițiativă, dinamism în îndeplinirea sarcinilor, reprezintă o garanție că ei vor fi în măsură să ia decizii la fața locului, în toate problemele curente, lăsînd în seama comitetului executiv chestiunile majore, cu caracter general.In ultima vreme, comitetul nostru executiv a luat hotărîri importante legate de constituirea și activitatea unor organisme județene, administrarea eficientă a fondurilor încre-
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Pădurea
proape doi metri lungime ; smulge sti
cla topită, de un galben strident, o în- 
virtește prin rotirea fluierului pînă se 
face sferică, suflă prin tub și sfera crește 
păsfrîndu-și aurul la polul marginal, re
petă gestul pînă se face fransparentă, 
o introduce în formă și acolo se con
turează după modelul prestabilit.

Ion IUGA

Drumul îngust șerpuiește printre 
dealuri abrupte, se înfundă în pă
durea ciudat de albă în pofida nu
melui ce-l poartă. Mestecenii se răzvră
tesc într-un dans de chipuri stranii ce- 
rîndu-fi parcă cu insistență prezența în 
muzica lor. Un ton violent de verde 
crud se precipită într-un dialog cu boala 
pămîntului după această iarnă. Și dru
mul se deschide și se închide continuu 
într-o alternantă de alb-verde și cenu
șiu pînă se lărgește într-un podiș rom
boidal. Aicj, în contrast cu pantele ascu
țite ca acoperișurile de biserici, te în- 
tîmpină un micro-oraș, de cîteva sute 
de apartamente, cu același nume —• 
Pădurea Neagră, ce se impune prin 
verticalitatea și suplețea blocurilor, prin 
armonia amplasării aerate în echilibru 
cu peisajul ; imagine firească a noii geo
grafii scrise pretutindeni cu gestul ca
tegoric al certitudinilor.

Numele locului ne duce spre cele 
două izvoare ale Dunării, Brege și Bri- 
gach, dar numai prin toponimie, această 
realitate găsindu-se aproape de „tara 
de piatră" a moților. Botezul l-au hotă- 
rît, cu aproape 130 de ani în urmă, 
cele cîteva familii de meșteri sticlari 
nemți, veniți aici în mijlocul codrului 
la noua fabrică de sticlă. Alături de ei 
au învățat tainele meșteșugului și moții 
din jur, apoi cîteva familii de unguri 
și de slovaci, îneît astăzi membrii aces
tei colectivități (aproximativ o mie de 
muncitori), după cîteva generații au 
devenit adevărafi poliglofi prin exis
tența comună ceas de ceas, cu bucurii 
și necazuri împărțite frățește în acest 
cerc izolat din toate părfile de munți. 
Au învățat împreună — de la un ano
timp la altul — procedee noi în arta 
sticlăriei, urmașii lor au continuat tradi
ția meșteșugului, s-au înrudit în idei și 
neam îneît astăzi la Pădurea Neagră în- 
tîlnești o numeroasă familie sudafă — 
prin înțelegere, stimă și dragoste.

Cel mai potrivit și adevărat vorbește 
despre ei arta mîinilor lor, cele peste 
3 500 000 de piese produse anual, în 
transparența cărora ei așează pricepere 
și dăruire, efort pătimaș și inocență a- 
doiescentină, sub o singură semnătură 
în care ei se pierd, devin anonimi, dar 
se recunosc cu satisfacție în emblema 
colectivă — Pădurea Neagră.

Și pînă la formele desăvîrșite conic, 
cilindric ori semisferic în diverse nuanțe 
gravate ori pictate, fiecare pahar și 
cupă, bombonieră și abajur își are o 
biografie proprie care începe în cuptoa
rele înroșite de o drăcească flacără. Un 
grup de tineri elevi practicanți, o nouă 
generație de viitori meșteri, dezbrăcați 
pină la brîu, orînduiți în cerc în jurul 
cuptorului, parcă împlinesc un ritual 
medieval, Fiecare are fluierul lui de a-

Anul revoluție

nar 1848 în

Moldova
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Cum bine se știe, una din laturile vitale ale gospodăririi, în sensul general al cuvîntului, este menținerea curățeniei, ținutei civilizate a unui oraș. Am privit zile în șir și cu un ochi mai atent Capitala din acest punct de vedere. Observații ? Fată de trecutele raiduri de acest fel — a- proape nici o schimbare. Pe scurt : centrul e relativ curat, dar cartierele mai mărginașe nu. în aceste cartiere se mențin, asemeni unui rău cronic, urmele proastei gospodăriri, ale delăsării. în cartierele Ferentari sau Rahova, Co- lentina sau Pantelimon, Grivița sau Giulești, cit e ziua de mare, o puzderie da hîrtii roiește în bătaia vîn- tului. Pe trotuare și pe cal- darîm — mormane de moloz și tot felul de resturi. Se vede cît de colo că străzile n-au mai fost spălate și curățite de la... ultima ploaie. în fata unităților comerciale, trotuarele sînt blocate cu lăzi, cu butoaie. Foarte multe spatii verzi au fost transformate în maidane. Adăposturile din stațiile de tramvaie^ — puține, cîte au mai rămas — arată într-un hal fără de hal. Sînt pline de rapăn, au geamurile sparte. Ar fi trebuit să se aleagă una din două : ori să le întrețină ca lumea, ori să le dărîme. Dar „gospodarii" nu fao

Secția de filtrare a vîscozei de 
Combinatul de fibre artificiale Brâila

la

statdințate, creșterea producției materialelor de construcții, a producției industriei locale și mai ales a celei destinate exportului, îmbunătățirea aprovizionării populației și organizarea optimă a rețelei comerciale în cadrul județului. S-au evidențiat în aceste împrejurări numeroasele avantaje pe care le aduce conducerea nemijlocită a consiliilor populare județene, municipale și orășenești de către organele de partid. Ele se reflectă, în principal, în încetățenirea unor legături directe, în lichidarea paralelismelor, în conjugarea eforturilor în munca de partid și de stat. 
Urmărim îndeosebi lichidarea men
talității funcționărești înguste a u- 
nor lucrători din aparatul de stat, 
sporirea răspunderii și a inițiativei 
personale, a exigenței și autoexigen- ței — în continua și larga confruntare cu viața, cu oamenii.

Cunoașterea realităților este hotă- 
rîtoare pentru orice conducător — și întreaga politică a partidului nostru confirmă întru totul necesitatea aplicării cu consecvență a acestui principiu. De la aceasta trebuie pornit, în primul rînd, în alegerea problemelor pentru a căror rezolvare este solicitat să se pronunțe, într-un moment sau altul, comitetul executiv. După părerea noastră, un real pericol îl prezintă practica îndătinată ca stabilirea temelor supuse analizei să se facă de către o persoană sau un colectiv foarte restrîns care, actionînd subiectiv, pe baza unei liste permanente de probleme generale — avînd prioritate cele care „n-au mai fost" — înscriu pe ordinea de zi obiective neesentiale, inventate nu în puține cazuri în birou și nu comandate de viață. Așa se explică faptul că am cheltuit timp și efort pentru adoptarea unor decizii tardive sau privind aspecte neesențiale ale vieții locale. Se propunea nu de mult, de pildă, dezbaterea modului în care se desfășoară învățămîntul agrozootehnic, în momentul în care acesta intrase în faza finală, cînd orice măsură, oricît de judicioasă, ar fi rămas fără ecou. Uneori s-a trecut peste subiecte esențiale, pentru a dezbate, de e- xemplu, necesitatea acordării sporului de altitudine, și izolare unor lucrători;, din zona montana, cînd asemenea chestiuni puteau și trebuiau să fie rezolvate competent și operativ de către organele de specialitate, cu a- probarea eventuală a vicepreședintelui de resort al comitetului executiv.Pentru a înlătura asemenea neajunsuri, însuși comitetul executiv, în plenul său, hotărăște asupra problemelor ce urmează a fi analizate, în funcție de importanta și oportunitatea lor. In calea unor asemenea metode se ridică însă un obstacol determinat de actualele reglementări privind activitatea organelor locale de stat: vrea nu vrea, comitetul executiv este obligat să dispună în legătură cu unele aspecte neînsemnate ale muncii, ajungînd chiar în situația de a întruni pe toți cei 21 de membri ai săi pentru a decide — așa cum ni s-a și întîmplat — asupra transferului unor mărunte obiecte de inventar între u- nitățile aceluiași organ (o eprubetă, un scaun, un acordeon etc.) sau a rezolva o contestație care avea drept obiect suma de... 0,50 lei I Propunem ca, pînă la elaborarea noii legi a consiliilor populare, organele în drept să găsească o soluție mai operativă pentru degrevarea comitetelor executive județene de asemenea mărunțișuri, ca și pentru trecerea pro-
(Continuare în pag. a III-a)
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nici una, nici alta. Lasă aceste adăposturi, devenite în bună parte W.C.-uri publice de noapte, să-și ducă mai departe existenta mizeră.Ne-am adresat conducerii întreprinderii de salubritate. Ca director — am întrebat — sînteti mulțumit de felul în care se prezintă străzile Capitalei ?Răspuns :— Nu, nici vorbă.— Și cît timp credeți va mai dăinui această tuație ?— Atîta timp cît se vor menține factorii care generează murdăria, neregulile.Directorul ne-a povestit, în continuare, lucruri în parte cunoscute. Dar înainte de a trece la relatarea lor, să prezentăm în cîteva cuvinte întreprinderea de salubritate București. Este o unitate care se înfruptă, în fiecare an, din bugetul statului cu 40—50 de milioane lei. Această sumă uriașă ar putea fi si trebuie redusă substanțial, dar . deocamdată... nu se poate. Nici nu-ți vine să crezi că sumedenie de milioane se duc pe gîrlă din cauze atît de meschine cum sînt cele pe care le vom arăta. în esență : de două sau de trei ori pe săptă- mînă, salubritatea ridică resturile menajere de la domiciliul a 1,5 milioane de oameni. Aceasta este o ac-

tivitate de prestație, de deservire cetățenească si ar trebui să fie rentabilă. Dar nu e. Cauza : taxele percepute de salubritate sînt fixate pe baza unei zonări a orașului făcută în... 1938 ! Este de-a dreptul caraghios și stupid. Cît de mare este această taxă ? 40—50de bani pe lună, pe cap de om. Cum să fie rentabilă întreprinderea de salubritate ? Și unde și cînd s-a mai pomenit ca o unitate să presteze servicii pierdere?Se mai poate pune altă întrebare : în alte întreprinderile similare lucrează în pierdere ? Nu. In alte țări există taxe mai realiste, iar resturile menajere nu se aruncă la groapa de gunoi. Ele sînt prelucrate, compostate, transformate în brichete și vîndute cu bani buni termocentralelor, drept combustibil. Procedeul este cunoscut. Problema i-a fră- mîntat si pe specialiștii noștri și continuă să-i tot frămînte de vreo 3—4 ani. Cînd va ieși ceva din a- ceste frămîntări si studii nu se știe încă.Lucrînd așa cum am arătat, este de la sine înțeles că acestei unități nu-i dă mina să se înzestreze cu utilaje specifice salubrizării. Ea a devenit o unitate neputincioasă. Baza curate-

înși o țări.

niei orașului a rămas, ca în urmă cu multe decenii, mătura și tomberonul. La aceasta se adaugă deficientele și neglijentele proprii întreprinderii : lipsa de organizare, de dinamism. Totuși, în urma eforturilor conjugate ale salubrității și cetățenilor, există momente cînd orașul este curat. A- tunci, cine-i murdărește cu atîta perseverentă străzile ? Inamicii cei mai de temut ai curățeniei și, în general, ai gospodăririi exemplare a străzilor sînt împărtiți în două tabere. Cea mai puternică pare a fi tabăra întreprinderilor certate cu disciplina cetățenească : întreprinderile de construcții și montaj — nr. 1, 2, 3, 4,5 — cele opt întreprinderi de construcții si reparații ; întreprinderea de drumuri și poduri; întreprinderea de construcții hidrotehnice și foraj ; întreprinderea de e- lectricitate ; de transport treprinderea a gazelor ; de canal și . .strucția. Prin profilul lor, aceste întreprinderi au de lucru pe stradă. Si cu toatele au aceeași mentalitate : „după noi potopul". Să exemplificăm. I.C.M. nr. 1,
Gh. GRAURE

întreprinderea București, înde distribuire întreprinderea apă, Telecon-

(Continuare în pag. a V-a)

• CĂLĂTORIA PRIN TARĂ ® DINEU OFERIT DE 
PREMIERUL ROMÂN IN ONOAREA PRIMULUI 
MINISTRU FINLANDEZ

HELSINKI 4. — Trimișii speciali 
Agerprăs, Nicolae Ionescu și Mir
cea S. Ionescu, transmit: In con
tinuarea vizitei în Finlanda, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
însotit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a fost joi 
dimineața oaspetele orașului Tam
pere, al doilea ca mărime din țară, 
important centru industrial.

Traseul de aproape 200 km stră
bătut de coloana mașinilor oficia
le pînă la această localitate a pri
lejuit oaspeților cunoașterea și a 
altor centre industriale și social- 
culturale ale Finlandei, cum sînt 
Hivinkaa, Riihimaki, Tavastehus, 
Toijala. Peisajul este de un pito
resc neasemuit, drumul străbate 
păduri de conifere și mesteceni, 
presărate de lacuri albastre. Tem
peratura devine tot mai aspră, pe 
măsura înaintării spre nord.

Ajunși la Tampere, oaspeții po
posesc mai întîi la primăria ora
șului, unde au fost salutați cu 
căldură de președintele Consiliului 
Municipal, Lauri Santamaki, și de 
primarul general al orașului, Erkki 
Lindfors.

După un scurt istoric făcut de 
primarul general al orașului, se 
vizitează această localitate.

Situat la confluența a două mari 
lacuri, Tampere, deși modern ca 
înfățișare, are o îndelungată isto
rie, fiind întemeiat în anul 1779 
de regele Gustav al III-lea.

Conducîndu-i pe oaspeți pe prin
cipalele artere aie orașului, prima
rul acestei localități îi informează 
că aici sînt multe mari întreprin
deri ale industriei grele, chimice, 
ușoare — circa 30 la sută din in
dustria textilă a țării. Dar Tam
pere este și unul din principalele 
centre culturale ale Finlandei. Aici 
există un institut de ziaristică, un 
institut muncitoresc — primul de 
acest fel dm Finlanda, facultăți de 
științe umanistice, economice și de 
științe sociale. Tampere dispune de 
trei teatre mari.

Ca arhitectură, reține atenția, 
printre altele, clădirea modernă a 
Școlii de științe sociale.

Oaspeții au vizitat spitalul mu
nicipal, o construcție modernă, u- 
tilat la cel mai înalt nivel, care 
are o capacitate de aproape 1000 
de paturi, fiind deservit de peste 
120 cadre medicale. Ei au fost sa
lutați prietenește de directorul spi
talului, care a dat ample explicații 
cu privire la asistența medicală de 
aici. '

în cursul vizțtei în orașul Tam
pere, premierul român și ministrul 
afacerilor externe remarcă modul 
ingenios de rezolvare a probleme
lor de urbanistică, de construcții 
social-culturale, felicitînd pe edilii 
orașului pentru rezultatele obținută 
în acest domeniu.

(Continuare în pag. a Vl-a)

COMUNICAT
La invitația președintelui Consi

liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Somalia, 
dr. Abdirashid Aii Shermarke, îm

preună cu soția, va face o vizită 
oficială în Republica Socialistă 
România, între 15 și 19 aprilie 
1968.
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mifMPOWEEste știut că imperialismul american desfășoară de mai mulți ani războiul agresiv împotriva poporului vietnamez. Intervenția militară a S.U.A. în Vietnam, în scopul de a înăbuși prin forța armelor voința de libertate a poporului din Vietnamul de sud, bombardarea sălbatică a orașelor și satelor Republicii Democrate Vietnam, stat socialist independent și suveran, au produs cea mai adîncă dezaprobare și condamnare în rîndul opiniei publice mondiale. Milioane și milioane de oameni din toate țările, aparținînd tuturor categoriilor sociale, celor mai diverse concepții politice și religioase au ținut să-și manifeste dezaprobarea față de războiul de agresiune, prin demonstrații și mitinguri impresionante, prin petiții și semnături pe moțiuni de protest. Pe măsura escaladării s-au făcut tot mai puternic auzite, pe toate meridianele, vocile care cer să se pună capăt bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam, să înceteze intervenția în Vietnamul de sud, să fie respectat dreptul poporului vietnamez de a-și făuri singur destinele.Calculele inițiale, după care Washingtonul urmărea să atragă la înfăptuirea planurilor sale agresive în Asia de sud-est pe aliații săi din pactele militare, după tactica aplicată în perioada războiului din Coreea, s-au dovedit a fi, în noile condiții istorice, nerealiste. A apărut e- videntă teama acestor aliați de a fi atrași fără voie în acțiuni aventuriste, de natură să supună la grave riscuri securitatea lor. Chiar factori politici de răspundere din majoritatea statelor membre ale N.A.T.O. au fost nevoiți, în fața presiunilor pțpulare din acele țări, să se liflarizeze de agresiunea din niim, să ceară Washingtonului prească războiul, să caute căi să ducă la instaurarea păcii.Cheltuielile colosale, de aproape 30 miliarde de dolari anual, pe care le înghite războiul din Vietnam au dus la creșterea neîncetată a deficitului balanței de plăți a S.U.A., ceea ce a influențat nu numai poziția dolarului, ca principală valută a lumii capitaliste, dar a contribuit la crearea unor grave perturbații în viața financiară internațională. Și acest lucru exercită presiuni asupra Administrației americane, în sensul de a înlătura unul din factorii generatori ai instabilității economice — războiul din Vietnam.

deso- Viet- să o- care

Presa abundă în ultimul timp de vești și comentarii asupra a ceea ce este denumită „criza de încredere în Administrația Johnson", care-și găsește expresia în creșterea forțelor ce se pronunță pentru încetarea războiului. Pînă și cercurile de afaceri oare au susținut pe președinte la începutul războiului înclină spre o dispoziție ce devine tot mai nefavorabilă Casei Albe. Impopularitatea agresiunii din Vietnam în rîndul poporului american și-a găsit o expresie spectaculoasă în rezultatele „alegerilor preliminare" din New- Hampshire și Wisconsin, unde victoria obținută de Robert Kennedy șî de un senator pînă recent puțin cunoscut, McCarthy, care s-au pronunțat pentru încetarea bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, a oferit un indiciu semnificativ în ce priveș- ■ te tendința corpului electoral. Dacă la începutul „escaladării" doar cîțiva politicieni și-au exprimat dezaprobarea față de acțiunea președintelui Johnson, recent 139 de membri ai Camerei Reprezentanților. exprimînd voința a 60 de milioane de alegători, au subscris la rezoluția care cere revizuirea imediată a politicii vietnameze a Administrației.în pofida uriașei concentrări de forțe, în oameni și tehnică de luptă, în pofida bombardamentelor aproape zilnice, care au răscolit pămîntul Vietnamului, de la extremitatea sa nordică pînă în Delta fluviului Mekong, prefăcînd în pulbere mii de sate și orașe, uzine și fabrici, diguri și poduri, Statele Unite nu au reușit să îngenuncheze poporul vietnamez, să'-i frîngă voința de luptă. Poporul din Vietnamul de nord nu numai că a rezistat bombardamentelor aviației americane, dar a dat puternice lovituri agresorilor, provocîn- du-le pierderi grele în oameni și mijloace de luptă. Acțiunile ofensive fără precedent desfășurate în ianuarie-fe- bruarie de forțele patriotice pe întreg teritoriul Vietnamului de sud au zguduit corpul expediționar american, au dat puternice lovituri agresorului și au produs derută în rîndul regimului de marionete de la Saigon, care se menține numai da®
Al. CIMPEANU

(Continuare in pag. a V-a)
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și Muntenia reprezintă un moment de seamă în 
istoria luptelor îndelungate purtate de poporul 
nostru pentru progres social, pentru independență 
națională, jjentru făurirea unei Românii libere și 

ei, comune celor trei țări ro-
națională, pentru tăi 
suverane. Obiectivele < 
mâne — realizarea unității naționale și cucerirea 
independenței de stat, emanciparea țăranilor de 
servituțile feudale și împroprietărirea lor, desfiin
țarea privilegiilor boierești și dezvoltarea industriei, 
asigurarea unor drepturi și libertăți cetățenești — 
pun în evidență, în mod pregnant, caracterul uni
tar, progresist al revoluției.

Rolul conducător în desfășurarea evenimentelor 
l-a avut burghezia — clasă în plină ascensiune 
în acea perioadă, interesată în dezvoltarea capi
talismului, în înfăptuirea statului român modern. In 
schimb masele populare, meseriașii și lucrătorii do 
la orașe, în general proletariatul în formare, ță
rănimea care alcătuia cea mai mare parte a popu
lației, cît și majoritatea intelectualilor au consti
tuit forțele sociale de bază ale revoluției. Intere
sate în cel mai înalt grad în sfărîmarea rînduieli- 
lor feudale, masele largi ale poporului au apărat 
cauza revoluției cu arma în mînă, dînd numeroase 
jertfe în timpul desfășurării ei, îmbogățind cu pa-

l-a avut burghezia — clasă în 
în acea perioadă, interesată în

gini eroice glorioasele tradiții revoluționare 
poporului român.

începutul revoluției In țările române a fost fă
cut, după cum se știe, de mișcarea din Moldova. 
Acum 120 de ani, în martie 1848 (la 8 aprilie stil 
nou) a avut loc la lași adunarea protestatară, ini
țiată de o coaliție formată nu numai din reprezen
tanți ai burgheziei înaintate și ai boierimii libe
rale, dar și ai boierimii conservatoare aflată 1n 
opoziție față de domnitorul Mihail Sturdza.

Această mișcare a fost ușor înăbușită deoarece 
la acțiunile întreprinse în cadrul ei nu au fost atra
se masele largi.

Dar lupta revoluționară a fost continuată cu și 
mai multă intensitate. Mișcorea țărănească, ca 
și acțiunile revoluționarilor moldoveni, desfășura
te fie în exil, fie tn țară, In condiții de aaîncă 
conspirativitate, au imprimat mișcării revoluționare 
moldovene un caracter burghezo-democratic, an- 
corînd-o puternic în ansamblul evenimentelor re
voluționare din țările române.

Redăm în cele ce urmează extrase din documen
te ale vremii — mărturii autentice ale năzuințe
lor și faptelor color ce au lăsat posterității opera 
anului 1848,

expresie a năzuințelor poporului
Dezvoltarea mișcării revoluționare din Moldova, caracterul ei tot 

mai pronunțat burghezo-democratle s-au reflectat în programele 
adoptate în diferite faze ale luptei — din ce în ce mai radicale, mai 
apropiate de năzuințele maselor. Revoluționarii moldoveni în exil au 
redactat în mai 1848 la Brașov „Prințipiile noastre pentru reformarea 
patriei" și în august același an la Cernăuți „Dorințele partidei națio
nale din Moldova".

Deșteptarea României4)

V. ALECSANDRI

(FRAGMENT)

M. KOGALNICEAMU C. NEGRI

I

C. HuRMUZAKTA. RUSSO

Pentru-a mamei dezrobire 
Viața noastră să jertfim !

Fericit acel ce calcă tirania sub picioare ! 
Care vede-n a lui țară libertatea re-nviind, 
Fericit, măreț acela care sub un falnic soare

Pentru patria sa moare, 
Nemurire moștenind.

Nu simțiți inima voastră că tresare fi se bate ? 
Nu simțiți in peptul vostru un dor sfint și românesc 
La cel glas de înviere, la cel glas de libertate

Ce pătrunde și răzbate 
Orice suflet omenesc ?

Hai copii de-același sînge ! hai cu toți într-o unire 
Libertate-acum sau moarte să cătăm, să dobindim.
Pas, români! lumea ne vede... pentru-a patriei iubire,

• „Poezia-manlfest", compusă !n prezllelc revoluțio
nare din martie 1848, la Iași, cu titlul CBtră Români — 
« fost tipărită în „Foaie pentru minte" (Brașov). A 
circulat ca foaie volantă.

1
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...Mai înainte de a expune crudul 
chip, prin care locuitorilor a fost re
fuzată petiția lor *, trebuie, în puține 
cuvinte, .să arătăm motivul acestei 
petiții, care nu e altul decît trista șl 
vrednica de jelit stare a acestui din 
natură foarte favorisat Principat. Ca 
să poată 
ricită e 
n-avem 
oarecari 
crudului 
de la acel mai de căpetenie punct 
care e: Slobozenia persoanei și si- guritatea averii. Slobozenia persona
lă nu e respectată nicidecum, fiind
că tot Moldovanul, care ar fi suspect 
ocîrmuirii de vreo faptă sau de 
vreun cuvînt, doveditoare de sentiment patriotic, doveditoare de senti
ment de dreptate, sau de împotrivi- 
toare înjoritoarei credințe a stăpîni- 
torului, fără să fie judecat, e supus 
la acea mai mare pedeapsă. Strigă 
Moldovanul că prin judecătorii și-a 
perdut averea, el e sigur să fie exi
lat ; protestează el că alegerea de- 
putaților s-a făcut prin sila baione
telor, prin cumpărarea glasurilor cu 
bani sau cu cinuri, el e sigur să-și 
peardă drepturile politice... Ocîrmui- 
rea, ca să-și mulțumească aviditatea 
ei; stăpînîtorul, ca să poată pe tot 
anul pune cu dobîndă capitaluri în
semnate în bănci străine, a călcat 
legile finanțiale ale țării, introdu- 
cînd sau dăjdii nouă, sau acele vechi 
urcîndu-le la un grad împilător pen
tru toată tara. Un venit nou, dar 
jăcuitor totodată agriculturii si co
merțului țării, a sciut Domnul Mol
dovei prin voturile servilei sale Adunări obștesci să-l tragă în folo
sul său; Acel venit e venitul posli- nei, o taxie de trei la sută pe cerea
lele ce se exportează. Capitația pri
mitivă pe locuitorii săteni, hotărîtă 
de Reglement la treizeci lei de fieș
tecare cap, a ajuns în multe sate la 
120 lei de locuitor, deosebit de bei- 
licurile necontenite, havalele ș.a. Prisosurile veniturilor publice, cari 
ar trebui. să se întrebuințeze în îm
bunătățiri obșteșci, le întrebuințează 
Domnul la ale lui particulare nevoi. 
Slujbele, în loc să se împărțească 
după merit, se vînd sau la acel care 
dă mai mult, sau se dau la acel 
care cu mai mare credință slujesc 
interesurile personale ale Prințului, 
cari însă sînt departe de a fi ace
le ale tării.

Mai multe ar fi de arătat aici, dar 
atunci am eși din cadrul unui articol 
hotărît numai pentru a arăta pricini 
nemulțumirii publice, și negreșit am 
face un mare volum, dacă am vroi 
âă numărăm toate pătimirile ce Na
ția Daco-Romană sufere din admi
nistrația Stăpînitorului ei Michail 
Sturdza.

A acestor acturi ale stăpînitorului 
Moldovei rea influență asupra na
ției întregi, a stăpînirii tendință jă- 
cuitoare pentru moralul țărei, mai cu 
deosebire, a fost simțită chiar de la 
vremea suirii pe tron a lui Micha- 
lachi Sturdza. Manifestații s-au făcut 
în dosebite vremi, dar în zadar ; 
Prințul, din zi în zi împila teara 
mai mult, din zi în zi prin averea 
colosală ce și-a cîștigat, prin corep- 
ția ce a introdus, a sciut a înăduși 
pînă astăzi declarația a tot sentimen
tul patriotic. Dar chiar cînd prințul 
socotia că toată Moldova merge după 
plecările lui, cînd socotia că duhul lui s-a făcut duhul nației, și dacă ne 
putem exprima așa, că nația s-a 
identificat cu dînsul, chiar atunci pe nafia întreagă revolta mai mult de
cît altă dată abusurile lui. O inspi
rație divină a adunat în Iași, pe la 
sfîrșitul lui martie, pe patriota din • toate colturile Moldovei, ce neputînd 
privi mal multă vreme cu indiferen
tism suferințele tării, Vroiau acum, 
prin o sfătuire comună, a aduce 
leac relelor nenorocitei patrii. .

cineva
starea
nevoie
acturi ___ ___ ______ .....ei stăpînitor. Să începem

judeca cit de nefe- 
Moldovei de astăzi, 

decît a enumera 
ale administrației

* Este vorba de „Petițiunea-procla- matiune a boierilor și notabililor moldoveni" în 35 de puncte, adresată domnitorului de către cei 1000 de participant! la adunarea protestatară de la hotelul „Petersburg" din Iași.
(Din broșura „Intîmplările din 

Moldova în luna lui martie 1343" 
difuzată de revoluționari după re
primarea mișcării de la lași).

Prințipiile noastre pentru

reformarea patriei
1. Desființarea boierescului și ori

ce alte dări ale locuitorilor săteni către proprietari.2. Ridicarea bellicurilor, a lucrului șoselelor și a tuturor împovărărilor fără plată către stăpinire.3. împroprietărirea locuitorilor săteni fără nici o răscumpărare din partea lor.4. Nimicirea tuturor privilegiilor, prin urmare, deopotrivă purtare a

sarcinilor statului de către tot poporul îndeobște, precum și deopotrivă împărtășire a lui la toate drituri- le politice și civile.5. întemeierea instituțiilor țării pe prințipiile de libertate, de egalitate și frățietate, dezvoltate în toată întinderea lor.8. Unirea Moldovei cu Valahia în- tr-un singur stat neatîrnat românesc.
SPICUIRI DIN

Dorințele partidei
naționale din Moldova

...Instituțiile ce le vroim sînt curat ale țerii noastre în cea mal mare par- ac-ale țerii noastre în cea mal mare i te și aceasta o dovedesc istoria și turile publice ale Românilor.Aceste instituții pe cari partida națională le socoate ca neaperate și singurele mîntuitoare pentru țeară sînt următoarele :1. Neatârnarea administrativă șl legislativă în toate cele din lăuntru, fără amestec a ori-ce puteri străine...2. Egalitatea drepturilor civile șl

politice. — Prin aceasta. Moldovenii s-ar întoarce la un vechiu și mântuitor prințip. In vechea Moldovă, toți erau de o potrivă...3. Adunarea obștească compusă de reprezentanții tutulor stărilor societății. Așa erau vechile Adunări ale Românilor ; și iscăliturile puse sub vestitul act al desrobirii vecinilor din 1749, pomenit mai sus, dovedesc destul dritul ce aveau toate stările, adică toate interesele terii, de a fi re-

presintate în Adunare. Prin urmare, Adunarea obștească de astăzi (chiar nefiind înrîurită de guvern), neînfă- țoșînd decît interesele unei stări,, a- dică a boerilor, trebuie modificată într'ast-fel, ca să fie represintate în ea cele de căpetenie interese ale terii...4. Domnul ales din toate stările societății, după vechiul obiceiu. Aceasta iarăși nu este o inovație ; istoria dovedește că fiește-care Român putea fi chemat la domnie. Petru Rareș în minutul alegerii cale era pescar. Constantin Cantemir era de abia Săr- dar ; șl unul și altul au fost mari și buni Domni...5. Lista civilă proporțională cu veniturile și mijloacele țării. Astăzi Măria Sa Michail Sturdza V. V. primește de la țeară 1 600 000 lei, cînd venitul țării se suie de-abia la 10 000 000 lei; prin urmare trage în folosul său a șasea parte din veniturile publice ; și așa 250 000 de Moldoveni trăesc și muncesc pentru a ține pre un singur om...6. Responsabilitatea miniștrilor șî 
a tutulor funcționarilor în funcțiile ce ocupă.7. Libertatea tiparului. — Tiparul în orice timp a fost liber în Moldova ; și pînă aCum nici într-o legislație veche sau nouă nu se află vreo lege care să-l oprească sau să-1 mărginească măcar...8. Răsplătirile naționale date de către nație prin Adunarea obștească, iar nu prin Domn...10. Publicitatea seanțelor Adunării obștești și a tribunalilor...11. Dritul inițiativ și de petiție pentru Adunare...13. închezășluirea libertății individuale și a domițiliului...14. Instrucție egală și gratuită pentru toți Românii...15. întemeierea juriului pentru pricini politice criminale și de tipar...18. întemeierea unui ordin de ad- vocați spre libera apărare atît în cel» civile, cît și în cele criminale...19. întemeierea ministerului public...20. Reforma tribunalelor și inamovibilitatea judecătorilor. O mare parte a îngenunchierii țăerii se poate a- tribui tribunalelor. Rău organizate, rău compuse, sub înrîurirea directă a Domnului, în loc de a fi organul și expresia dreptății, ele nu sînt decît instrumentul strîmbătății și al venalității și nu înfățișează nici o garanție impricinaților...

21. Neamestecarea Domnitorului în ramul judecătoresc și aducerea în împlinirea sentințelor fără întărirea sa...22. Desființarea a orice tribunaluri și comisii excepționale...23. Libertatea culturilor. Moldova a avut pururea de fală de a cunoaște libera întrebuințare a tuturor culturilor. Religiile prigonite în alte țări au găsit pururea în țara noastră un azil sigur ; și pămîntul românesc este singurul, carele nu s-a udat cu sînge vărsat în războaie religioase.24. Ridicarea morală și socială a clerului ortodox...25. Organizarea clerului catolic pentru Românii de această religie...26. Drepturi politice pentru orice compatriot! de orice credință creștină...28. înturnarea către Stat a averilor mănăstirilor închinate la locuri străine...29. Dritul fiecărui ținut, oraș șl comună de a-și controla administrațiile prin sfaturile ținutale, municipale și comunale...30. Desființarea a orice dări asupra exportației Productelor naționale.31. Reforma codicelor civilă, comercială și criminală, și a procedurilor...32. întemeierea legilor de poliție și 
a așezămintelor penitențiare potrivite cu veacul. — Starea de față a poliției, întemeiată numai pe voința și interesul funcționarilor însărcinați cu acest ram delicat al administrației, și mai ales jalnica și neomeneasca tratație a nenorociților închiși, lipsiți de orice căutare și Iăsați în cruda dispoziție a temnicerilor, cer neapărat reforma sistemului de astăzi.33. O lege energică pentru secarea corupției răspîndltă în țară de către Guvernul de astăzi...34. înlesnirile comerțului si libertății muncii prin : 1. Promulgarea legilor de credit spre a asigura plăti- rea datoriilor fără excepție de persoane. 2. întemeierea unei bănci naționale și de escontă, și a caselor de păstrare. 3. Așezarea de școli profesionale. 4. Deschiderea canalurilor și drumurilor de comunicație. 5. Regu- larea tarifurilor... Toată munca publică trebuind a fi făcută cu bani. — Toate aceste îmbunătățiri practice n-au trebuință de un mai departe comentar.

Intre revoluționarii din Moldova, Transilvania șt Țara 
Românească au existat puternice legături, cu toții urmărind, 
prin unitatea de acțiune, împlinirea idealului comun.

Fraților!
Deși prin poșta trecută nu am pri

mit nici o scrisoare de la Moldova, 
multe vești mari au ajuns Ia auzul 
nostru și ne-au pătruns în adincul 
inimei.

Purtarea d-voastră înaintea comi
sarilor, plină de energie și vrednică 
de toată lauda, și unirea care vă 
leagă pe toți și la care au venit de 
s-au închinat însuși apărătorii cei 
mai zeloși a cărmuirei de astăzi ; 
acea unire nepilduită pînă acum în 
țările noastre, nc-au insuflat cea 
mai mare bucurie șl cea mai deplină 
nădejde pentru îmbunătățirea soartei 
Moldovei și mai cu seamă pentru 
viitorul fericit al României întregi !

Curaj dar, fraților, căci acum am 
ajuns într-o epohă unde putem face 
păsuri de urieaș spre a înainta către 
țelul dorit de toți, cîți avem singe 
de Român în inimile noastre. Valahia 
s-au ridicat cu bărbăție șl au pro
clamat neatîrnarea ei I... Totodată, 
declararea Românilor din Banat și 
din Transilvania de a veni în ajuto
rul Moldovei și a Valahlei cînd le-ar 
călca vreun dușman, este o dovadă 
de duhul ce insuflă astăzi pe toți 
Românii. Ce ne rămîne de făcut dar 
nouă Moldovenilor ?

Să închidem ochii la lumina cc re- 
sare în preajma noastră, pentru ca 
sa ne arate drumul libertății ?

Si să ne tragem cu mișălie sub 
cuvint că sîntem slabi 7 Nu, fraților I 
căci dacă nu avem putere singuri, 
putem dobîndi putere prin înțălcge- 
rea noastră cu toți Românii. Nu, fra
ților 1 să nu ne dăm în lături de mă
reața mișcare a Valahlei, căci de va 
izbindi ea, va izbindi și Moldova. 
Soartele acestor doă provinții sînt ' 
atit de legate împreună, îneît ele vor 
avea totdeauna același viitor.

De datorica și interesul nostru est» 
dar să întindem minele la frații noș
tri de piste Milcov, ca frați do ace
lași sînge

18 iulie

Către

Puterea și fericirea unui
stat se află în puterea
și fericirea mulțimii

Puterea și fericirea unui stat se află în puterea și fericirea mulțimii, adică a nației. O nație însă care numără numai trei mii de oameni înzestrați cu drepturi și averi singurii adevărați cetățeni, nu merită acest nume. Moldova însă n-are mai mulți cetățeni ; căci toți ceilalți care peste acești trei mii de privilegiați și pînă la un milion și jumătate formează populația țării sînt numai niște locuitori dezbrăcați de toate drepturile, de toată bună starea materială și intelectuală și supuși numai dărilor și greutăților țării. Locuitorii săteni sînt mai ales in Cea mai ticăloasă stare, nefiind decît niște instrumente de muncă în mîinile guvernului, ale proprietarilor și ale posesorilor de moșii, în practică lipiți încă pămîntului, pe care de sute de ani îl lucrează în folosu altora și, prin ur-

M. KOGALNICEfiWmare, întorși la vechea vecinătate.în toate reformele bune sau rele cîte s-au făcut pînă acum pentru țară în timpurile mai noi, nimic nu s-a statornicit pentru această numeroasă și nenorocită clasă, nădejdea și puterea patriei; ba încă Regulamentul, în loc de a-i îmbunătăți, i-a asuprit și mai mult ticăloasa soartă. Ome
nirea, dreptatea, interesul 
țării și chiar interesul pro
prietarilor de moșii cer dar , neapărat îmbunătățirea radicală a acestei stări prin desființarea „boierescului" și prefacerea țăranilor în mici proprietari, dîndu-li-se pămînturile pe care le-au înirodit cu sudorile lor.„Omenirea", pentru că nu este omenesc ca omul să exploateze pe om, ca cei mulți să fie instrumentele de muncă acelora puțini și ca un popor să-și jertfească viața în folosul unora, în contra principiilor evanghe-

lice și ale adevăratei libertăți.„Dreptatea", pentru că, desființînd boierescul și întemeind proprietatea între locuitorii săteni, ar fi a îndrepta crudele strîmbătăți ale veacurilor trecute. Este istoricește dovedit că în timpurile din început mai fieștecare român era proprietar și numai sila și puterea celor mari au dezbrăcat pe o mare parte din săteni de pămînturile și de chiar libertatea lor. Și chiar în zilele de astăzi cîte moșii răzășești s-au desființat prin silă și strîm- bătate ?(...) Pe lîngă toate aceste radicale instituții, singurele cari ne pot regenera patria, apoi partida națională mal propune una, ca cunună a tuturor, ca cheia bolței, fără care s-ar prăbuși tot edificiul național ; aceasta

este Unirea Moldovei cu Țara Românească, pe temeiul puncturilor de mai sus și cari se vor putea modifica de către Adunarea obștească constituantă a ambelor țări unite; o unire dorită de veacuri de toți românii cei mal însemnați ai amînduror Principatelor, o unire pe care, după spiritul timpurilor, cu armele în mină au vroit să o săvîrșească Ștefan cel Mare și Mlhai Viteazul, carele și ajunsese a se intitula : Cu mila lui dumnezeu, domn al Țării Românești, al Moldovei și al Ardealului. Prejudețele veacului și intrigile străinilor pînă acum au stăvilit a- ceastă unire. Astăzi însă împrejurările ne sînt mai favorabile ca să putem realiza aceea ce strămoșilor noștri le-a fost cu putință numai de a dori (...)
Slobozenia dinăuntru și
cea din afară sînt surori

(...) Slobozenia e îndoită... cea dinlăuntru și cea din a- fară... Ele sînt surori, una fără alta nu pot trăi. Slobozenia din afară este no-
ALECU RUSSOatîrnarea moșiei în care ne naștem și care ne hrănește, moșia de la care tragem numele nostru și dreptul de om de sub biruirea oricărei

alte țări și împărății. Pentru sîngele ce ne dă sîntem datori cu sîngele nostru. Pentru aceasta au fost bătă- liele neamului nostru și a neamurilor, bătăliele cele vestite, scrise cu movile și mînăstiri pe șesuri și pe dealuri. Slobozenia dinlăuntru este legea, icoana dreptății dumnezăiești, legea a- șezată prin învoirea tuturor și la care toți deopotrivă se supun. Acolo unde nu e lege, nu e nici slobozenie, și a- colo unde legea e numai pentru unii și ceilalți sînt scutiți de subt ascultarea el, slobozenia au pierit... și fericirea e stinsă..., căci a- tunci asuprirea, nevoile, necazurile șl sărăcia izvorăsc în lume, atuncea lumea se împarte în bogați și săraci, în stăpîni și robi, flă- mînzi și îmbuibați... atuncea lumea stă în cumpănă de peire... Strîmbătatea izvorăște din siluire, din pizmă, din jăfuire și din neștiință... Legea dreptății e frăția, și ce frăție poate fi între uliu și prada lui, între răpitul și răpitor, între dreptul și nedreptul?... Pînă cînd mai puteți, voi cei ce ați călcat dreptatea, grăbiți a intra în calea Domnului, căci va sosi ziua izbîndirei, ziua cînd vrabia se va lupta cu uliul și-l va birui... Și într-adevăr. zic vouă, acea zi s-a apropiat...Tot lucrul lasă sa prin care din naște : din tulpina

și putredă a fagului încolțesc vlăstare tinere și vioaie ; așa din robie se naște slobozenia, din neorînduială iese rînduiala... Ridică capul, țară bîntuită de vi- jăliile lumei, țară legată de jugul durerei I...Tot bunul are nevoile sale... Așa și slobozenia mulți vrăjmași are... pentru că este partea cea mai frumoasă, cea mai roditoare din moștenirea părintească. Nu aurul este bogăția neamurilor, nu neavutul este sărăcia oamenilor. Avuțiile de aur sînt pieritoare, sărăcia harnică e o bogăție ce nu se răpește ; munca e bogăție vecinică...

1
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I
I
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I

Noi, săracii de legi, ca să păstrăm moștenirea aceasta sau ca să luăm înapoi cînd ni s-au răpit, trebuie : o mare stăruință și priveghere, jărtfe necurmate și o u- nire strînsă între oamenii din același sînge... astfel ca toți să stea pentru unul și unul pentru toți...

sămînța nou se bătrînă

(...) Deșteaptă-te, pămînt român, biruie-ți durerea, e vremea să ieși din amorțire... Aștepți oare spre a învia ca strămoșii să se scoale din morminte ?... într-adevăr, într-adevăr ei s-au sculat și tu nu i-ai văzut... Ei au grăit și tu • nu i-ai auzit... Cinge-ți coapsa ta, caută șl ascultă... Ziua dreptății se apropie... Toate popoarăle s-au mișcat... căci furtuna mîntuirel au început f...

și de aceeași soartă.

Din scrisoarea revolu
ționarilor moldoveni a- 
flați în exil către cei din 
lași.

1848

frații noștri

din Moldova
Fraților Români din Moldova t 

Ceasul libertății a sunat pentru tot 
Românul. Astăzi, la 11 iunie, era ziua 
fericită, în care libertatea a intrat 
triumfind în Capitala noastră. Numai 
bucurie și frăție este între toți lo
cuitorii ; ulițele Bucurescilor resună 
de strigări de veselie, stindardul 
libertății fîlfîie măreț, clopotele sună 
și glasul lor de aramă împrăștie 
noutatea regenerației neamului Ro
mân prin toată cetatea care astăzi 
își merită numele seu adeverat oraș 
de bucurie ! Uniți-vă cu noi, frați 
de dincolo de Milcov ; peste undele 
Iul vă întindem brațele, dorind cu 
înfocare a vă da sărutarea frăției 
ți a libertății. Munteanul și Moldo
veanul sînt toți Români, sînt (frați, 
o singură nație ; uniți-vă cu noi, go
niți pe tiranul al cărui nume va re- 
mîne o pată vecinică în istoria țerii, 
înălțați stindardul libertății și 
bîndiți-vă sfintele drepturi. Să 
dăm mîna ca nișce frați și să 
ajutăm unii pe alții. Uniți, vom
tari ; uniți vom sta în protiva orică
rui vrăjmaș ai libertății noastre. Voi 
frați, ați făcut începutul ; dacă din 
nenorocire n-ați putut isbuti, nu o 
vina voastră ; vouă vă rămîne gloria 
că ați început, noua glorie că 
sfîrșit. Vă dăm sărutarea de I 
Trăească 
mânia !

do
ne 
no 
fi

am 
frate, 

libertatea 1 Trăească Ro-

C. A. ROSETTI
12 iunie

rarte din 
pagină sînt 
mul: „1848 
de apariție

textele cuprinse în 
reproduse din volu- 
la români', In curs 
la Editura Politică.
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LA ÎNTREPRINDERI BĂCĂUANE

TREBUIE
PAS...

După cum se știe, pla
nul pe 1968 în ce privește 
bunurile de larg consum 
prevede realizarea unor 
producții superioare celor 
din cincinal Ia majoritatea 
produselor alimentare, dar 
și diversificarea substanțială 
a structurii sortimentelor, 
în condițiile unei sensibile 
reduceri a prețului de cost, împletirea acestor obiective, în condițiile diminuării cheltuielilor de fabricație, capătă, prin consecințele ce /

le generează, o evidentă însemnătate.Nu întimplător, deci, ne-am concentrat investigațiile anchetei asupra mo
dului în care unele în
treprinderi din industria 
alimentară intenționează să 
utilizeze 
reducere 
cost 
sind
anul 1967. Pentru a asigura comparabilitatea datelor,

în
ca

posibilitățile do 
a prețului de 

acest an, folo- 
bază de pornire

am localizat analiza la unități economice cu condiții asemănătoare de producție și care fabrică conserve din carne de porc și de vită. Rezultatul a fost surprinzător : plecînd de la aproximativ aceleași condiții, fiecare dintre cele 3 întreprinderi au ajuns Ia alte nivele ale prețului de cost. Cel puțin aceasta a fost situația comparativă în anul 1967 (în procente) :
„Flora"- „Refacerea"- „Fructus"-Produsul București Arad TimișoaraConserve carne porc 100 107 115Conserve carne vită 100 105 107

(Urmare din pag. I)

1,6 la a un
Dintr-o recentă sinteză privind eficienta măsurilor aplicate în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, aflată la Comitetul municipal Bacău al P.C.R., am notat că pe ansamblul întreprinderilor orașului, în 1967 s-au realizat peste prevederile planului o producție în valoare de 82 milioane lei și beneficii suplimentare de cîteva zeci de milioane lei. In primele două 

luni din acest an. continuîndu-sc 
în pas vioi valorificarea altor stu
dii și măsuri, rezultatele s-au men
ținut la aceleași cote înalte : planul la producția globală a fost îndeplinit în proporție de 104,9 la sută, la producția marfă — de 104 la sută, iar producția marfă vîndută și încasată a consemnat un spor de peste 3 procente. Se mai adaugă și creșterea suplimentară la productivitatea muncii, cu 3,9 la sută mai mare decît s-a planificat. La Fabrica de ce
luloză și liirtie, de pildă, prin măsurile cru rea nei lucru ....... . _
în 1970, un spor de producție, peste 
prevederile inițiale ce-i reveneau 
întreprinderii din planul cincinal, 
de aproape 10 milioane Iei. Prin raționalizarea fluxurilor de fabricație, mai buna organizare a locurilor de muncă și folosirea judicioasă a suprafețelor productive, alte și alte întreprinderi — Uzina metalurgică. Fabrica de șuruburi și fabrica „Proletarul" — și-au sporit continuu volumul producției.Relevînd aceste efecte, ing. Vasile Talpă, secretar al Comitetului municipal Bacău al P.C.R., ne spunea:— începutul a fost excelent în toate întreprinderile. Ajutate de specialiști din ministere, conducerile lor au elaborat studii de profunzime. au stabilit măsuri eficiente privind îmbunătățirea procedeelor de fabricație, perfecționarea fluxurilor tehnologice, folosirea productivă, cît mai completă, a timpului de lucru.— Au perseverat conducerile întreprinderilor în a face noi pași...?— Tocmai aici cred că este punctul mai slab al activității unor conduceri de unități economice. Unele 
au scăpat din vedere continuitatea 
acțiunii, precum și faptul că nu tre
buie stopate investigațiile de cău
tare a noi surse de sporire a pro
ductivității muncii, de amnlificare a economicității producției. Rezultatele globale, care oferă o perspectivă optimistă în adîncirea si efectele acțiunii initiate de part’d și de stat, ascund unele manifestări ale neglijenței, ale tolerării unor elemente de risipă.~ Am vizitat cîteva din aceste întreprinderi băcăuane. La Fabrica de spirt 
și bere și la Uzina metalurgică se constată că problemele organizării științifice a producției și a muncii stau și mai pregnant în centrul atenției colectivelor, a conducerilor teh- nico-administrative. Ca urmare, la Fabrica de spirt și bere, în primul trimestru din acest an, s-au realizat, peste plan, produse în valoare de 1.2 milioane lei.— Sporul de producție se datorează — aprecia tov. Gheorghe Budu, directorul fabricii — inventarierii minuțioase a tuturor resurselor interne. Fiind o întreprindere nouă — anul 1967 a fost primul nostru an întreg de producție — s-a respectat 
riguros principiul „omul potrivit la 
locul potrivit", concomitent cu gos
podărirea rațională a capacităților de 
producție, creșterea indicilor de uti
lizare intensivă și extensivă, întări
rea disciplinei în muncă.De fapt, aici, de pe acum la secția 
de bere s-an realizat și depășit para
metrii proiectați, atingîndu-se nivelul 
producției planificate pentru 1970. Lucrul cel mai de preț, care se desprinde din experiența fabricii băcăuane, îl constituie faptul că organizarea științifică s-a desfășurat și decurge continuu, fără momente de relaxare, într-o permanentă „febră" a căutărilor de noi resurse interne. în prezent, colectivul de ingineri și economiști din întreprindere urmărește optimizarea fabricației, întocmindu-se interesante studii de programare a producției. Pe alt plan, se acționează energic și eficace pentru diminuarea substanțială a absentelor și învoirilor, creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru.Damna de preluat ni se pare șl 
tenacitatea cu care conducerea Uzi
nei metalurgice a trecut Ia raționa
lizarea fluxurilor de fabricație, Ia 
extinderea suprafețelor de produc
ție. Fără investiții suplimentare, se 
va ajunge astfel ca, în acest an, să 
se realizeze un spor de producție de 
aproximativ 10 milioane pînă în prezent garanția atingerii a- cestui obiectiv ?— Indiscutabil, a fost categoric al directorului întreprinderii, tov. loan Andrei. Sîntem siguri de eficiența măsurilor stabilite și a- plicate în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii.Aprecierea directorului este realistă, dar vizează doar cantitatea, nu și economicitatea producției. Altfel nu se explică ponderea, încă mare, a rebuturilor. în anul trecut, valoarea lor a depășit 630 000 lei, iar în primele două luni din acest an — 114 000 Iei. Se socotește oare că așe- 
zarea pe baze moderne a producției 
și a muncii este compatibilă cu ri
sipa și mai ales cu tolerarea ei ?Organizarea superioară a producției și a muncii mai presupune, ca un lucru de primă importantă, pu
nerea la punct a unui sistem infor
mațional rapid, ieftin, oportun și 
exact — premisă esențială în exerci
tarea unei conduceri științifice a ac
tivității economice. Atunci, cum se explică unele cazuri în care evidența unor întreprinderi este dominată de aproximații și inexactități? Iată 
et ne-a relatat, în acest sens, in-

aplicate : mărirea vitezei de lu- la mașinile 8, 9 și 10, lărgi- laminorului în vederea mai bu- dimensionări a formatului de 
se asigură progresiv, pînă

spectorul bancar Cristina Iordache, de la sucursala județeană Bacău a Băncii Naționale :— La sfîrșitul anului trecut, cu o- cazia inventarierii produselor finite din magazia Fabricii de șuruburi, s-a constatat o lipsă de 60 tone, șuruburi de diferite dimensiuni. Pierderea, în valoare de sute de mii de lei, s-a trecut în contul „lipsuri de valori materiale" și este acoperită de un împrumut restant.Deci, 60 tone șuruburi... nu se mai 
găsesc. Ca și cum nu s-ar fi întîm
plat nimic, ni s-au prezentat cel pu
țin 10 ipoteze justificative : erori de 
calcul, marfă expediată fără factură, 
greșeli de înregistrare. Dar, oricare ar fi cauza care a generat apariția acestor lipsuri de valori materiale, ea indică existența unor pagube în avutul obștesc. Cine suportă consecințele ? întrebarea este de strictă actualitate, întrucît și acum Ia magazia de produse finite a uzinei se utilizează același sistem încîlcit și defectuos de evidență și control.Un alt obiectiv al organizării științifice a producției constituie, după cum 
rea completă 
a timpului de realizat dacă întii. prezenta ca una din cele mai elementare obligații ale salariaților unei întreprinderi. O asemenea necesitate nu a fost înțeleasă la fabrica de pielărie și încălțăminte ' „Partizanul". Anul trecut, luînd în calcul numai absentele nemotivate, învoirile și concediile fără plată, s-a înregistrat o pierdere de timp efectiv de aproape 20 000 ore, în care se puteau realiza circa 13 000 perechi încălțăminte. Nici în acest an lucrurile nu s-au schimbat mult... în bine. în primele două luni au fost consemnate peste 2 500 ore absențe nemotivate și învoiri. Dacă se va recurge la „argu-

și a muncii îl se știe, folosi- mai productivă El nu poate fi maiși cit lucru.nu se asigură, efectivă la lucru

mente", înseamnă că nu prea s-a înțeles importanța utilizării timpului de lucru, potrivit hotărîrii respective a partidului și statului.Care este situația întreprinderii 
de industrializare a laptelui ? Aici, fatalul s-a produs. în anul trecut, de pildă, nu s-a realizat planul de beneficii cu aproximativ 55 000 lei. în întreprindere se aduce ca justificare „ghinionul", cînd se discută situația ei financiară. Care este realitatea ? Nerealizarea se putea transforma într-o depășire substanțială a planului de beneficii, dacă măsurile de organizare științifică a producției și a muncii se aplicau la timp și dacă se preîntîmpina apariția cheltuielilor neeconomicoase — determinate de diferite pierderi — care au atins în anul trecut cifra de 250 000 lei. în mod inexplicabil, în acest an situația a rămas neschimbată. în ia
nuarie și februarie s-au înregistrat 
alte cheltuieli neeconomicoase. Despre ce eficiență în organizarea științifică a producției și a muncii vorbi, în acest caz, conducerea prinderii de industrializare a lui?Consemnările anchetei scot vidență necesitatea ca organizațiile 
de partid, conducerile de întreprin
deri să nu se rezume numai Ia... pri
mul pas în acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
ci să intervină prompt și hotărît 
pentru lichidarea oricăror surse de 
risipă, cît menea, se practică a nicieni și șoare o susținută muncă de descoperire și valorificare de noi rezerve interne, mai ales în domeniul economicității producției.

poate între- lapte-
în e-

de mici ar fi ele. De ase- impune reconsiderarea în nucleelor de ingineri, teh- economiști care să desfă-
Viorel SĂLĂGEAN

întreprinderea „Steaua electrică" Fieni. Recent s-a dat în folosință o nouă 
linie automată de formare cu o producție de peste 2 000 becuri pe oră

(Urmare din pag. I)

lei. Existărăspunsul

blemelor curente în atribuțiile colectivului restrîns de conducere — președinte, prim-vicepreședinte, vicepreședinți și secretar. Sînt mijloace care n-ar face decît să sprijine asigurarea unui înalt conținut activității noastre.Cu foarte bune rezultate se soldează aplicarea, în condițiile județului, a metodei deosebit de valoroase, folosită de conducerea partidului și statului nostru, de a se organiza o largă 
consultare atunci cînd urmează să se ia hotărîri importante, vădindu-se o dată mai mult largul democratism al orînduirii de pildă, cercetare pecte ale economia inspectorat al învățămîntului, avut consultări utile cu numeroși specialiști. A fost un dialog plin de învățăminte, care s-a concretizat în hotărîri raționale, judicioase. Aceasta a asigurat totodată eliminarea subiectivismului, aplicarea reală a principiului muncii colective în adoptarea deciziilor.

Experiența de pînă acum ne aver
tizează și asupra pericolului abordă
rii deciziei în mod funcționăresc, șa
blonard. Am întîlnit și mai întîlnim încă practica proiectelor prefabricate, care sînt puse în fața consiliului popular, mai ales în cazul unor probleme ce intră, prin firea lucrurilor, în calendarul fiecărui an de muncă : diferite campanii agricole, realizarea investițiilor, proiectări, acțiuni gospodărești și altele. Vechile texte sînt „îmbunătățite", „aduse la zi", ca și cum viața s-ar desfășura după aceleași tipare, cu aceleași cerințe. în asemenea cazuri, decizia, elaborată ca un formular oarecare, nu sesizează elementele noi pe care le oferă construcția economică și so- 1 cial-culturală, nu deschide porțile inițiativei și energiei creatoare a de- putaților, aportului tuturor cetățenilor. Să ne fie limpede: o astfel de decizie formală nu are nici măcar valoarea unui document de arhivă. De- clarîndu-ne împotriva unui asemenea stil de muncă birocratic, ne-am propus și am acționat în așa fel îneît de fiecare dată să fie prezentate mai multe variante de măsuri, pentru a decide asupra celei mai eficiente. A- vînd în vedere faptul că tot ceea ce

noastre. Propunîndu-ne, să analizăm activitatea de științifică locală, unele as- importului și exportului în județului, munca noului învățămîntului, am

Foto : M. Andreescu

Fiecare procent înseamnă zeci și zeci de mii de lei cheltuiți în plus. Numai în cazul fabricii „Fructus", dacă producția sa de conserve din carne de porc — deci numai un sortiment — s-ar fi obținut la costurile „Florei", economiile ce puteau fi realizate ar fi măsurat aproape 500 000 de lei.Așa cum ușor se poale vedea, în cazul ambelor produse, poziția cea mai favorabilă o deține fabrica de conserve „Flora" din București. Se impune însă o precizare : analiza o efectuăm 
punînd pe primul pian cali
tatea acestor produse ali
mentare, de la care nu se 
admite nici un fel de rabat, 
nici un fel de compromis. Modul în care „Flora" a cucerit poziția sa fruntașă ni l-a dezvăluit ing. Vasile Ungureanu, directorul fabricii :— In 1967, fondul pe care s-au realizat aceste reduceri ale costurilor de fabricație l-a constituit acțiunea de rentabilizare, în cadrul organizării științifice a producției și a muncii. S-a a- bordat pe scară largă folosirea cu înalt randament a cărnii, prin îmbunătățirea operațiunilor de tranșare, iar valorificarea subproduselor a fost așezată pe o bază nouă, superioară calitativ.Preîntîmpinîndu-se risipa, acțiune care s-a adăugat la măsurile precizate de director, economiile obținu
te în 1967 la fabricarea con
servelor din carne de vită 
s-au ridicat la aproape 
100 000 de lei. Și, demn de reținut, acesta e numai un singur sortiment din cele peste 125 cîte se produc la „Flora".Ce s-a întîmplat însă Ia celelalte unități analizate ?

— La noi; la'',lKefăcereă“, ne spune tov. Ion Dărăban, contabilul-șef, plusul de costuri de aproape 400 000 de lei la consumul de carne a fost determinat de livrarea de către furnizori a acesteia în structură diferită decît cea prevăzută în contract. Am primit mai multă carne tranșată, în loc să ni se livreze carne „în carcasă".Folosind asemenea argumente, contabilul-șef respectiv a intenționat, probabil, să acopere risipa — sub paravanul depășirii consumului specific de carne. Bunăoară, numai la conservele din carne de vită în suc propriu s-au consumat în plus, față de prevederi, 4 000 kg de carne. Că argumentele prezentate de contabilul-șef nu stau în picioare o dovedește discuția pe aceeași „Flora". Aici situația exact joasă și nu

ți o altă părere, care sprijină concluzia formulată la „Flora". Ea aparține directorului fabricii „Fructus"- Timișoara, tov. Ion Velce- leanu : „Dacă se valorifică subprodusele rezultate din tranșare, mai rentabilă este
aici întîlnim același zlg-zag al rezultatelor înregistrate de cele trei unități în anul trecut, mai proeminente fiind tot „Refacerea" și „Fructus". Cauza ? La „Refacerea" absentele și învoirile consemnate numai

FLORA
ne al

înflorește,
iar

temă avută la era invers : mai avanta- este carnea tranșată cea „în carcasă". Iată

\

REFACEREA
se
deteriorează

carnea în carcasă. în caz contrar, cea tranșată".
Deci, valorificarea sub

produselor este o sursă de 
beneficii, nefolosită încă la 
„Refacerea“-Arad. Cum se explică însă costurile cele mai ridicate la cele două produse obținute de „Fructus" ?— Consumurile de materii prime, preciza directorul acestei fabrici, sînt în- tr-adevăr mari.Luînd ca bază de comparație „Refacerea", consumurile realizate de „Fruc- tus" în 1967 — la volume de producție de conserve din carne de vită în suc propriu sensibil egale — au marcat un plus de peste 12 000 kg de carne. Forul 
de resort al celor trei în
treprinderi cunoaște situa
ția descrisă ? De ce nu se 
generalizează valorificarea 
cit mai deplină și cit mai 
rentabilă a cărnii, așa cum 
se face la „Flora" ?Abordăm al prețului 
tuielilc cu

un alt capitol de cost : chcl- 
manopera. Și

Intr-un trimestru au echivalat cu timpul de lucru a 19 muncitori. în ‘compensație, s-au angajat alți 14 lucrători. Mai trebuie adăugat în plus că, la această unitate, au fost prestate în 1967 aproape 12 000 de ore suplimentare. La întreprinderea timișoreană, mano-

pera suplimentară consemnată comparativ cu planul propriu, dar și cu cea realizată la celelalte unități, a fost determinată — așa după cum ne spunea tov. 
Ion Turcu, contabilul-șef al unității — de „...operațiunile necesitate la ambalajele necorespunzătoare livrate de furnizorii noștri, subordonați tot Ministerului Industriei Alimentare. De fapt, aceasta este o problemă cunoscută". Care sînt consecințele ambalajelor de proastă calitate ? Mai multe, printre care, la „Fructus" ele se materializează în volumul mare de rebuturi, denumite voalat... bombaje — în sumă de milioane de lei. Dar și ,,Refacerea“-Arad, care consemnat anul trecutvolum total de bombaje de 900 000 de lei. Revenind la 
„Fructus", trebuie să pre
cizăm că valoarea integra
lă a cheltuielilor nepro
ductive pe anul 1967 depă
șea 2 milioane de lei.

Ce se întrevede pentru anul 1968 ? Un fapt remarcabil: și „Refacerea" și 
„Fructus" și-au prevăzut 
costuri mai mici decît cele 
obținute în 1967.— Pentru anul 1968, spunea contabilul-șef„Refacerii", noi ne-am propus eliminarea totală a pierderilor din bombaje. Si, după cum merg lucrurile pînă acum, se pare că vom reuși.Totuși, în lunile care au trecut din acest an oscilograful costurilor de fabricație la cele două întreprinderi arată nivele, atît cu semnul „plus" cît și cu „minus" față de cifrele planificate. E drept, devierile nu ating nivele ridicate. Ele constituie însă un semnal care obligă conducerile întreprinderilor respective să ia măsuri energice pentru ca „plusurile" să fie total evitate. Am vrea să aducem în discuție un aspect care, aparent, apare izolat. Concret, în cursul anchetei noastre, am remarcat surpriza ce o provoca, la fiecare întreprindere, aflarea rezultatelor obținute de celelalte tăți socialiste. Ce i aceasta ? Că lipsesc fel de confruntări realizările proprii și ale celorlalte unități sector.Dar această analiză solut obligatorie se pare că e neglijată și la nivelul direcției generale de resort, întrucît contabilul-șef al fabricii „Fructus" ne relata :— Chiar cu consumurile noastre ^mari, tot ne încadrăm-î-ri ordnful MT.A.-'iir.- 
645??' 'Față de realizările practice, mai este oare viabil acest act normativ, care întreține risipa și cheltuielile exagerate de producție?

Dan MATEESCU

uni- denotă orice între cele dinab-

Prefabricate
pentru construcții

Intreprinderea de prefabricate de beton din 
Galați produce stîlpi, grinzi și pane pentru hale 
industriale și chesoane pentru acoperișul halelor 
industriale. De asemenea, întreprinderea reali
zează panouri de fațadă pentru locuințe. Unitățile 
agricole cultivatoare de viță de vie și legume își 
pot procura de aici spolieri pentru susținerea 
viței și prefabricate de beton pentru răsadnițe.

hotărîm urmează să mare diversitate de specifice, combatem tendința de a da deciziei un conținut atotcuprinzător, rigid, ca și cum nici o inițiativă locală n-ar fi justă, viabilă, dacă nu intră exact în cadrul dimensional preconizat.Viața ne oferă nenumărate exemple în care inițiativa oamenilor s-a izbit de zidul dur al unor asemenea decizii. Așa, de pildă, deși în legătură cu activitatea unităților de industrie locală au fost elaborate măsuri privind dezvoltarea producției, mărirea

se aplice într-o condiții locale tiv. Pe lingă efortul nostru i îndruma să intervină de sine în diferite probleme curente, ciem că este necesar ca forurile centrale de resort să urgenteze elaborarea normativel&r, regulamentelor sau instrucțiunilor funcționale în măsură să le orienteze în rezolvarea autonomă a sarcinilor ce le revin, acordîn- du-le totodată sprijinul necesar. Asemănător stau lucrurile și cu privire la organismele de stat interjudețene. De exemplu, la Brașov continuă să funcționeze numeroase unități a căror sferă de activitate se extinde și

de a le stătător , apre- propus să organizeze un control exi
gent, sistematic, privitor la aplicarea 
deciziilor, la eficiența lor, ca și la 
posibilitățile de îmbunătățire din 
mers a unor măsuri mai vechi, în 
conformitate cu cerințele actualității.După cum s-a subliniat la recenta consfătuire cu cadrele de conducere de partid și de stat județene, ne vom 
îndrepta atenția în mod deosebit a- 
supra sectoarelor care asigură deser
virea multilaterală a populației. Recent, am avut prilejul să constatăm — prin propriile deplasări în orașele și comunele noastre — că mai sînt

sgamei sortimentelor de larg consum, a prestărilor de servicii, acestea erau limitate sub presiunea unui „atît putem să facem" categoric, infirmat ulterior nu numai de părerile unor cadre din economia locală, ci chiar de inițiativele lor valoroase. La comitetul județean de partid s-a prezentat nu de mult prof. univ. Silviu Corlă- țeanu, care ne-a oferit dovada u- nor largi posibilități de prelucrare a produselor auxiliare de pădure. El a realizat, după mulți ani de studiu, zeci de sucuri, alimente, alcooluri, conserve, seruri medicale și alte a- semenea produse, a căror valoare este certificată de specialiști din țară și de peste hotare. Cadrele din industria locală nu aveau însă vreme să sesizeze noul, să-l preia, iar sprijinul solicitat de cel în cauză a fost acordat abia în ultimul timp.
Dorim să aducem în discuție și u- 

nele aspecte ale legăturilor noastre 
cu cîteva noi organe județene cu dublă subordonare. După cum se știe, acestea beneficiază de mai multă competentă în rezolvarea sarcinilor de specialitate. Nu toate însă au reușit să cunoască și să folosească atribuțiile lărgite ce le revin și, ca urmare, cer în continuare hotărîri și decizii din partea comitetului execu-

asupra altor cîtorva județe : trustul I.A.S., D.S.A.P.C., I.C.I.L., întreprinderea cinematografică, Centrul de librării și difuzare a cărții — în total circa 30. în ce raporturi se află ele față de consiliul popular județean ? Cum se materializează atribuțiile lor în noile condiții de organizare administrativă ? Iată amănunte care ar trebui clarificate mai urgent.Desigur, gestiunea deciziei ridică multe alte probleme. Nu ne propunem să le amintim pe toate. Esenția
lă este rapiditatea și eficiența cu 
care tot ceea ce decidem se înfăptuiește și se resimte în viața județului. Persistă încă, la unele din cadrele noastre din aparatul de stat, mentalitatea transferului reciproc de răspunderi ; „Lasă — spuneau ei — că aplică tovarășii de la raion", sau : „să intervină tovarășii de la regiune, că au mai multă autoritate". Au fost probleme analizate ani în șir fără să se producă revirimentul scontat prin deciziile luate. Bunăoară, în legătură cu îmbunătățirea asistenței sanitare s-au stabilit cîteva măsuri mai deosebite încă din anul 1964. Ele au fost reluate în fiecare an, „actualizate" chipurile, fără însă ca ideile să se materializeze. Comitetul executiv și-a

oameni nepăsători, care nu pun la suflet nevoile cetățenilor, care nu mișcă un deget din proprie inițiativă. Bunăoară, ce trebuie să aștepte conducătorii comerțului local și ai cooperației de consum pentru a dispune transferarea mărfurilor existente în depozite spre magazinele unde cetățenii le solicită ? Asemenea funcționari și lucrători, care nu-și îndeplinesc îndatoririle, mai pot fi întîl- niți în unele servicii și direcții din județ. în stadiul în care ne aflăm nu ne putem mulțumi să constatăm această stare de lucruri, să acționăm cu duhul blîndeții, criticînd doar și atrăgînd atenția ca „pe viitor să nu se mai repete". într-o recentă întîl- nire, organizată de comitetul țean de partid cu cadrele de cere din sectoarele deservirii nești, noi am insistat asupra probleme, dînd celor responsabili sarcina desfășurării unei activități nemijlocite în rîndurile cetățenilor. Căci numai astfel vor fi în măsură să cunoască realmente cerințele, să ia pe loc măsurile ce se impun, să răspundă sarcinii conducerii partidului de a fi permanent în slujba cetățenilor. Iar cei care nu înțeleg acest imperativ, care încearcă să perpetue-

jude- condu- cetățe- acestor

ze metode depășite de viață, vor fi trași la răspundere și supuși criticii publice.Mentalitatea tărăgănărilor, a amî- nării de la principal, în nuința de a recomandări răși s-au pe teren, să constate unele neajunsuri, să le înregistreze și să dea apoi unul și același răspuns : „o să informez și vom lua măsuri". De ce nu acționează pe loc, cu promptitudine ? Este invocat, de obicei, principiul muncii colective. în realitate însă, este vorba de fuga de răspundere, de teama de a nu greși, iar în unele cazuri de-a dreptul de incompetență.) Firește, așa cum am mai a- mintit, în problemele esențiale trebuie să hotărască plenul comitetului executiv ; dar problemele curente, ridicate de activitatea cotidiană a unităților economice sau sociale, pot și trebuie să fie rezolvate operativ, cu matură chibzuință și responsabilitate, de către cei puși să lucreze în sectoarele respective. Tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea că investirea organelor puterii de stat județene, orășenești și comunale cu mai multă autonomie, precum și faptul că ele vor dispune de mijloacele necesare pentru o administrare mai independentă în toate domeniile de activitate, impune necesitatea de a schimba stilul, mentalitatea, felul de muncă al organelor locale. Străduin- du-ne să îndeplinim această indica
ție, sîntem hotărîți să lichidăm mani
festările de birocratism în activitatea 
organelor locale ale puterii de stat, 
stările de lucruri anacronice, perima
te, să promovăm stilul muncii con
crete în rezolvarea problemelor, în 
satisfacerea cerințelor juste ale oa
menilor muncii, să stimulăm apariția 
noului și să-l încurajăm pretutindeni 
unde se manifestă.în strînsă legătură cu organele de stat, comitetele județene, orășenești și comunale de partid sînt chemate să desfășoare o activitate susținută atît pentru elaborarea hotărîrilor și măsurilor, cît și pentru aplicarea lor, vădind astfel zi de zi creșterea rolului conducător al partidului nostru în întreaga viață socială, în perfecționarea continuă a societății socialiste.

o zi la alta, rezidă, în faptul că s-a creat obiș- se aștepta tot felul de exprese. Multi tova- obișnuit să meargă să să

Dintr-un calcul sumar rezultă că dacă pe această suprafață s-ar fi cultivat porumb, se putea obține ușor o producție totală de aproximativ 250 000 tone, care echivalează, la export, cu circa 15 milioane dolari. De asemenea, unele terenuri au fost lăsate să se înierbeze ; deși nu ar necesita mari investiții, nu se fac lucrări de îmbunătățiri funciare sau chiar dacă se fac — și se cheltuiesc adesea în acest scop sume mari — sînt lăsate apoi să se deprecieze. în multe cazuri, loturile date în folosință personală a cooperatorilor nu sînt folosite rațional, nu sînt cultivate cu plante care pot da cea mai mare producție ; multe terenuri virane din orașe și sate nu sînt cultivate de ani de zile. Toate acestea constituie pierderi pentru agricultură, pentru e- conomia țării, care sînt păgubite de cantități importante de produse agricole. Tocmai din necesitatea de a se pune capăt acestei situații au izvorît măsurile cuprinse în proiectul de lege elaborat de Consiliul de Miniștri și supus dezbaterii publice. Aceasta cu atît mai mult cu cît în țara noastră revine în prezent la un locuitor o suprafață de 0,51 hectare teren arabil și 0,75—0,77 hectare teren agricol, iar în perspectivă, ținînd seama de ritmul actual de creștere a populației. 0,40 hectare teren arabil și 0,55—0,60 hectare teren agricol, de pe care trebuie să se asigure produse agro- alimentare în cantități sporite în vederea satisfacerii în condiții cît mai bune a nevoilor pentru consumul intern și pentru cerințele economiei. Este, așadar, o chestiune de interes național, o îndatorire patriotică de a împiedica micșorarea suprafeței terenurilor agricole, mai ales a celor arabile, schimbarea destinației a- cestora, de a asigura folosirea lor rațională pentru creșterea producției agricole.Potrivit prevederilor proiectului de lege supus dezbaterii, efectuarea de construcții de orice natură pe terenuri arabile sau pe cele plantate cu vii sau pomi este în principiu interzisă și aspru sancționată. De aceea, 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. Una din căile principale pentru limitarea suprafețelor ce vor fi destinate u- nor asemenea ..obiective va consta în" aceea că beneficiarii lucrărilor de investiții sau de producție ce se execută pe terenuri agricole vor trebui să includă în valoarea lucrărilor respective și valoarea terenurilor. Totodată, sînt interzise ocuparea și schimbarea destinației terenurilor a- gricole înainte de obținerea aprobării legale, precum și ocuparea de suprafețe sau amplasarea lucrărilor pe alte terenuri decît cele aprobate de forurile competente stabilite prin lege.Un principiu esențial al noii reglementări îl constituie faptul că terenurile agricole în ansamblu și îndeosebi suprafețele arabile trebuie să fie folosite potrivit destinației lor, pentru sporirea producției agricole. De aceea, proiectul de lege prevede pentru toți posesorii de teren agricol, cu orice titlu, obligația de a lucra și cultiva întreaga suprafață de teren ce posedă, cu respectarea regulilor agrotehnice, de a asigura conservarea și ameliorarea terenurilor prin lucrări de îmbunătățiri funciare și de fertilizare a solului. Organizațiile neagricole, care nu vor putea asigura punerea în producție a- gricolă a terenurilor ce posedă, vor fi obligate să le predea spre cultivare, conform normelor prevăzute în lege, fără plată, organizațiilor a- gricole socialiste vecine. întrucît folosirea rațională a terenurilor agricole în scopul obținerii unei ^producții maxime este o problemă de stat, de cea mai mare însemnătate economică, este firesc ca, așa cum se prevede în proiectul de lege, să se aplice sancțiuni posesorilor de terenuri 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 — lucruri constatate ca atare de către organele agricole de stat. De asemenea, degradarea terenurilor agricole, distrugerea sau degradarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, distrugerea sau degradarea culturilor, viilor, livezilor, pășunilor și fî- nețelor constituie infracțiuni și se pedepsesc potrivit prevederilor codului penal.în scopul sporirii suprafeței a- gricole, se vor desfășura acțiuni largi privind identificarea și cultivarea tuturor terenurilor folosite neeconomic, cum sînt : tufărișurile, mărăcinișurile, pilcurile de arborete care nu au rol de protecție sau producție forestieră, drumurile de exploatare inutile,, cele din incintele organizațiilor socialiste și alte terenuri asemănătoare. Aceasta va trebui să constituie o obligație a tuturor posesorilor de terenuri.Ansamblul măsurilor cuprinse în proiectul de lege privind folosirea pămîntului agricol constituie un factor important pentru realizarea sarcinilor stabilite în domeniul agriculturii. Se asigură astfel cadrul juridic necesar pentru gospodărirea e- conomică a pămîntului. Este în interesul economiei naționale, al tuturor cetățenilor tării ca fiecare palmă de pămînt să fie cultivată rațional, să se aplice toate regulile a- grotehnice pentru ca, o dată cu împiedicarea scoaterii din circuitul a- gricol a pămîntului, să se obțină producții cît mai mari.Așa cum s-a mai arătat, ziarul nostru pune paginile sale la dispoziția 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 prevederilor proiectului supus dezbaterii.
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intrarea singurul de mînă. C. Săbă-

ir,30 — Pentru cei mici : Cioplitori 
în lemn.
Transmisiune de la Muzeul 
Satului.
Filmul de desene animate 
„Aventurile lui Joe".

18,00 — Drumuri și popasuri — 
misiune turistică.

18,20 — Buletinul circulației ru
tiere.

18.30 — Curs de limba rusă (lecția
a 10-a).

19,00 — Tineret, tinerețe.
„La porțile cunoașterii" 
Albatros — revistă literară 
pentru tineret.

19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Studioul muzical.

Cultura muzicală de-a lun
gul timpului. ’ 
Primii clasici.

20,40 — Tainele profesiunilor. 
21,00 — Reflector.
21,15 — Film științifico-fantastîc : 

„Vînzătorul de aer".
23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

Scenă din spectacolul Camuflaj de Al. Mirodan, In interpreta
rea artiștilor Teatrului de Stat din Arad

Am consultat mai multe tabele cu rezultatele sesiunii de colocvii și examene universitare de la sflrșitul anului trecut. Printre numeroasele coloane și rubrici încărcate de cifre și procente, peste metamorfozele prin care se limpezește treptat situația la învățătură a studenților reține atenția imaginea uniformă sub care «e înfățișează rubrica „limbi moderne11. Pe grupe, pe ani, pe facultăți și pe institute, aici apare invariabilul „promovat sută la sută". Iar calificativele sînt, cu unele excepții, bune și foarte bune. E suficient însă să stai de vorbă cu citeva cadre didactice ca să-ți dai seama că situația este de fapt cu totul alta. Iată cîteva opinii :
o Prof. dr. docent Mihai Isbi-țescu, șeful catedrei de limbi moderne de la Institutul de construcții din Capitală : „Obiectivul nostru esențial este ca viitorul inginer constructor să poată consulta cu ușurință documentația de specialitate și să poată susține într-o limbă străină o conversație cu colegi din alte țări. Din păcate, cel mult jumătate dintre studenții noștri pot atinge acești parametri. Restul..."
® Conf. univ. dr. docent C. D. Papastate, șeful catedrei de limbi moderne de la Universitatea din Craiova : „La un examen riguros, cel puțin 33 la sută dintre studenții facultăților noastre cu profil nefilologic ar trebui să cadă. Unii au o pronunție eronată și un fond lexical foarte redus. Și foarte multi văd în însușirea unei limbi moderne doar o problemă de promovare și rareori o chestiune de demnitate intelectuală".
e Lector univ. SuzzJia Sîrbu, șef» catedrei de limbi moderne de la Institutul politehnic din Timișoara : „Cînd grupa este constituită din 20 de studenți, vreo 3—4 „se descurcă" foarte bine, 9—10 sînt mediocri, iar restul sînt „în afara problemelor". Cînd grupa este de 30—35 de persoane, nu înseamnă că mai bună".
e Lector univ. Cezar șeful catedrei de limbi la Institutul agronomic șoara : „Sînt încă rare cazurile cînd în procesul de elaborare a proiectului de diplomă studenții utilizează și lucrări în limbi străine. După absolvirea anului III, cînd au promovat examenul de limbi moderne, sînt puțini cei care mai manifestă preocupări în acest domeniu".Și studiul limbilor străine nu se bucură de o soartă mai bună nici în alte instituții de învățământ superior. Astfel încit, cu unele excepții fericite, electroniști, agronomi, geologi, mecanicieni, silvicultori, chimlști, cu toată diversitatea profilului profesional și în pofida cunoștințelor lor a- deseori excepționale în domeniul specialității alese, după absolvirea facultății se văd uneori nevoiți să constate că în privința însușirii limbilor străine trebuie să ia totul de la început. Cum se explică această stare de lucruri și, îndeosebi, ce posibilități de remediere există ?Firesc ar fi ca însușirea unei limbi să înceapă din ciclul elementar și să se continue, desăvîrșindu-se, în ultimii ani de școlaritate ai tînărului. în cazul de față, învățămîntului superior i-ar reveni sarcina să asigure specializarea pregătirii studenților în cele două limbi moderne însușite anterior. în realitate acest învățărnînt este segmentat în două. Indiferent de limba urmată în timpul liceului, studenții pot opta de multe ori la începutul facultății pentru oricare altă limbă. Ușor pot fi pe studențești care mele lor seminarii țiuni de... fonetică și fabetului unei limbi. . __ nea situații este clar că însușirea unei limbi străine nu poate fi realizată pe parcursul a trei ani de studii, cît prevăd în prezent planurile de învățărnînt. Nu e mai puțin adevărat că grupele de „începători" au cite- odată drept cauză și nivelul scăzut de cunoștințe cu care tinerii vin din liceu. După cum se știe, din programul bacalaureatului nu face parte întotdeauna și o probă obligatorie care să ilustreze cunoștințele absolventului în domeniul limbilor moderne. Absolvenții secției umaniste îsi pot alege o astfel de probă și din limba latină, iar realiștilor nici cel puțin acest lucru nu li se solicită.Cînd se pledează pentru perfecționarea predării limbilor străine în învățămîntul superior, argumentele vizează îndeosebi necesitatea ca fiecare specialist să beneficieze de largi posibilități de informare. Mai puțin se face apel la faptul că limbile străine sînt. îndeosebi pentru studenții învățămîntului politehnic, economic, agronomic etc., și o cale suplimentară de însușire a culturii. La Institutul a- gronomic din Timișoara a fost făcut următorul sondaj: 100 de studenți de la facultățile de agricultură și de medicină veterinară au primit o listă cu 30 ds cuvinte — o parte de tpeciali-

tate, o alta de cultură generală pentru a arăta și explica elementele din care cuvintele respective se compuneau. Rezultatul: numai aproximativ 10 Ia sută dintre studenți au putut explica toate cuvintele. „Dacă fiecare curs universitar ar da la sfîrșit un inventar lexical al disciplinei respective, un indice de termeni, numărul acestora ar fi imens — ne spunea interlocutorul nostru, lector univ. Cezar Apreotesel. Or, toti acești termeni se cer asimilați, și cum cunoașterea lor este încă deficitară la ma-
ancheta

joritatea studenților, rezultă că o a- semenea ' _____ 1doar pe baza memoriei. După părerea mea ’ * 7___ __bui să țintească modul de predare a limbilor străine în facultăți". Atingerea acestui scop presupune însă concursul întregului corp profesoral, o atmosferă cu adevărat favorabilă predării limbilor străine — cerințe nu întotdeauna respectate. In planurile de învățărnînt ale institutelor există două categorii de discipline: obligatorii și facultative. Și cum uneori studenții pot opta pentru urmarea cursurilor uneia sau alteia dintre limbi, în unele institute persistă credința că însuși învățămîntul acestei discipline are caracter facultativ. De aici lipsa de preocupare a unora dintre cadrele

însușire se face adeseoriși în această direcție ar tre-

didactice de specialitate de a oferi indicații bibliografice și în limbi străine. De aici „spontaneitatea" cu care se fixează programul limbilor străine, de la întocmirea orarului semestrial, la eșalonarea examenelor sfîrșitului de an. Și tot de aici lar- ghețea cu care se aprobă reexaminările, îneît, practic, în învățămîntul superior nefilologic, -șfudenții care repetă anul din cauza unei limbi străine sînt adevărate excepții.în unele institute cu profil tehnic, catedrele de limbi străine organizează cicluri de prelegeri, pe teme de istorie a artei, de cultură contemporană ș.a. Se audiază pe discuri texte în limbi străine, se fac proiecții. Efectul este excepțional. Nu numai 1 sub raportul creșterii afluenței studenților la asemenea manifestări, dar și al seriozității și consecvenței cu care sînt pregătite după aceea seminariile de limbi străine. începutul a fost făcut. Fără nici o îndoială că mai există și alte posibilități prin care ținuta intelectuală a profesorului de limbi străine îl poate stimula pe student.
O Conf. univ. C. D. Papastațe. Unele disproporții există și în repartizarea cadrelor. La catedra noastră avem 17 cadre pentru 26 de posturi. Abia putem să acoperim orele de limba engleză și de germană, pentru că aici avem cîte un- singur cadru didactic.Evident, perfecționarea predării limbilor moderne în învățămîntul superior reclamă, ca pe cea dintîi condiție a sa. receptarea opiniilor și doleanțelor legitime ale oamenilor de specialitate, înțelegerea superioară a cerințelor dezvoltării societății noastre.

Radiodifuziunea și-a asumat o sarcină pentru care s-a pledat mult : realizarea unui studio de poezie. Obligație de înaltă intelectualitate, studioul tinzînd să restabilească tradiția celebrelor recitaluri oferite de maeștrii scenei românești. Astfel, se asigură actorilor pasionați de poezie posibilitatea contactului cu publicul, contact care determină o permanentă îmbunătățire a tehnicii și a științei rostirii. Efectele se resimt și asupra publicului. căci periodicitatea și seriozitatea inițiativei contribuie la definirea gustului poetic, la suscitarea unui și mai larg interes pentru poezie. Studioul și-ar putea propune o mai strînsă relație cu poeții tineri, stabilind astfel o unitate a acestora cu actorii de vîrstă egală. Alter- nînd prezenta poeziei clasice cu cea nouă, sfera celor dornici să participe și să asiste la manifestările studioului s-ar extinde. Din păcate, dacă altădată recitalurile erau anunțate, cel din 1 aprilie s-a desfășurat într-un anonimat absolut. La în sală am descoperit afiș, cu un grăbit scrisRecitalul, regizat de reanu. a avut distincție, chiar o elegantă prețioasă, cu un prea accentuat ton intim. Ideea excelentă de a oferi patru micro- recitaluri a permis actorilor să contureze liniile personalității lor. Prin această formulă se afirmă profiluri artistice distincte, a căror unicitate pasionează pe spectator. Repertoriul Adelei Mărculescu trăda un gust poetic elevat și precis. Actrița a încercat mai multe formule, convingînd prin căldura sensibilității (Ana Blandiana, Magda Isanos) fără a reuși la fel de bine în poeziile de o explozivă intensitate. Elena Sereda — excelenta interpretă de poezie — preferă poezia epică, pentru care nu-i lipsește suflul, adînci- mea și amploarea sentimentelor. Silviu Stănculescu, cu un repertoriu variat, a impus o anumită formă de recitare, bazată pe comunicarea șoptită, transcriind sentimente profunde și durabile. Modalitatea aceasta a emoționat în Mickiewicz, La- bi$, Codreanu, dar a oarecum inadecvată Blaga. Ionescu-Gion, microrecital Blaga, a divertismentul muzicii de acompaniament prezentat la ceilalți interpret!, recitind cu severitate și înțelegere adîncă. El a sesizat tonalitatea gravă a poeziei bla- giene, pe care a redat-o cu o memorabilă noblețe intelectuală.

Omul secolului introduce, firește, logie complexă, diferită de aceea tică sau clasică, de pildă. Orizontul social e altul, știința contemporană contribuie în alt chip Ia aflarea universului. omul se descoperă necontenit în ipostaze multiple. Arta însăși lități rului lume prinsă care înaintașii noștri abia le bănuiau.Către exprimarea acestei lumi atît de bogată în sensuri aspiră tot ceea ce e mai valoros în arta contemporană ; vaste reflectă sufletul minînd subtile, sculptura, lui nostru le încheagă în forme noi. Diversitatea modalităților de expresie rezultă direct din diversitatea aspectelor vieții, din seria infinită a atitudinilor individuale în fața acestei realități. Omul contemporan este solicitat de mari și tulburătoare întrebări, cărora nu poate, nu are dreptul să le dea răspunsuri simplificatoare. Orice privire unilaterală, orice prejudecată sărăcește acestui procesIată un subiect de’ meditație gravă a artiștilor, în general a oamenilor de

nostru o tipo- profund roman-

e solicitată de rea- mai ample, creato- i se înfățișează o fremătătoare, cu- între hotare pe
mișcările ale universului «se pe retina și în artistului deter- alte mișcări, mal pe care pictura, poezia veacu-

conținutul complicat.în general a oamenilor .. cultură. Explicit sau într-un chip mai puțin direct, artistul autentic declară părtaș al sale. Reprezentarea ____lui capătă, indiferent de modalitatea stilistică în care se realizează, un înțeles major. Nu mă refer, desigur, la acea portretizare placidă, nici Ia calofi- lia care de fapt, izolează

se epocii omu-

situația este
Apreotesel, moderne de din Timi-

Mihai IORDĂNESCU

0 Eddie Chapman, agent secret : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• Cele trei nopți ale unei Iubiri ; SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2318 — orele 17), REPUBLICA — 9; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16: 
18,30; 21.
• Pentru clțlva dolari în 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.
« Topkapy : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Răpirea fecioarelor : 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 și formula lui de viață), GLO
RIA (completare Dacă aș fi știut) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Noaptea nunții în ploaie : ARTA (completare Orizont 
științific nr. 1/1968) — 8,45—15,45 în continuare; 18,15; 20,30.
• Doctorul Aumădoare : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• Lumea comică a Iul Harold Lloyd : CINEMATECA — 10:
12.30.
• Hocus-Pocus : VICTORIA (completare Stadioanele vă 
așteaptă) — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,30; 20,45.
© Sfîntul la pîndă : LUMINA (completare Creierul) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, GIULEȘTI (completare Flora aus
traliană) — 10; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA (completare Gustav 
șl cioara nerecunoscătoare) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

Dan GRiGORESCU

individul uman de mediul pe care l-a creat. Dar cred că putem subscrie la constatarea pe care, în urmă cu 30 de ani, o făcea un artist de talia Hui Fernand Leger : „unul din rosturile majore ale artei este consemnarea atitudinii spirituale a «imului. Ceea ce nu se poate înfăptui fără pasiunea coperirii adevărului, stabilirea identității porale a individului".Am impresia, așa subliniam și cu alt prilej, că mulți dintre artiștii
des- fără tem-cum

just, vibrația cea mal a- dîncă. Dar asistăm uneori (pentru a ne păstra la aceeași comparație) la interpretări „după ureche", fie din cauza unei insuficiente cunoașteri a tehnicii specifice, fie din aceea a unei dorințe (și ea explicabilă intr-un fel) de a arde etapele, de a atinge dintr-o dată virtuozitatea, înainte de a înțelege prea bine ce urmează să se cînte. Și aș observa că tocmai aceste exerciții încă nu , îndeajuns asimilate au, de foarte multe

noștri nu știu să folosească în întregime resursele oferite de investigarea fizionomiei umane. A acelui chip care, cum Shakespeare, da sufletului". în ziții se prezintă încă destul de des simple analize gramaticale (a căror utilitate nu mă gîndesc să o contest), care nu pot fi, însă, decît un moment pregătitor în compunerea unui adevărat poem despre om. Oricît de necesare ar fi, aceste exerciții morfologice nu pot deveni un scop. Mi se pare foarte legitim ca artiștii să-și acorde îndelung strumentele înainte de aborda partitura atît dificilă a artei contemporane. Foarte mulți o fac cu seriozitate. în dorința de a găsi sunetul cel mai

spunea ,este oglin- expo-

in- a de

apărut pentru într-un refuzat

George BANU

• filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert simfonic. Solist : Nikita Magaloff (Elveția) — 20
0 Opera română : Falstaff — 20.
0 Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo 
— 19,30.
• Țeatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Heidelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) : Părinții 
teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Troilus și Creslda — 20.
0 Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" (sala din str. Al. 
Șahi a nr. 76 A) : Keau — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 17, Viziuni 
flamande — 20.
0 Teatrul Ciulești (în sala Teatrului evreiesc de stat) : 
Martorii se suprimă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe Carol 
al VI-lea 7 — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Toate plnzele sus — 9,30, 
Năzdrăvăniile lui Păcală — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Pa- 
puciada — 10. (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din 
Oz — 10.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : 
Varietăți ’68 — 19,30.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mar«! din Mos
cova — 20.

O Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăl) — S; 
10,30; 12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
® Am întilnit țigani fericiți : UNION (completare Anatolia 
ospitalieră) — 15,30; 18; 20,30, DRUMUL SĂRII (completare 
Lauri celor mai buni) — 15; 17,30; 20, CRINGAȘI (comple
tare Plinea noastră) — 15,30; 10; 20,30.
© Digul — Flori pentru litoral — cînd frumosul este util — 
Reportaj prin Țara Bîrsei — Pepite — Trei povești de dra
goste : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
o Valetul de pică : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (com
pletare Stăpîn pe sine) — 10; 16; 18,15; 20,30.
© Leul african : DACIA (completare Năică pleacă la Bucu
rești) — 9—17 în continuare; 19; 21, AURORA (completare O 
după amiază plină de peripeții) — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© Căutați Idolul : BUZEȘTI (completare Pledoarie pentru 
box) — 15,30; 18; 20,30, VIITORUL (completare Orașul fără 
străzi) — 15,30; 18; 20,30.
n Cu toată viteza, înainte ! : GRIVIȚA (completare Lupt» 

' internă a speciilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

0 Eroii de la Telemark : BUCEGI — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30, 
FLOREASCA — 10; 12,30; 15; 18; 20,30.
© Post-Sezon : UNIREA — 15,15; 17,45; 20,15.
o Două bilete la matineu : TOMIS (completare Cu dansa
torii maghiari în Grecia) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Cei șapte samurai : FLACĂRA — 14,30; 17,30; 20,45.
0 încercuirea : VITAN (completare Salut, Kenya 1) — 15,30; 
18; 20,30.
© O Iunie nebună, nebună, nebună : MIORIȚA — 9,30; 13; 
16,30; 19,45, LIRA — 16; 19,30.
0 Muzicantul : POPULAR (completare Miracole) — 15,30; 18; 
20,30.
0 împușcături pe portativ ; MUNCA (completare împlinire) 
— 16; 18; 20, RAHOVA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 15,30; 18; 20,30.
0 Un idiot la Paris : MOȘILOR (completare Atenție, ciu
perci !) — 15,30; 18; 20,30.
© Blestemul rubinului negru : VOLGA (completare Gustav 
știe mai bine) — 9,30—14 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
O Un bărbat și o femele : PROGRESUL (completare Pilule 

II) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI (completare Gigantul în
aripat) — 15,30; 18; 20,30.
0 O sută unu Dalmațieni : COTROCENI (completare Năică 
și veverița) — 10; 15,30; 18; 20,30.
0 Reîntoarcerea lut Surcouf ; PACEA (completare Orizont 
științific nr. 12/1967) — 10; 15,30; 18; 20,30.
© Martin, soldat : COSMOS (completare încercări) — 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30.

ori. tendința de ■ eluda înfățișarea omului.Diversitatea stilurilor este o realitate. Datoria criticii de artă este, cred eu, nu numai de a constata, ci — mai ales — de a-i explica rațiunile. O condamnare apriorică a cu- tărui sau cutărui curent artistic, înainte de a-i cerceta cu luare aminte implicațiile filozofice este o dovadă de pripeală. Am avut prilejul să văd într-o expoziție din străinătate organizată de un reprezentant al pop-artului, cîteva imagini, zguduitoare prin meticuloasă prin nerii șînd scene lui din Vietnam. Și nu aș afirma cu prea multă siguranță că nu greșesc că o asemenea pictură nu ar putea fi luată în seamă numai pentru că nu se încadrează într-o tradiție mai veche a artei europene. Cine a văzut Guer
nica lui Picasso, capodoperă a artei contemporane la care ne referim atît de des, își dă seama cît de tragice sînt aci sensurile deformărilor anatomice, cît de impresionant este ansamblul. (De altminteri, nu vreau să revin asupra acestui subiect, amintind cît de dens e conținutul afectiv al artei lui El Greco sau Modigliani, de pildă, cît de. puternic e efectul deformării din 
Marea Odaliscă a clasicizantului Ingres). întreaga creație a lui Picasso este, de altminteri, dedicată omului ; unui om, fără îndoială, interpretat într-o viziune foarte personală, dar pe care marele artist nu ostenește să-1 cerceteze cu toată luarea-aminte.Cred că evoluția artei nu poate înlătura cîteva permanențe care explică disponibilitățile noastre de a admira, după trecerea vremurilor, marmurele Ela- dei și frescele lui Giotto. Bineînțeles, nu se poate recomanda o întoarcere a întregii arte contemporane la mijloacele expresive ale acelor timpuri. Dar, dacă arta ar fi un fenomen în schimbare totală, observă Herbert Read, dacă s-ar produce prin negarea tuturor înfăptuirilor anterioare, ar însemna să se smulgă toate reperele la care ne referim ori de cîte ori reconstituim vasta istorie a culturii umanității. Și, fără îndoială, Unul dintre aceste repere este însăși prezența umană. înțeleasă felurit în fiecare etapă a istoriei omenirii, ea constituie un document de a- dîncă semnificație. Trăim O epocă de mari înnoiri în cîmpul social, în cîmpul psihologiei omenești. Societatea noastră oferă un foarte larg tablou al transformărilor conștiinței ome-

precizia a desenului, tehnica suprapu- registrelor, înfăți- ale războiu-

nești. Din străvechile tradiții ale Mioriței și din plas- r/ia realităților contemporane se plămădește omul ■ epocii socialiste. Lumea lui spirituală se înfățișează ca un ia cu te Si noastră e modernă, cred, în primul rînd, în măsura în care oferă o înțelegere aplicată a modernității societății care o produce.Evocarea umanității contemporane nu se poate realiza, desigur, fără o cuprindere a întregului univers care o produce. Aici se naște, însă, o primejdie a cărei actualitate mi-a fost sugerată într-o recentă discuție cu cîțiva oameni ai științelor exacte, unul dintre ei chiar cu o faimă îndeajuns de solidă pentru harnica lui activitate publicistică. Se contura, în acea discuție, tendința de a considera arta direct subordonată tehnicii contemporane, ne.plijîndu-se astfel tocmai a.ortul de umanism al creației artistice, forța ei de a releva lumea interioară a celui care, de fapt, creează întreaga tehnică : omul vremii moderne. Că arta contemporană nu poate fi înțeleasă fără tehnică e un punct de vedere numai parțial adevărat ; nu în relația directă dintre tehnologie șl artă, în instrumentarul artistului modern trebuie căutată specificitatea artei acestui veac. Nu faptul că pictorul beneficiază de culori mai bune, de lianți mai docili, că sculptorul sau gravorul au la îndemînă materiale mai apte să le mijlocească exprimarea unor gînduri explică întru totul creația artistică. Nu putem desprinde tehnica dintr-un peisaj mal larg al societății moderne, al cărei centru rămîne, totuși, . omul. Tubulaturile gigantice ale industriei, arcuirea zveltă a viaductelor, reacțiile spectaculoase din eprubetele laboratoarelor, procesele din uriașele reactoare nucleare constituie, fără doar și poate, o temă generoasă de inspirație. Dar ele nu epuizează nici pe departe aspectele majore ale societății în care trăim și care dăruiește pictorului, ■poetului și ginditorului teme de adîncă meditație.Dțețafora abstracționistă nu constituie, în nici un caz, singura modalitate de expresie plastică modernă. Șl frecventele referiri ale unor mari artiști, de la Brâncuși și Moore, pînă la Chagall și Kokoschka, la personalitatea umană, o demonstrează. Există un lirism delicat al lui Cam- pigli, o vehementă militantă a lui Guttuso, o dramatică mărturie a solidarității omenești la Ben Shahn, o dureroasă descoperire a universului straniu, bîntuit de mari neliniști, la Del-„ vaux, există un monurnen- talism, al lui Marino Marini și un comentariu necruțător al condiției umane în anume zone sociale. Ia expresioniști, o calmă consemnare a frumuseții la Manzu sau Emilio Greco, un protest lucid, în numele umanității rănite, la Mase- reel sau Cremer. Și toate acestea se manifestă paralel cu modalitățile metaforice, fără ca vreunul dintre istoricii artei moderne să !• considere „demodate".Elogiile pe care și mulți artiști români de valoare, începînd cu maeștrii Ghia- ță și Catargi și sfîrșind cu unii dintre tinerii cei mai înzestrați, le aduc figurii umane demonstrează că indiferent de modalitatea stilistică, evocarea omului poate asigura înfăptuiri dintre cele mai temeinice în cuprinsul unei arte moderne.

material pasionant căru- artiștli nu-i urmăresc destulă consecventă toa- implicațiile de gîndire de sensibilitate. Arta

W

întilnite gru- consacră pri- celor dintîi necunoașterii al- Or. în aseme- Noî, ascultătorii, cei care iubim muzica ușoară se spune că „înghițim" orice la estradă, televiziune, în filme. Sîntem adică un public „fenomenal" și „formidabil", cum ne complimentau vedetele la Festival. Cu atît mai mult aș vrea să-mi spun și eu citeva păreri despre muzica ușoară.Cred că promovarea unui spirit nou, a unui cult al valorilor reale depinde în măsură decisivă de compozitori. Ca în materie de cinematograf, unde regizorul răspunde — sub raport calitativ — de toate compo
nentele filmului. Regizorul (chiar si scenaristul) e direct interesat în calitatea scenografiei, a muzicii, a dialogului etc. In muzica ușoară — cel puțin pînă la lansarea lucrării — „regia" trebuie să o facă și compozitorul. Nu numai în ce privește orchestrația, dar și în ce privește alegerea colaboratorului său principal — autorul textelor, în acceptarea fiecărui text. Intrucît se spune „muzica ușoară" și nu „texte ușoare", compozitorul are această datorie. Chiar și în fixarea orchestrei și a interpretului, compozitorul are de spus, uneori, un cuvînt decisiv. Neglijența, indiferența se răzbună. Or, după cum s-a observat, „cei mai mulți compozitori nici măcar nu-și orchestrează singuri melodiile, nu 
știu sau n-o fac din comoditate,

foarte puțini scriu pentru un anume interpret ; și mai puțini bat la ușa unui poet veritabil atunci cînd solicită un text" (Contemporanul, martie 1867). Și trebuie pe președintele juriului internațional de muzică șov-România 1968.De fapt, am exagerat . compozitorului, căci fiecare rotiță a angrenajului care poartă lucrarea de la masa autorului pînă la public trebuie să funcționeze impecabil. Insă chiar dacă ai fi „marțian", tot ai recunoaște o mare parte a bucăților noastre de muzică ușoară, prin lipsa de originalitate și prin „meșteșugul" aranjamentului, după cum — exceptînd cîteva cazuri — pe interpreți nu-i deosebești unul de celălalt din cauza lipsei de personalitate. Unde este acel repertoriu personal, inimitabil, acea specializare într-un anume stil care constituie „cartea de vizită" a oricărui interpret autentic ? Sînt cu totul de acord cu părerile referitoare la necesitatea unei regii în interpretarea de muzică ușoară, cu faptul că în acest domeniu improvizația trebuie înlocuită cu un studiu serios. Nu pot să înțeleg, de pildă, de ce — cu prilejul concursului de Ia Brașov — Margareta Pîslaru s-a „fixat" atît de rigid în fata microfonului ? Am avut sentimentul că Ia Brașov solista a fost handicapată și de repertoriul ei. Or, adeseori se uită că felul cum cîntă interpretul depinde foarte mult de ce i se oferă a cînta, de ce scriu compozitorii și autorii de texte. Din păcate, nici

15 să-1 credem Festivalului ușoară Bra-poate rolul

șefii de orchestra, nici regizorii emisiunilor sau spectacolelor de muzică ușoară și nici o critică specializată nu s-au preocupat permanent și eficient de acest aspect al problemei. Afirmarea unei școli de muzică ușoară depinde de existența unui cadru organizatoric menit să asigure pregătirea interpreților — în nemijlocită legătură cu activitatea componistică. Dar nu este suficientă crearea unor clase, a unor regizorate etc. ; măsurile organizatorice și declarați-

l-ați dedica iubitei cîntecele siropoasa pe care le lansați uneori cu atîta generozitate. Desigur, ar fi interesant ca și cei de la O.S.T.A. să ne spună cum reușesc să descopere în străinătate cîntăreți sau formații care încă nu sînt descoperite în țara lor (după cum și „Elec- trecord“-ul ar trebui întrebat de ce socotește util ca primul disc al formației cutare din Zanzibar să fie editat în România). Cred că dacă s-ar pune mai des astfel de
O

ile de principiu se cer însoțite de o muncă intensă, continuă, de participarea exigentă a tuturor celor interesați. Mergeți, tovarăși ziariști, la vecinii de etaj ai interpreților și compozitorilor și vedeți cite ore pe zi nu pot dormi din cauza care le fac artiștii 
____  ___ 1 . , mem- al comisiei Y, de ce a dat său unei compoziții neferi- întrebați Uniunea Compozito- ce s-a făcut pentru muzica ", și orchestra

exercițiilor pe care le fac de alături. Intrebați-l pe X, bru girul cite ; rilor ușoară in alte orașe ale țării, dacă cunosc, de pildă, clubului din Timișoara și ce părere are despre ea ? Sau dumneavoastră, tovarăși de la Televiziune, spune- ți-ne dacă — îndrăgostiți fiind —

URI
întrebări și dacă s-ar răspunde la ele cu sinceritate — am avea și explicația și remedierea actualelor neajunsuri din muzica noastră u- șoară. Și trebuie să punem astfel de întrebări dacă dorim ca viața și preocupările noastre, sentimentele, bucuriile și necazurile noastre să fie oglindite în lucrări de înaltă ținută artistică, redate prin interpretări emoționante, sincere, vibrante.

Amita Nicoleta GHERGHEL 
studentă în anul IV 
la Institutul de Teatru 
și Cinematografie
„I. L Caragiale"

Iertați-mi comparația, dar, la noi, situația muzicii ușoare începuse să fie — din multe puncte de vedere — asemănătoare cu situația fotbalului : pe baza unor succese neconcludente (obținute în cadrul unor confruntări internaționale care n-au opus cântăreților noștri niște soliști de primă mărime), pe baza aplauzelor unui public fie prea puțin exigent, fie foarte complezent, căpătase credit și circulație părerea că muzica noastră ușoară este la înălțime. Iar noi, „suporterii" din sălile de spectacol sau din fața televizoarelor, am acceptat această părere, găseam întotdeauna circumstanțe atenuante solistului preferat dacă se întîmpla să „rateze" vreun cîntec. In preajma festivalului de la Brașov, ne-am zis : „ai noștri sînt grozavi ; îi îmbrăcăm bine, le dăm drumul pe scenă și luăm Cerbii !“ După care a urmat dușul, trezirea la realitate...In primul rînd în ce privește inter- preții, — întreaga lor prezentare pe scenă. Ceea ce m-a frapat din primul moment a fost imensa deosebire între simplitatea și modestia cuceritoare a celor mai buni dintre concu- renții străini, dintre siguranța și dezinvoltura lor, și modul crispat, stîn- gaci, afectat în care au apărut reprezentanții noștri.

Cine i-a învățat ce și .cum să cînte Fe soliștii noștri (adică cine ar fi 
rebuit să-i învețe...) s-au convins, cred, că prost i-a învățat ! Concurentul belgian a venit fără cămașă scrobită, nici nu și-a dat ochii peste cap, dar a umplut scena — și sala ! — cu personalitatea lui, cu melodia vibrantă pe care a cîntat-o atît de cald, atît de simțit încit am trăit-o împreună cu el. Și cred că lecția festivalului este valabilă nu numai pentru interpreții tineri. Sînt o admiratoare a Doinei Badea, îmi place vocea ei profundă, mi-a plăcut șl în concertul de la Brașov. Dar după ce Kalinka a cîntat „Ploaia" (lucrare din repertoriul Doinei Badea) mi-am dat seama că între „a cînta" și „a interpreta" este o distanță apreciabilă, pe care chiar soliștii noștri cei mai buni trebuie încă s-o parcurgă pentru a putea contribui la formarea unei adevărate școli românești de interpretare în muzica ușoară. Aceste constatări se cer spuse cu toată sinceritatea, pentru că dacă ne-am îmbăta cu aprecierile amabile ale unor oaspeți străini și am întîrzia să desprindem concluziile unei confruntări ca aceea de la Brașov, n-am face nimănui nici un fel de serviciu. In aceeași ordine de idei, aș atrage atenția și asupra felului în care se promovează la noi tinerele talente : există voci bune, elemente promițătoare și în alte centre din țară, nu numai la București. Or, în timp ce unii sînt „împinși" mal repede decît merită sau devin „vedete" fără să fie îndeajuns pregătiți (se pot da zeci ds exemple), alții sînt ignorați, lipsiți de sprijin și îndrumare, deși poate că tocmai dintre acești „alții" s-ar putea să apară ciștigătorii unor viitori „Cerbi" d« 

aur.
Teodora TOMA
librăria „Mihail Sadoveanu* 
din București
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PRIMIREA DELEGAȚIEI

U.C.I. LA C.C. AL P.C.R.
Joi, 4 aprilie, tovarășul Virgil 

Trofin, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., a primit delegația Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Predrag 
Ajtici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C. din Serbia, 
care la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
a făcut o vizită în schimb de ex
periență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a participat tovarășul Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iakșa Petrici.

★
In timpul șederii în România, 

delegația U.C.I. a avut discuții la 
C.C. al P.C.R., la Comitetul jude

Primirea de către tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a ministrului 

energiei și resurselor naturale al Turciei
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit joi la amiază pe ministrul 
energiei și resurselor naturale al 
Republicii Turcia, Refet Sezgin.

La primire au luat parte Alexan
dru Boabă, ministrul petrolului, și 
Dumitru Bejan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului .exterior.

A fost de față Kamuran Gilriin, 
ambasadorul Turciei la București.

Convorbirea, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, s-a referit la 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnice în domeniile prospecțiu
nilor miniere, construcțiilor hidro
tehnice și schimburilor de mărfuri 
între România și Turcia.

★
Joi după-amiază s-au încheiat 

discuțiile între delegația română, 
cond să de Alexandru Boabă, mi- 
nistr petrolului, și Refet Sezgin,

Cronica zilei
SOSIREA IN CAPITALA 

A MINISTRULUI 
CONSTRUCȚIILOR DIN 

R. P. BULGARIA
■■ (

Joi a sosit în Capitală Marin 
Grașnov, ministrul construcțiilor 
din R. P. Bulgaria, însoțit de un 
grup de experți, care, la invitația 
ministrului industriei construcții
lor, Dumitru Mosora, ne vizitează 
țara. Delegația va purta convorbiri 
în vederea lărgirii colaborării și 
cooperării dintre cele două țări în 
domeniul industriei construcțiilor. 
Vor fi vizitate institute și între
prinderi de specialitate din indus

Sticla de
Pădurea Neagră

(Urmare din pag. I)

Apoi sticla intrS în cea de-a doua 
vîrstă — coacerea pe un grătar plan 
într-un cuptor paralelipipedic. După ră
cire alte mîini meștere le trec cu o 
precizie matematică prin polizoare, taie 
elementele de prisos și le uniformizea
ză. Cu aceasta se încheie vîrsta elabo
rării industriale, pur tehnice, și se intră 
— folosind expresia unui meșter gra
vor — în „vîrsta matură", cea artistică. 
Odată încăpute în mîinilo gravorului 
Aurel Maghiar sau ale tovarășilor săi, 
cupele pentru bere și paharele pentru 
coniac și vin își primesc adevărata iden
titate. Cu o migală demnă de o nobilă 
invidie el trasează primele incizii geo
metrice, le adîncește după nescrise legi 
pînă realizează un real joc de reflexe 
și irizări luminoase. Alteori imaginile 
inspirate din lumea vegetală devin 
dyonisiace, discretă provocare la degus
tarea tulburătoarelor licori de Murfatlar 
ori Panciu, Tîrnave ori Valea Călugă
rească. Mai vizibil aceste sensuri se des
cifrează în pretura tinerei absolvente 
Cristina Bocșa ori în cea a lui Alexandru 
Raina.

In vreme ce gravorii inventează noi 
modele, noi posibilităfi de structurare a 
luminii — incrustafiile făcute mîngîin- 
du-le parcă în căldura palmelor — pic
torii încearcă noi alchimii cromatice. 
Toate strădaniile lor, tot ce scormonesc 
ei în numele frumusefii, vine să îmbo
gățească biografia modernă a sficlări- 
tului.

Rotesc în palme pahare de diferite 
culori : de cer, de amurg, de cîmp pri- 
măvăratic, rubipii ca vinul și la fel de 
amefifoare, și-mi revine în minte un 
cîntec bihorean adresat parcă tocmai 
meșterilor de la Pădurea Neagră : Cafe-I 
mîndrele ca jarul / pe cel ce-a scornit 
paharul, / păhar mai aprins ca focul / 
după cum mi-a fost norocul, / să îl roa
ge, să nu sece / din pahar vinuful rece / 
că mi-ar seca inima / inima și dragos
tea / și s-ar Întomna cu jele / toate dra- 
gostile mele.

Rotesc în palme cupe gravate, deve
nite dintr-odafă ambasadorii acestor 
meșteri și care, peste cîteva zile, în
tr-un număr care se ridică la ordinul 
sutelor de mii vor colinda peste meri
diane în numeroase jări, — și gîndul 
iarăși revine spre autorii ior. Fac com- 
parafii între vaze și căni fabricate cu urt 
secol în urmă de strămoșii acestor mește
șugari și cele de azi, urmărite în toată 
biografia lor, însă dialogul este rece și 

țean Iași al P.C.R., la ministere și 
instituții centrale de stat, a vizitat 
obiective economice și social-cul- 
turale din București, județele Iași, 
Neamț și Prahova.

în cadrul vizitelor, delegația 
U.C.I. a luat cunoștință de expe
riența organelor și organizațiilor 
de partid în domeniul înfăptuirii 
hotărîrilor Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale ale P.C.R.

★
Joi seara, delegația U.C.I. a pă

răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie. La Gara de Nord oaspeții 
iugoslavi au fost conduși de tova
rășii V. Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., C. Vlad și I. Catrinescu. 
adjuncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

ministrul energiei și resurselor na
turale al Republicii Turcia, și spe
cialiștii săi

Discuțiile purtate au scos în evi
dență noi posibilități de extindere 
a colaborării economice și tehnice 
între cele două țări, în domeniile 
industriei petroliere, construcțiilor 
hidroenergetice, industriei minie
re și livrărilor de utilaje și alte 
produse.

Seara, oaspetele turc șl soția au 
asistat la Opera Română la spec
tacolul „Seară vieneză".

★
Kamuran Giiriin, ambasadorul 

Turciei la București, a dat un di
neu în cinstea oaspeților, iar mi
nistrul Alexandru Boabă o masă 
în saloanele restaurantului Athenee 
Palace.

(Agerpres)

tria construcțiilor șl a materialelor 
de construcții.

★
In continuarea vizitei pe care o 

întreprinde în țara noastră, delega
ția cubaneză, condusă de Arturo 
Guzman, ministrul minelor, com
bustibilului și metalurgiei, a sosit 
joi la Ploiești. Oaspeții au vizitat 
Uzina de utilaj chimic din Ploiești, 
rafinăriile Brazi și Teleajen.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala, 

îndreptîndu-se spre Paris, delega
ția C.C. al U.T.C., condusă de to
varășul Ion Popescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care va participa 
între 5 și 7 aprilie la Congresul 
Mișcării Tineretului Comunist 
Francez. (Agerpres)

îndepărtat îneîf numai bunul simf le 
poate recunoaște ca precursoare ale 
produselor de azi. Indiferent de desti- 
najie, începînd cu paharele suflate, de
corate ori șlefuite, trecînd la presele 
pentru iluminat și pînă la cele de labo
rator, exigența rămîne nota caracteris
tică a celor de aici. De aceea poate 
lumina cristalelor se identifică cu lumina 
zilei și cu ochii făuritorilor.

Probabil că pretutindeni unde meșterii 
sînt prezenfi prin opera lor, în mo
mente ușor euforice la ceasuri de veghe, 
cei ce se bucură privind în cristale 
vîrfejul de raze își îndreaptă pentru o 
clipă gîndul lor spre acest loc, spre 
acești meșteri anonimi — și în tăcere li 
se aduc laudele cuvenite. In preajma 
lor pofi să înjelegi întregul ritual care 
plutește între poezie și fascinanta cu
loare...

(Urmare din pag. I)2, 3, 4, 5 construiesc blocuri. Molozul, pămîntul rezultat din săpături trebuie transportat în afara orașului. Ei bine, mijloacele de transport ale celor 5 întreprinderi Ies de pe șantiere încărcate, cu direcția — „în afara orașului" ; dar, fiind prost echipate, își pierd încărcătura pe drum. Astfel. strada proaspăt măturată, capătă înfățișarea unui drumeag de tară. Inspectorii întreprinderii de salubritate nu mai prididesc cu amenzile, dar de schimbat nu se schimbă nimic : întreprinderile de construcții și montaj rămîn surde la toate apelurile posibile. I.R.C.R.-urile, I.C.H.F., I.R.E.B., I.D.G.B., I.C.A.B., I.T.B. și alte astfel de inițiale fac săpături și depozitează materiale de construcții în stradă. Ce urmează se știe: după plecarea acestor întreprinderi de la micile, dar multele lor șantiere de lucru, arterele de circulație au un aspect deplorabil. $i aceste practici se perpetuează de ani în șir, în pofida tuturor criticilor.Directorul întreprinderii de salubritate spunea : „Avem posibilitatea să amendăm aceste întreprinderi. Și le amendăm. Dar nu ne alegem cu aproape nimic. Sumele pe care le putem percepe sînt derizorii. Așa se face că amenda se dă și trece, iar murdăria rămîne. Pentru a-i lecui de nărav pe acești inamici ai salubrizării, este nevoie ca întreprinde-

A XXIII-a aniversare a eliberării Ungariei

Cocteil oferit
de ambasadorul R.P. Ungare

Cu prilejul celei, de-a XXIII-a 
aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, ambasadorul 
R. P. Ungare la București, Jdzsef 
Vince, a oferit, joi la amiază, un 
cocteil în saloanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Chivu 
Stoica, Iosif Banc, Mihai Gere, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Maco-

Cu același prilej, Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, însoțit de membrii ambasa
dei, a depus joi o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

în aceeași dimineață ambasado
rul R. P. Ungare a depus o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor sovietici din Piața Vic
toriei.

• *
Cu prilejul celei de-a XXIII-a 

aniversări a eliberării Ungariei de 
sub jugul fascist, Jozsef Vince, am
basador al R. P. Ungare la Bucu
rești, a rostit în seara zilei de 4 
aprilie o cuvîntare la posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
Cu prilejul aniversării eliberării 

Ungariei, posturile noastre de 
radio au organizat o Săptă- 
mînă a culturii ungare. în cadrul 
acestei săptămîni sînt transmise 
zilnic emisiuni cuprinzînd infor
mații și reportaje despre realiză
rile poporului ungar, emisiuni lite
rare și programe muzicale.

★
Joi după amiază a avut loc la 

clubul întreprinderii „Adesgo" din 
Capitală o adunare consacrată ce-

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
• Debut pasionant ln „Tur

neul celor *1" la volei mas
culin

Turneul final al campionatului de vo
lei masculin, în urma căruia va fi cu
noscută campioana țării și... lotul olim
pic pentru Mexic, a început aseară în 
sala Floreasca din Capitală cu meciuri
le Dinamo București—Politehnica Ga- 
lafi și Steaua—Rapid. Lupta pentru ti
tlu se anunfă aprigă, mai ales că șanse
le sînt aproximativ egale pentru toate 
cele patru competitoare. Steaua a por
nit cu un total de 20 de puncte, Poli
tehnica și Rapid cu 19 puncte, iar Di
namo cu 18 puncte.

Aseară, dinamoviștii au făcut dovada 
unor mari posibilități ; jocul le-a mers 
excelent, în atac ca și în apărare, ast
fel că — în ciuda ripostei pline de am
biție a gălăjenilor — au învins cu sco
rul maxim : 3—0 (16—14, 15—7, 15— 
10).

Steaua și Rapid, deci actuala cu fosta 
campioană, au terminat întrecerea în 5 
seturi. ln acest interval, nimeni 
din ambele formafiî nu și-a me
najat cîtuși de puțin forjele. Mai bine 
poate decît orice stau mărturie re
zultatele pe seturi : 15—13 pentru 
Steaua, 15—5 pentru Rapid, 15—11 
pentru Steaua, 15—12 pentru Rapid și, 
in sfîrșit, 15—6 pentru Steaua, care cîș- 
iigă astfel meciul cu 3—2.

Astăzi, de la ora 17 sînt programate 
partidele : Dinamo—Rapid și Steaua— 
Politehnica.

• Moiceanu conduce ln „Tu
rul Marocului"...Ieri în „Turul Marocului" s-a disputat etapa a V-a, Taraoudant — Marraech (230 km). Primul a sosit iugoslavul Valencic, urmat la 15 secunde de Moiceanu și Ardeleanu. Cum foștii fruntași ai cursei au sosit după multe minute, clasamentul general a suferit modificări substanțiale, Noul lider este Gabriel Moiceanu. 

Al doilea, la 2’08” — suedezul Sue- derlund, iar al treilea, la 2’36” — marocanul El Gourch.
• Tineri cicliști romănl în 

cursa Bordeaux-San Sebas
tian69 de concurenti s-au prezentat la startul cursei cicliste internaționale 

Bordeaux-San Sebastian. Prima e- tapă, încheiată la Meringnac după 149 km, a revenit olandezului Pleter Hoestra, cronometrat cu 3h 54’55”.
rea noastră să fie înzestrată eu un instrument forte".în legătură cu starea de lucruri existentă si cu observația directorului punem — pentru a cita oară ? — întrebarea : este oare peste puterile ministerelor coordonatoare, comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu al Capitalei, să pună ordine, o dată pentru totdeauna în această problemă, să oblige întreprinderile care execută lucrări pe drumurile publice să nu lase în urma

Cine murdărește orașul?
lor semnele lipsei de simț civic? Fără doar și poate, cu puțin efort s-ar curma starea de fapt semnalată. In fond, gospodarul principal al Capitalei este Consiliul popular provizoriu. Iar în marea lor majoritate, „inamicii curățeniei" sînt și ei subordonați direct consiliului. în aceste condiții, nu ar fi firesc ca întreprinderile în culpă să fie obligate ferm ca, după ce execută lucrările pe străzi să lase în urma lor curățenie exemplară — chiar ca una din condițiile recepțio- 

vescu, prim-adjynct al ministrului 
afacerilor externe, conducători ai 
unor instituții centrale și organiza
ții obștești, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diplomatic. 

(Agerpres) 

lei de-a XXIII-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul fascist.

Semnificația acestei aniversări, 
realizările oamenilor muncii din 
R. P. Ungară în construcția socia
lismului și dezvoltarea relațiilor 
prietenești între popoarele român și 
maghiar au fost subliniate de Elena 
Rotaru, directoarea clubului, și Imre 
Farkas, consilier al Ambasadei R.P. 
Ungare la București.

După cuvîntările rostite, a fost 
prezentat un film artistic produs de 
studiourile din Ungaria.

★
Sub auspiciile Asociației cineaș

tilor, joi a avut loc la sediul aso
ciației o conferință de presă cu 
delegația de cineaști din R.P. Un
gară care se află în țara noastră* 
cu prilejul prezentării în spectacol 
de gală a filmului maghiar „Cele 
trei nopți ale unei iubiri".

Delegația a fost salutată de re
gizorul Ion Popescu-Gopo, vicepre
ședinte al ACIN. Oaspeții — regi
zorul Gyorgy Revesz, realizatorul 
filmului amintit, actorul Benedek 
Toth, unul din interpreții aceluiași 
film, și actrița Kârola Csiiros — au 
răspuns întrebărilor puse de zia
riști în legătură cu munca de crea
ție la acest film, cu cariera lor ar
tistică și proiectele de viitor, au 
discutat despre genurile cinemato
grafice, despre relația dintre film 
și literatură. (Agerpres)

In același timp cu învingătorul au sosit Van Prinsen (Olanda) și Guy Grumbert (Franța). Primul dintre cicliștii români a fost Constantin 
Grigore — pe locul 10, la 1’05” de cîștigătorul etapei. Ceilalți concurenti români au ocupat următoarele locuri : Ștefan Suciu (19), Tudor Vasile (21), Emil Rusu (23).
• România la primul campio

nat mondial de rugbi ?Din Londra se anunță că specialiști ai rugbiului scoțian au sugerat 
ideea' organizării unul campionat 
mondial de rugbi. Pentru început, vizate să participe la o asemenea competiție sînt următoarele zece echipe: 
Anglia, Franța, Țara Galilor, Irlan
da de nord, Scoția (angajate, după cum se știe, în „Turneul celor 5"), 
Australia, Noua Zeelandă, Africa 
de sud, România și U.R.S.S.Prima ediție a unul asemenea campionat ar urma să fie găzduită de orașul Murrayfield.
• Noi recorduri mondiale șl 

europene la natațieîn ziua a doua a întîlniril de natație U.R.S.S. — R.D.G., care se desfășoară la Tallin, au fost stabilite două noi recorduri mondiale (Dunaev — 4’45”3/10 la 400 m mixt și Kosinskl — 2’27”4/10 la 200 m bras) și două europene (Galina Prozu- menșcikova — l’15”4/10 la 100 m bras și Larisa Zaharova — 2’30”l/10 la
200 m mixt).

• Finala 1967 a „Cupei bal
canice" la iotbalLa Atena s-a desfășurat finala „Cupei balcanice" la fotbal (ediția 1967) dintre echipele A.E.K. Atena șl Fenerbahce Istanbul. Victoria a revenit fotbaliștilor greci cu scorul de 3—1 (2—0) prin golurile marcate de Sideris (2) și Karafeskos. Punctul învinșilor a fost înscris de Ertzan.

• Ml ine șl poimîine baschet 
în CapitalăLa sfîrșitul acestei săptămîni se vor desfășura noi meciuri în campionatele republicane de baschet. Sîmbătă, sala Giulești din Capitală va găzdui de la ora 18,15 partida feminină Rapid-I.C.F. Duminică, tot în Capitală se vor disputa următoarele meciuri : sala Floreasca (de la ora 10,15) : Steaua-Universitatea Timișoara (mase.) ; I.C.F.-Politehnica Galati (mase.) ; sala Constructorul ora 10,15 : Constructorul-Universlta- 

tea Cluj (fem.).

nării lucrărilor ? Sectorul de gospodărire al Capitalei se mulțumește, de ani de zile, să „reglementeze" din birou situația, făcînd si refăcînd propuneri de decizii, circulare, pe care nu le respectă nimeni.Este timpul să trecem și în cealaltă tabără a inamicilor curățeniei si bunei gospodăriri a orașului. Sînt în Capitală, ca de altfel în întreaga țară, milioane de cetățeni care dovedesc un înalt spirit civic, sînt buni gospodari la ei în casă, dovedindu-se 

ca atare si pe stradă, în cartierul în care locuiesc. Pentru ei — tot respectul și toată stima. Dar mai există și o a doua categorie de cetățeni. Există tipul cetățeanului care nu vede mai departe de cei patru pereți ai propriei lui case. Capitala e practic năpădită de milioane de hîrtii și hîrtiuțe, de bilete de tramvai, de resturi de fructe, de mucuri de țigări. De unde provin ? De la cetățeanul nepăsător si indiferent.

TELEGRAME EXTERNE 
iTtT'iwraBaH'UiMngM—»l 
Festivitățile 
de la Budapesta

BUDAPESTA 4. — Coresponden
tul Agerpres Al. Pintea transmi
te : Oamenii muncii, întregul po
por al Republicii Populare Ungare 
au sărbătorit cea de-a 23-a ani
versare a eliberării țării de sub 
jugul fascist. Cu acest prilej au 
avut loc numeroase manifestări 
festive consacrate sărbătorii națio
nale. La Budapesta s-a desfășu
rat o mare demonstrație a tinere
tului la care au participat aproape 
45 000 de tineri.

în tribuna oficială din fața mo
numentului lui Lenin au luat loc 
Losonczi Pal, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Unga
re, Kallai Gyula, președintele A- 
dunării de Stat, Feher Lajos, vi
cepreședinte al Guvernului revo
luționar muncitoresc-țărănesc un
gar, alți conducători de partid și 
de stat.

Mii de tineri în costume viu co
lorate au prezentat frumoase exer
ciții de gimnastică sportivă. Apoi 
a avut loc tradiționala festivitate 
a aducerii steagurilor sub care au 
luptat pentru eliberarea patriei cei 
mai buni fii ai poporului un
gar.

în numele partidului și guver
nului, Ilku Pal, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., ministrul educației, a 
vorbit tinerilor despre însemnăta
tea zilei de 4 aprilie.

11 000 de tineri primiți în ulti
mul timp în Uniunea Tineretului 
Comunist au jurat credință po
porului și partidului.

*
în seara zilei de 4 aprilie, con

siliul prezidențial al Republicii 
Populare Ungare a oferit o re
cepție în saloanele Parlamentului 
la care au participat conducători 
de partid și de stat, ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri 
superiori, oameni de artă și cul
tură. Au luat parte, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați la Budapesta.

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 
pentru industria chimică

BERLIN 4 (Agerpres). — Zilele 
acestea a avut loc la Berlin o șe
dință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria chimică. 
La ședință au participat delegații 
din R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovacă, R. D. Germană, R. P. Po
lonă, Republica Socialistă Româ
nia, R. P. Ungară, U.R.S.S., precum 
și R.S.F. Iugoslavia. Comisia a exa
minat recomandările sesiunii a 
XXI-a a consiliului și ale ședințe
lor ordinare ale Comitetului Exe
cutiv C.A.E.R. drept bază pentru 
activitatea sa.

Comisia a examinat proiectul 
raportului cu privire la activitatea 
depusă și la cea de viitor în ve
derea prezentării acestui raport S 
Comitetului Executiv al C.A.E.R. |

Comisia a dezbătut, de aseme- | 
nea, o informare cu privire la | 
principalele probleme ale colabo- I 
rării țărilor membre ale .C.A.E.R. j 
în domeniul dezvoltării industriei I 
chimice pe perioada după 1970. La i 
ședința comisiei au fost examinate j 
și aprobate totodată propuneri ale | 
brigăzilor de specialiști cu privire I 
la ridicarea indicilor tehnico-eco- | 
nomici pentru o serie de produse | 
chimice importante, precum și ra- | 
portul grupei de lucru pentru | 
lacuri și coloranți cu privire la ac- 3 
tivitatea depusă și direcțiile acti- | 
vității de viitor.

Comisia a discutat unele proble- | 
me ale colaborării țărilor în dome- H 
niul coordonării cercetărilor știin- | 
țifice și tehnice, care prezintă in- | 
teres reciproc și a adoptat reco- | 
mandări cu privire la standardiza- | 
rea unor substanțe reactive și în- | 
grășăminte chimice și a examinat, | 
totodată, alte probleme ale colabo- I 
rării. Ședința comisiei s-a desfășu- S 
rat într-o atmosferă de prietenie M 
și înțelegere reciprocă.

lndisciplinat și recalcitrant, care înainte de a se urca în tramvai, aruncă țigara în stradă, iar cînd coboară din tramvai, aruncă biletul. Provin de la cetățeanul care ronțăie semințe pe stradă șl suflă cojile în stingă și în dreapta ; de la cel care, ter- minîndu-și de mîncat înghețata, a- runcă ambalajul la întîmplare ; de la cetățeanul care aruncă tot ce-i prisosește prin buzunare în fata casei, ca pe un maidan oarecare. Acest inamic al salubrității este pasiv la

tot ce se întîmplă în jurul lui. Nici măcar nu vede cite eforturi fac alții pentru a crea în oraș o ambianță plăcută, un mediu atrăgător. De obicei, același tip de cetățean se dovedește la fel de „lasă-mă să te las" și la el acasă. Mergi prin diferite cartiere și vezi cu uimire cum cetățeni serioși, oameni în toată puterea, își lasă în paragină propriile lor case. Fațadele sînt nespoite poate de decenii, gardurile stau să se năruie.

O problemă

(Urmare din pag. I)torită sprijinului militar străin. într-un articol intitulat semnificativ „Realitățile dure din Vietnam", revista „U. S. News and World Report" sintetiza astfel situația în care se află S.U.A. în Vietnam : „La începutul celui de-al pgtrulea an al 
său, războiul din Vietnam constituie, 
în cel mai bun caz, un eșec pentru 
Statele Unite".Este cunoscut că guvernul R. D. Vietnam s-a pronunțat în repetate rînduri asupra căilor de soluționare a problemei vietnameze. în cunoscutul program în patru puncte al guvernului de la Hanoi și în programul politic al Frontului Național de Eliberare, documente ce întruchipează interesele naționale fundamentale ale poporului vietnamez și corespund clauzelor principale ale Acordurilor de la Geneva, au fost indicate bazele juste ale soluționării acestei probleme. Guvernul Republicii Democrate Vietnam a declarat nu o dată că va începe convorbiri cu S.U.A. de îndată ce acestea dovedesc că au încetat necondiționat și total bombardamentele și toate celelalte acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam. Opinia publică progresistă și iubitoare de pace de pretutindeni a văzut în aceasta o atitudine justă, rațională, menită să pună capăt războiului. Popoarele din întreaga lume s-au pronunțat cu hotărîre pentru ca S.U.A. să satisfacă cererile rezonabile ale guvernului R. D. Vietnam, să înceteze definitiv șl necondiționat bombardamentele și toate celelalte acțiuni de război împotriva Vietnamului de nord, să pună capăt războiului împotriva poporului vietnamez.După cum este știut, duminică seara, președintele Johnson a anunțat „limitarea bombardamentelor" împotriva Vietnamului de nord. Totodată, a repetat o serie de declarații anterioare ale sale după care S.U.A. „sînt gata să-și trimită reprezentanți în orice moment, pentru a discuta mijloacele de a pune capăt acestui război". Ambasadorul Harriman a fost desemnat în acest scop ca reprezentant personal al președintelui. Anunțarea acestor măsuri constituie — așa cum se comentează în opinia publică internațională — o recunoaștere a eșecului politic, diplomatic și militar suferit de S.U.A. în Vietnam.Este evident caracterul limitat, insuficient al acestor măsuri. Care este situația? S.U.A. continuă să bombardeze o parte importantă a teritoriului R. D. Vietnam, între paralele 17 și 20. în al doilea rînd, președintele Johnson nu a anunțat că „limitarea bombardamentelor" 'ar „fi definitivă, în plus, măsurile anunțate âu fost însoțite de altele, care merg în direcția opusă fiind menite să ducă la intensificarea războiului în Vietnamul de sud. Astfel, președintele Johnson a anunțat trimiterea la sud de paralela 17 a unui nou contingent de militari americani. Totodată, a cerut alocarea pentru războiul din Vietnam a unui fond suplimentar de 2,5 miliarde dolari în actualul exercițiu financiar și a 2,6 miliarde pentru exercițiul financiar următor.Numeroase ziare și reprezentanți ai opiniei publice din diverse țări exprimă regrete că președintele nu a hotărît încetarea totală a bombardamentelor asupra Vietnamului de nord. De altfel, chiar în S.U.A., personalități de vază ale vieții politice își exprimă insatisfacția fată de continuarea raidurilor aeriene. Referindu-se la ultimele Incursiuni aviatice asupra R. D. Vietnam, senatorul Fulbright a a- rătat că ele indică „o schimbare 
foarte limitată a actualei politici".De aceea apare cu totul îndreptățită aprecierea care se face în declarația din 3 aprilie a guvernului R. D. Vietnam că „guvernul S.U.A. 
nu a satisfăcut cu seriozitate cere
rile legitime ale guvernului R.D.V. și ale opiniei publice progresiste a- 
mericane și mondiale".în declarație se arată ce daune grave a adus și aduce poporului vietnamez războiul purtat de S.U.A., „o crimă de agresiune de o rară bar
barie împotriva întregului popor 
vietnamez". Prin lupta sa eroică, poporul vietnamez a pus S.U.A. în fața unei situații extrem de critice — se arată în declarație — constrîngîndu-1 pe președintele Johnson să anunțe limitarea bombardamentelor în Vietnamul de nord, ceea ce reprezintă o evidentă înfrîngere a imperialismului american. întrucît însă Statele Unite nu au pus capăt agresiunii în Vietnam, poporul vietnamez „va conti
nua să lupte cu hotărîre pînă la vic
toria finală în nord, pînă la elibera
rea sudului, pînă la reunificarea pa
triei, pentru a contribui astfel la a-

Argumentele de căpetenie ale celui certat cu curățenia, cu ordinea sînt cunoscute : „E casa mea și fac ce vreau" sau : „Lasă dom’le, că de aia avem întreprindere de salubritate, să măture pe stradă".în privința primului „argument", ce putem spune ? Așa este : cu casa ta poți face orice. Dar, repetăm : nici o casă nu este situată pe o insulă pustie, ci constituie o părticică a orașului — și de aceea este intolerabilă mentalitatea acelora care se prefac a da uitării că din calitatea lor de cetățean rezultă și obligații sociale. Nu cu multi ani în urmă exista obligativitatea, sub sancțiune severă, ca o dată sau de două ori pe an proprietarii să-și spoiască și să-și refacă fațadele, să-și repare ori să-și vopsească gardurile. De ce s-a renunțat la această măsură bună, necesară pentru a menține ținuta civilizată a orașului ?Si în ce-i privește pe cei ce Invocă cel de-al doilea „argument", trebuie să intervină drastic sancțiunea. Așa ar trebui să fie... Dar cum să intervină drastic sancțiunea, dacă posibilitatea de aplicare nu este bine și definitiv reglementată ?După cum se vede, proasta gospodărire a Capitalei se datorește unui snop de deficiente dintre cele mai diferite. întrebarea este : cit timp va mai fi admisă această stare de lucruri ? Solicităm din partea autorităților un răspuns foarte detaliat șl clar pentru a-1 transmite, la rîn- dul nostru, cititorilor. 

pararea păcii în Indochina, Asia dt 
sud-est și în lume".Cu toate acestea, guvernul R. D. Vietnam, manifestîndu-și din nou voința de a pune capăt războiului, a arătat, în cuprinsul acestui document, că „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 necondi
ționată a bombardamentelor S.U.A. și a altor acte de război împotriva 
R.D.V., astfel incit să poată începe 
convorbirile".Declarația guvernului R. D. Vietnam a produs un ecou puternic în întreaga lume, popoarele iubitoare de pace, personalități politice de răspundere văzînd în ea o măsură de o deosebită importantă menită să faciliteze soluționarea problemei vietnameze. Secretarul general al O.N.U., U Thant, a salutat declarația. „Această hotărîre poate face 
să avanseze perspectiva unei regle
mentări juste și durabile" — a declarat premierul englez Harold Wilson. „întreaga lume trebuie să sa
lute poziția exprimată în declarația 
transmisă de postul de radio Hanoi" — a declarat, în fața parlamentului, ministrul de externe al Danemarcei, Poul Hartling. Ministrul de externa italian, Amintore Fanfani, și-a exprimat speranța că, în urma hotărîrii guvernului R. D. Vietnam, s-a apropiat momentul instaurării păcii în spiritul Acordurilor de la Geneva. 
„Speranțele că se vor angaja trata
tive pentru solutionarea problemei 
vietnameze au crescut"' — a declarat ministrul de externe al Suediei, Torsten Nilsson, iar ministrul de externe al Norvegiei, Per Borten, a caracterizat vestea de la Hanoi ca 
„extrem de pozitivă".Puternice ecouri pozitive a declanșat declarația guvernului R. D. Vietnam în opinia publică din Statele Unite. „Declarația Hanoiului este 
încurajatoare", a spus Mike Mansfield, liderul majorității democrate în Senat. în același sens s-a exprimat senatorul McCarthy, iar senatorul Fulbright a declarat că e necesar ca S.U.A. să „accepte imediat 
și fără condiții oferta Hanoiului".Scoțînd în evidență bunăvoința manifestată de R. D. Vietnam, o serie de reprezentanți ai opiniei publice și oameni politici arată că numai de S.U.A. depinde acum instaurarea păcii în Vietnam, că ele trebuie să satisfacă cererile pe deplin justificate ale R. D. Vietnam de a curma definitiv și necondiționat bombardamentele șl toate celelalte acte de război împotriva teritoriului nord-vietnamez, de a pune capăt războiului de agresiune din Vietnam, de a-și retrage trupele din Vietnam, de a lăsa poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta. „In prezent — a declarat Luigi Longo, secretar general al P.C. Italian — se pune proble
ma de a merge înainte pentru a im
pune încetarea totală a bombarda
mentelor și recunoașterea dreptului 
deplin al poporului vietnamez de a 
trăi în libertate si fără ocupați» 
străină".Partidul nostru, întreg poporul român, opinia publică, masele largi din țara noastră salută declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam, măsurile pe care le-a anunțat pentru a netezi calea spra încetarea războiului din Vietnam, spre rezolvarea acestei probleme pa baza Acordurilor de la Geneva, în spiritul intereselor păcii și securității internaționale. în opinia publică din România se exprimă punctul da vedere că este acum rîndul S.U.A. de a răspunde acestui gest politia rezonabil, prin măsurile ce urmează să le ia pentru a satisface cererile legitime ale poporului vietnamez și ale opiniei publice iubitoare de paca din lumea întreagă. Statele Unita pot dovedi lumii într-un singur fel dorința lor de a ajunge la soluționarea problemei vietnameze, și anume, prin curmarea definitivă și necondiționată a bombardamentelor pe întreg teritoriul Republicii Democrate Vietnam, prin încetarea tuturor actelor de război împotriva a- cestei țări libere și independente. Aceasta este condiția de bază a u- nor convorbiri care să ducă la reglementarea trainică a problemei vietnameze. Numai după îndeplinirea ei pot avea Ioc convorbiri cu privire la problemele lichidării conflictului din Vietnam, care nu se poate obține decît prin părăsirea Vietnamului de către armatele invadatoare, prin crearea condițiilor ca poporul vietnamez să-și hotărască singur soarta. Partidul Comunist Român, guvernul României sprijină declarația guvernului Republicii Democrate Vietnam, gestul său de a deschide porțile în fața unor convorbiri în vederea soluționării conflictului, precum și hotărîrea fermă a guvernului și poporului vietnamex de a lupta în continuare pentru a- părarea drepturilor lor legitime, pentru libertatea și independenta patriei.România socialistă își exprimă solidaritatea internaționalistă fierbinte cu lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru libertatea, neatîrnarea si fericirea patriei sale, dă o înaltă a- preciere eroismului admirabil al po- . porului vietnamez, curajului și spiritului său de abnegație. Mersul războiului din Vietnam confirmă încă o dată cu putere, cu valoarea unei lecții a Istoriei, adevărul că în zilele noastre un popor care-si apără cu tenacitate libertatea, ființa națională, pămîntul patriei nu poate fi înfrînt. Lupta titanică a poporului vietnamez, rezistența sa eroică în fața uriașei mașini militare americane au o valoare morală deosebită, insuflînd încredere, curaj și forță tuturor popoarelor care se ridică împotriva imperialismului, pentru a- părarea drepturilor lor sacre. Partidul și guvernul nostru și-au exprimat în repetate rînduri opinia că sînt necesare acțiuni energice, unite, dir. partea întregului front antiimperia- list, a tuturor forțelor înaintate ala zilelor noastre pentru a determina imperialismul american să înceteza definitiv războiul din Vietnam. Credincioasă îndatoririlor ei internaționaliste, România va sprijini și da aici înainte multilateral poporul vietnamez frate pînă la victoria deplină a cauzei sale drepte, pînă la soluționarea problemei vietnameze în sensul ca acest brav popor să fie lăsat să-și rezolve singur problemele vieții sale interne, fără nici un amestec din afară.



(Urmare din pag. I)

După vizitarea orașului, primarul 
din Tampere a oferit un dejun în 
onoarea premierului român și a 
ministrului afacerilor externe.

Salutînd pe oaspeți și remarcînd 
prezența la dejun a reprezentanți
lor cercurilor de afaceri din locali
tate, el a subliniat interesul pe care 
îl manifestă aceștia pentru inten
sificarea schimburilor comerciale 
între Finlanda și România.

Răspunzînd, șeful guvernului 
român a relevat dinamismul eco
nomiilor naționale ale celor două 
țări, care creează premise favora
bile dezvoltării echilibrate a expor
turilor și importurilor dintre Ro
mânia și Finlanda și a arătat că 
experții economici și reprezentanții 
întreprinderilor din cele două țări 
vor trebui să prospecteze la fața 
locului posibilitățile concrete de 
intensificare a cooperării în pro
ducție.

De la Tampere, oaspeții români 
au plecat la Valkeakoski, un puter
nic centru industrial unde au fost 
salutați de primarul orașului 
K. Dahl și de numeroși locuitori. 
Ca un plăcut gest de atenție, ziarul 
local „Valkeakosken Sanomat" a 
publicat pe prima pagină un arti
col de fond în limba română Inti
tulat „Fiți bine veniți", în care se 
subliniază legăturile strînse exis
tente pe plan economic între între
prinderile locale și uzinele româ
nești, creșterea continuă a volumu
lui acestor schimburi și formele de 
cooperare între ele pe linia parti
cipării reciproce a specialiștilor la 
perfecționarea producției industria
le. „Dorim — se scrie în încheierea 
articolului — ca oaspeții români 
să se simtă cît mai bine în timpul 
vizitei lor la Valkeakoski și sperăm 
că această vizită le va oferi prile
jul să-și formeze o imagine favora
bilă — în limitele anotimpului — 
despre, micul oraș industrial din 
centrul regiunii Hame, ale cărui 
legături cu România sînt mult mai 
apropiate decît se cunoaște".

Tn același spirit au vorbit și gaz
dele, atît la festivitatea de primire 
organizată la primărie, cîț și în 
cursul vizitei întreprinse prin oraș. 
Ele au înfățișat oaspeților cu acest 
prilej diferite aspecte ale vieții 
economice, sociale și culturale din 
Valkeakoski. Orașui a cunoscut o 
dezvoltare rapidă, îndeosebi după 
al doilea război mondial, prin con
struirea unor mari întreprinderi 
industriale. Cele mai importante 
sint fabricile de hîrtie, fibre și 
fire sintetice, celofan, produse chi
mice, care exportă în România o 
gamă largă de produse. Orașul 
este și un important centru cultu
ral și un atractiv punct turistic. 
Așa cum subliniau gazdele, un 
deosebit succes a avut aici expozi
ția românească organizată anul 
trecut, cu tema „Peisaje și tipuri".

Premierul român și persoanele 
oficiale care îl însoțesc au făcut 
cunoștință cu activitatea a două 
din principalele întreprinderi ale 
concernului „Sateri“ — fabrica de 
relon și uzinele de celuloză și hîr
tie. întîmpinați cu deosebită căl
dură de reprezentanți ai conduce
rii concernului și ai celor două 
întreprinderi, primul ministru ro
mân, ministrul afacerilor externe 
și celelalte persoane oficiale au 
fost conduși prin principalele sec
toare de producție, primind ample 
explicații cu privire la creșterea 
producției și folosirea unor pro
cedee tehnologice noi. Premierul 
român s-a interesat de calitatea 
produselor, de nivelul înzestrării 
tehnice și de unele aspecte ale ca
lificării muncitorilor. El s-a între
ținut cordial cu un grup de mun
citori care au lucrat în România 
la punerea în funcțiune a combi
natului de celuloză de la Brăila și 
s-a fotografiat împreună cu a- 
ceștia.

Sentimentele de stimă și priete
nie ale poporului finlandez față 
de poporul român s-au manifestat 
și la Valkeakoski, ca și în celelalte 
locuri vizitate, cu deosebită preg
nanță, găsindu-și cele mai variate 
forme de expresie : la primărie a 
fost organizată o vitrină cu cărți, 
discuri, albume cu reproduceri ale 
operelor de artă, pliante turistice 
din România ; la fabrica de fire 
sintetice, într-una din secțiile de 
producție, bobinele cu fire aveau 
culorile tricolorului românesc.

Tn seara aceleiași zile, oaspeții 
români s-au înapoiat la Helsinki, 
In această călătorie prin țară ei 
au fost însoțiți de Vaino Leskinen, 
ministrul industriei, de reprezen
tanți ai M.A.E. și de ambasadorii 
celor două țări.

★

HELSINKI 4. — Trimișii speciali 
Agerpres Nicolae Ionescu și Mir
cea S. Ionescu transmit : Joi seara, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a oferit la 
restaurantul Kalastajatorppa un 
dineu în onoarea primului minis
tru finlandez, Mauno Koivisto.

La dineu au participat Urho

Kekkonen, președintele Republicii 
Finlanda, Vieno Sukselainen, pre
ședintele Parlamentului, Ahti Kar- 
jalainen, ministrul afacerilor ex
terne, Vaino Leskinen, ministrul 
industriei, Johannes Virolainen, 
ministrul educației, S. E. Suortta- 
nen, ministrul apărării, Jaakko 
Enajarvi, cancelarul justiției, alți 
membri ai guvernului, deputați, 
oameni de știință și cultură, repre
zentanți ai vieții politice și econo
mice din Helsinki, precum și

Toastul președintelui

Consiliului de Miniștri al României
Adresîndu-se președintelui Repu

blicii Finlanda, primului ministru 
și celorlalți participant la dineu, 
șeful guvernului român a spus :

Folosesc prilejul oferit de pre
zența dumneavoastră la acest di
neu spre a vă exprima încă o dată 
cele mai călduroase mulțumiri 
pentru ospitalitatea și simpatia cu 
oare sîntem permanent înconjurați 
— expresie manifestă a sentimen
telor prietenești reciproc împărtă
șite de popoarele noastre.

La Helsinki, unde eleganța ar
hitectonică se îmbină atît de feri
cit cu farmecul naturii, în frumo
sul oraș Tampere, în unitățile in
dustriale și în centrele de învăță- 
mînt și cultură pe care le-am vi
zitat, pretutindeni contactele direc
te cu realitățile ne-au confirmat 
și îmbogățit, într-o largă paletă 
cromatică, imaginea Finlandei de 
azi — o țară înfloritoare, cu un 
popor robust, și harnic, cu aplica
ție și tenacitate în muncă, recep
tiv la prietenii sincere și cu sta
tornică dragoste de pace. Apare ca 
o consecință logică faptul că po
porul finlandez și-a evidențiat o 
gamă largă de virtuți pe tărîmuri 
prin excelență constructive, a fău
rit o economie prosperă, a reușit 
remarcabile creații tehnice, a rea
lizat o organizare socială care în
lesnește dezvoltarea progresivă a 
țării, a dat civilizației valori deo
sebite, între care vestite școli de 
arhitectură, exprimîndu-și dragos
tea de frumos, care și-a găsit re
zonanțe atît de profunde în opera 
marelui Sibelius, și îmbinînd o 
amplă viață spirituală cu prețui
rea culturii fizice într-o fericită 
sinteză umanistă.

Ne bucură că întîlnirile și con
vorbirile purtate au evidențiat co
munitatea preocupării de a explo
ra noi căi și forme de dezvol
tare multilaterală a colaborării ro- 
mâno-finlandeze, pentru extinderea 
și diversificarea cooperării dintre 
România și Finlanda în domeniul 
industriei, comerțului, ca și pe alte 
planuri, ale științei, culturii, efor
turilor pentru pace.

Ne exprimăm, de asemenea, sa
tisfacția față de apropierea sau 
chiar concordanțele ce se manifes
tă în aprecierea unor probleme a- 
cute ale vieții internaționale. In 
mod deosebit aș dori să subliniez 
identitatea punctelor noastre de ve
dere în ce privește necesitatea de 
a se asigura respectarea principi
ilor unanim recunoscute ale rela
țiilor dintre state, a normelor 
de justiție și conduită morală 
pe care le impun experiența inter
națională și realitățile contempo
rane — norme la a căror temelie 
se află dreptul fiecărui popor de 
a-.și decide singur soarta, principi
ile independenței și suveranității 
naționale, egalității, neamestecului 
în treburile altora, avantajul reci- 

'proe. Aceste norme, a căror promo
vare și înrădăcinare constituie, 
după părerea noastră, astăzi mai 
mult decît oricînd. cheia dezlegării

O nHBBBIBBBGBiaBIlBIH B B O O

agențiile de presă transmit;
în cadrul vizitei pe care o întreprinde 

în Danemarca, delegația comercială ro
mână condusă de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, a avut convorbiri la Camera de Comerț din Copenhaga și la Consiliul industriașilor danezi. Președintele Camerei de Comerț din Copenhaga, Victor Strand, a oferit o recepție în cinstea delegației române.

Lucrările „Primei conferințe sindicale 
din domeniul petrolului și chimiei din 
țările bazinului mediteranean, al bazi
nului Mării Negre și din Orientul Mijlo
ciu' au început joi la Alger. Din țara noastră participă o delegație condusă de Ion Istrate, președintele Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol, chimie și gaz metan. într-o sală a Palatului de la Club Des Pins, se află expusă o imensă machetă metalică înfățișînd o instalație de foraj petrolier de fabricație românească de tip „3Dh-200“ din cele achiziționate de Algeria din România.

Unitățile de guerilă care acționează în diverse puncte ale teritoriului Coreei de sud continuă să lanseze atacuri prin surprindere asupra forțelor guvernamentale și americane. La 2 aprilie a fost atacat cu grenade un post de poliție din localitatea Kojan-ri (provincia Kyonggij. Atacuri similare s-au produs în localitatea Keumkok-ri, de asemenea din provincia Kyonggi, și în orașul Inchon.
Comerțul Indiei cu țările Europei răsă

ritene se dezvoltă în cele mai bune con
diții — a declarat în Camera Populară a parlamentului indian ministrul adjunct al comerțului, Kureshi. Comerțul cu țările socialiste, a subliniat el, ajută India să-și reglementeze balanța comercială, să economisească valută străină pentru a importa utilajul greu de care are nevoie.

O expoziție de fotografii „Peisaje și 
tipuri din Republica Socialistă România', organizată de I.R.R.C.S., s-a deschis la Istanbul. La deschidere a luat parte un numeros public, printre

care oameni de cultură și artă, ziariști, studenți, membri ai corpului diplomatic.
Convorbiri între premierul iranian, A- 

mir Abbas Hoveida, și primul ministru 
sovietic Alexei Kosîghin, aflat în vizită oficială în Iran, au avut loc la 4 aprilie, la Teheran. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri în unele probleme internaționale de interes reciproc și s-a continuat discutarea problemelor legate de dezvoltarea continuă a relațiilor sovieto-iraniene.

La Cape Kennedy a fost lansată joi 
o superrachetă de tipul ,,Saturn-5'. La 10 minute după lansare, cabina „Apollo-6“, fără echipaj, atașată la ultima treaptă a rachetei purtătoare, s-a plasat pe o orbită ale cărei dimensiuni diferă foarte mult de orbita stabilită anterior de N.A.S.A. Această diferență a rezultat din funcționarea defectuoasă a celei de-a doua trepte a rachetei purtătoare. Ca urmare, N.A.S.A. a trebuit să renunțe la plasarea celei de-a treia trepte, pe o elipsă translunară cu înălțimea de 500 000 kilometri, altitudine fără precedent în zborurile cosmice americane. In timpul unei ciocniri între demonstranți și poliție în orașul brazilian Belo Horizonte Telefoto : U.P.I. — Agerprc»

K. Makela, ambasadorul Finlandei 
la București.

Au participat, de asemenea, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, N. I. Vancea, ambasado
rul României la Helsinki, și cele
lalte persoane oficiale române

în cursul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al României, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru al Finlandei, 
Mauno Koivisto, au rostit toasturi.

pașnice a problemelor contempora
neității — au o funcție multiplă : 
favorizînd afirmarea personalității 
fiecărei națiuni, dezvoltarea sa in
dependentă, conform voinței pro
prii, fără presiuni și amestec stră
in — ele asigură totodată buna con
viețuire între popoare, conduc la 
eliminarea surselor de tensiune și 
suspiciuni, la creșterea încrederii 
dintre state, la consolidarea păcii 
în lume.

Bazîndu-se pe aceste norme, 
dezvoltarea relațiilor bilaterale în
tre state, fără deosebire de sistem 
social, extinderea cooperării dintre 
ele, creează posibilități certe pen
tru îmbunătățirea raporturilor și 
însănătoșirea atmosferei interna
ționale. Tocmai de aceea, dați-mi

Toastul primului ministru 

al Finlandei
Răspunzînd, premierul finlandez 

a exprimat cele mai calde mulțu
miri, în numele guvernului finlan
dez, în numele său personal și în 
numele tuturor oficialităților fin
landeze prezente» pentru dineul o- 
ferit în ultima seară a vizitei sale 
în Finlanda de președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România.

Aceasta ne permite să ne întîl- 
nim încă o dată și să continuăm 
schimbul de vederi foarte intere
sant și fructuos pe care l-am avut 
în ultimele zile. Aș vrea să vă pre
zint regretele mele personale de
oarece probleme importante și ur
gente ale guvernului pe care l-am 
format îrt urmă cu numai două 
săptămîni m-au împiedicat să fiu 
în întregime la dispoziția dv. așa 
cum aș fi dorit eu. Știu că am 
pierdut anumite ocazii de a vă cu
noaște mai bine și de a mă putea 
bucura de remarcabila dv. persona
litate plină de spirit, reflectînd o 
mare experiență. Vă pot asigura 
domnule președinte al Consiliului 
de Miniștri că dv., colaboratorul 
dv., domnul ministru al afacerilor 
externe, Mănescu, ca și toate per
sonalitățile care vă însoțesc ați cu
cerit inimile noastre încă de la pri
ma noastră întîlnire, creînd o at
mosferă de prietenie și de sinceri
tate.

Faptul că am constatat satisfac
ția dv. în legătură cu reușita aces
tei vizite ne face o mare plăcere. 
Desigur, noi am încercat să facem 
tot ce ne stă cu putință,~ dar reu
șita vizitelor depinde, în primul 
rînd, de oaspeți și într-adevăr ama
bilitatea dv., spiritul dv. strălucit și 
sinceritatea dv. fără rezerve au 
creat cele mai bune condiții pentru 
succesul acestei vizite, relativ scur
tă. Vă mulțumesc încă o dală pen
tru faptul că ați acceptat cu atîta 
amabilitate invitația noastră șț ați 
făcut această vizită care ia sfîrșit 
acum.

Mă alătur bucuros concepției dv. 
asupra importanței și utilității vi
zitelor bilaterale. Acestea ne dau 

voie să consider că întărirea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-finlandeze corespunde pe 
deplin atît intereselor directe ale 
popoarelor noastre, cît și țelurilor 
de pace și înțelegere ale națiunilor 
din întreaga lume.

însăși experiența comună con
firmă marea importanță pe care o 
au contactele directe între repre
zentanții statelor pentru buna cu
noaștere și multiplicare a relațiilor 
reciproce. In adastă suită de idei 
aș dori să remarc efectele atît de 
pozitive pe care vizita în România 
a ministrului de afaceri externe 
al Finlandei, domnul Karjalainen, 
le-a avut pentru evoluția rodnică 
și îmbucurătoare a prieteniei ro
mâno-finlandeze.

Așteptăm cu multă plăcere vi
zita în România pe care Exce
lența Voastră, domnule președinte, 
a-ți avut bunăvoința s-o acceptați, 
precum și vizita dv., domnule prim- 
ministru, și domnule ministru al a- 
facerilor externe — vizite despre 
care avem toate temeiurile să cre
dem că vor însemna evenimente 
remarcabile în evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre cele două state.

Cu deplina mulțumire generată 
de faptul că am întîlnit și am 
purtat convorbiri fructuoase cu e- 
minente personalități ale vieții po
litice finlandeze, de spiritul deose
bit de călduros în care se desfă
șoară vizita în patria dumnea
voastră, v-aș ruga să-mi dați voie 
să închin acest pahar în sănătatea 
Excelenței Sale, președintele Re
publicii Finlanda, Urho Kekkonen, 
în sănătatea dv., domnule prim- 
ministru, în sănătatea dv., domni
lor miniștri, și a tuturor celor pre- 
zenți, pentru prietenia și colabo
rarea trainică româno-finlandeză !

posibilitatea să cunoaștem condi
țiile de trai din țările noastre și, 
în consecință, să înțelegem mai 
bine problemele și chiar dificultă
țile pe care încercăm să le rezol
văm în țările respective. Datorită 
contactelor personale aceste vizite 
oferă, de asemenea, posibilitatea 
de a promova încrederea recipro
că și dezvoltarea relațiilor între 
două țări. In acest spirit am 
plăcerea să vă mulțumesc, dom
nule președinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru amabila invitație 
de a vizita România pe care ați bi
nevoit să o adresați soției mele și 
mie, precum și ministrului afaceri
lor externe și doamnei Karjala
inen. Pot să vă asigur că vom face 
această vizită cu cea mai mare plă
cere la o dată pe care o vom stabili 
de comun acord.

Domnule președinte al Consiliu
lui de Miniștri,

Domnule ministru al afacerilor 
externe,

Vizita dv. în Finlanda și între
vederile pe care le-am avut au fost 
animate de o simpatie și o prețuire 
reciprocă și, în primul rînd, de o 
mare încredere și de o sinceritate 
fără rezerve. Aceasta a caracteri
zat, de asemenea, raporturile și a- 
titudinea reciprocă a țărilor și po
poarelor noastre și sînt sigur că 
vom fi de acord să continuăm, în 
acest sens, eforturile noastre co
mune tinzînd la dezvoltarea rela
țiilor între Finlanda și România, 
în interesul și pentru prosperitatea 
țărilor noastre.

în acest spirit, ridic paharul în 
sănătatea domnului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al României, în sănătatea 
dv. domnule președinte al Consi
liului de Miniștri, și domnule mi
nistru al afacerilor externe, pen
tru fericirea și succesul poporului 
român, pentru dezvoltarea și întă
rirea relațiilor finlandezo-române, 
ca și în sănătatea și pentru succe
sele personale ale tuturor celor pre- 
zenți aici.

DUPĂ DECLARAȚIA

GUVERNULUI R. D. VIETNAM

Președintele Johnson: 

S.U.A. vor stabili 
contacte cu 
reprezentanții 
nord-vietnamezi

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a declarat 
miercuri seara la posturile de radio 
și televiziune americane că Statele 
Unite vor stabili contacte cu repre
zentanții nord-vietnamezi pentru 
a discuta încetarea totală a bom
bardamentelor asupra R. D. Viet
nam. El a anunțat aceasta la cîteva 
ore după publicarea Declarației din 
3 aprilie a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam.

Johnson a anunțat, de asemenea, 
că va pleca la Honolulu pentru a 
avea întrevederi importante cu 
principalii săi reprezentanți din 
Vietnamul de sud.

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — 

Secretarul general al O.N.U. a sa
lutat declarația guvernului R. D. 
Vietnam că este gata să trimită re
prezentanți care să se întîlnească 
cu reprezentanții S.U.A. pentru a 
discuta încetarea luptelor.

în acest context, el a subliniat 
declarația președintelui Johnson că 
S.U.A. vor stabili contacte cu R. D. 
Vietnam pentru convorbiri.

Secretarul general al O.N.U. do
rește să repete vechea sa convin
gere că vor avea loc convorbiri 
utile la numai cîteva zile după ce 
bombardamentele sau celelalte acte 
de război împotriva Vietnamului de 
nord vor lua sfîrșit.

Secretarul general speră că a- 
ceste convorbiri vor reprezenta un 
prim pas pozitiv spre lichidarea 
tragicului conflict din Vietnam.

★
COPENHAGA 4 (Agerpres). — 

Parlamentul danez a adoptat o mo
țiune în care cere inițierea unor 
noi măsuri susceptibile să pună 
capăt conflictului din Vietnam. Mo
țiunea declară că încetarea necon
diționată a bombardamentelor a- 
mericane asupra R. D. Vietnam este 
necesară pentru a se ajunge la tra
tative.

In Panama a fost creat

Un comitet 
de apărare 
a constituției 
si democrației 5 9

CIUDAD DE PANAMA 4 (Ager
pres). — In Panama a fost creat un 
comitet de apărare a constituției 
și democrației. într-o declarație 
dată publicității se arată că la 
crearea acestui comitet au con
tribuit 39 de organizații muncito
rești, țărănești, studențești și alte 
organizații democratice. Scopul 
comitetului este de a apăra dreptu
rile constituționale, mai ales în pe
rioada actuală cînd se desfășoară o 
luptă acerbă între grupările oligar
hiei pentru putere. Declarația 
condamnă intervenția gărzii na
ționale în problemele politice ale 
țării. Comitetul se pronunță, de a- 
semenea, „pentru întoarcerea mem
brilor gărzii naționale în cazărmi, 
amnistierea imediată a deținuților 
politici și anularea legilor care dau 
frîu liber represiunilor poliție
nești". în încheiere, declarația 
menționează că trebuie să fie a- 
cordată posibilitatea tuturor parti
delor să participe la alegerile pre
zidențiale care vor avea loc în 
luna mai și să-și exprime punctul 
de vedere privind acordul cu 
Statele Unite în legătură cu 
Canalul Panama.

Plenara C. C. al P. C. 
din Cehoslovacia a ales 

noul prezidiu și secretariatul 
Comitetului Central

PRAGA 4 (Agerpres). — C.T.K. 
transmite : Plenara C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia a ales în ședința sa 
de joi seara, prin vot secret, noul 
prezidiu al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, din care fac parte tova
rășii : Frantisek Barbirek, Vasil 
Bilak, Oldrich Cernik, Alexan
der Dubcek, Drahomir Kolder, 
Frantisek Kriegel, Jan Pilier, 
Emil Rigo, Josef Smrkovsky, Josef 
Spacek și Oldrich Svestka.

Ca membri supleanți ai Prezi
diului au fost aleși tovarășii : An
tonin Kapek, Jozef Lenart, Martin 
Vaculik.

Ca membri ai secretariatului au 
fost aleși tovarășii Alexander Dub
cek, Cestmir Cisar, Alois Indra, 
Drahomir Kolder, Jozef Lenart, 
Zdenek Mlynar, Vaclav Slavik, Ște
fan Sadovsky și Oldrich Volenik.

Secretari ai C.C. al P.C.C. sînt 
tovarășii Alexander Dubcek, prim- 
secretar, Cestmir Cisar, Drahomir 
Kolder și Ștefan Sadovsky, precum 
și tovarășii Alois Indra și Jozef Le
nart, aleși la această plenară.

BELGRAD

Tratatul cu privire la neproliferar
ț

trebuie să ducă la măsuri concrete
în direcția dezarmării și să exprime 
interesele comunității internaționale largi 
Comunicat despre ședința Vecei Executive Federale

BELGRAD 4. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Secretariatul Federal pentru In
formații a difuzat joi coresponden
ților presei străine următorul co
municat : „Vecea Executivă Fede
rală a discutat, în ședința . de 
miercuri, o serie de probleme din 
domeniul relațiilor cu străinătatea, 
printre care și proiectul de tratat 
cu privire la neproliferarea arme
lor nucleare. Pornind de la im
portanța neproliferării armelor nu
cleare pentru menținerea păcii și 
dezvoltării relațiilor internaționa

Armata și poliția braziliană 

in stare de alarmă
RIO DE JANEIRO 4 (Agerpres). 

— Autoritățile militare și poliția 
braziliană au anunțat că toate uni
tățile lor „au fost puse în stare de 
alarmă pentru a face față eveni
mentelor... și au primit ordinul să 
nu permită nici un fel de agitații". 
Această măsură a fost luată după 
ce, potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., demonstrațiile antiguverna
mentale s-au extins miercuri în a- 
proape toate cele 22 de state ale 
Braziliei. Ciocnirile de pînă acum 
între demonstranți și poliție s-au 
soldat cu 4 studenți morți și sute

Tovarășul Milos Jakes a fost con
firmat în funcția de președinte al 
Comisiei centrale de revizie și con
trol a P.C.C.

Tovarășul Vasil Bilak a fost con
firmat în- funcția de prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia.

Plenara C.C. al P.C.C. a reco
mandat comuniștilor — membri ai 
guvernului — ca să propună ac
tualului guvern să-și dea demisia. 
Plenara a adoptat apoi recoman
darea către președintele republicii 
ca formarea noului guvern să fie 
încredințată tovarășului Oldrich 
Cemik.

Plenara a hotărît să aprobe de
misia tov. Bohuslav Lastovicka din 
funcția de președinte al Adunării 
Naționale și să recomande în a- 
ceastă funcție pe tovarășul Josef 
Smrkovsky.

Plenara și-a exprimat acordul eu 
eliberarea tov. Antonin Novotny 
din funcția de președinte al Co
mitetului Central al Frontului Na
țional și a recomandat în această 
funcție pe tov. Frantisek Kriegel.

Lucrările plenarei continuă.

le pașnice, Vecea Executivă Fede
rală s-a pronunțat pentru încheie
rea tratatului cu privire la interzi
cerea răspîndirii tuturor tipuri’or 
de arme nucleare. Totodată, '/.•>- 
cea Executivă Federală <ions„-.e- 
ră că tratatul cu privire la nepro
liferarea armelor nucleare trebuie 
să ducă la întreprinderea de mă
suri concrete în direcția începerii 
procesului de dezarmare generală 
și să exprime interesele comunită
ții internaționale largi. Tn acest 
scop. Iugoslavia va. sprijini toate 
eforturile care duc la îmbunătăți
rea proiectului de tratat".

de persoane rănite sau arestate.
Generalul Dario Coelho, șeful 

poliției din Rio de Janeiro, a de
clarat că „demonstrații de stradă 
nu vor mai fi permise și poliția 
va interveni indiferent de prețul 
ce va fi plătit Dentru aceasta".

Puternicele manifestații antigu
vernamentale care au izbucnit în 
Brazilia sînt o urmare a atacului 
lansat săptămîna trecută de poli
ția din Rio de Janeiro împotriva 
unui grup de studenți, în cursul 
căruia un tînăr de 19 ani a fost 
ucis.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scinteil”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzor!! voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scîntell


