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Pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porjile de Fier (Foto : Gh. Vințilă)

Adunarea de la lași cu prilejul 
aniversării a 120 de ani de la

Dreptul, ca element al suprastructurii, pentru a-și îndeplini rolul său activ în dezvoltarea societății, trebuie să corespundă relațiilor economice-sociale pe care le exprimă și le consacră. Pentru realizarea acestei concordanțe a normelor juridice- cu cerințele actuale ale vieții so- cial-politice și economice este necesară o continuă perfecționare și completare a conținutului legislației. „Normele de drept din țara noastră — a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu — trebuie să corespundă mai bine cerințelor realității de astăzi, intereselor apărării valorilor fundamentale ale socialismului, dezvoltării avutului obștesc, întăririi continue a orânduirii socialiste, asigurând în același timp 
cj trcitarea nestînjenită a drepturilor și libertăților cetățenești".Ieri a fost dat publicității, spre a fi supus dezbaterii publice, un prim rezultat al activității de reconsiderare și adaptare 
a legislației în vigoare — proiectul noului 
cod penal — menit să-1 înlocuiască pe cel actual, adoptat în urmă cu aproape 32 ani, și care a devenit necorespunzător pentru apărarea adecvată a relațiilor socialiste, cu toate că a suferit, în anii puterii populare, numeroase completări și modificări impuse de continua transformare 
a societății noastre.în anii construcției socialiste s-au petrecut transformări adînci în conștiința maselor, în atitudinea civică a populației ; asupra mentalității cetățenilor au exercitat o puternică influență concepțiile filozofice și etice ale societății socialiste, ideologia umanismului socialist, proprie partidului nostru. înseși lichidarea exploatării, instaurarea relațiilor de producție socialiste au lichidat mare parte din sursele care generau atitudini retrograde în societate.

Ca urmare a creșterii rolului opiniei 
publice în combaterea manifestărilor 
a<țsociale, proiectul cuprinde norme 
d«.e reglementează instituția cu caracter 
socialist a „înlocuirii răspunderii penale", potrivit căreia instanța are posibilitatea de a înlocui constrîngerea juridică penală prin mijloace de influențare obștească ori prin sancțiuni administrative, în cazul infracțiunilor de o gravitate mai mică, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de, cel mult un an. Aplicarea acestor măsuri urmează a fi făcută de consiliile de judecată ce vor funcționa în cadrul organizațiilor obștești, cărora instanțele le vor trimite cauzele în acest scop.Ținînd seama de prefacerile inter-

venite în structura societății noastre, în conștiința juridică a cetățenilor, în atitudinea lor față de interesele colectivității, precum și de consolidarea statului nos
tru, s-a dat o nouă apreciere gravității in
fracțiunilor; în raport cu importanța rela
țiilor sociale apărate și cu gradul de peri
clitate a acestor relații prin săvîrșirea faptelor considerate infracțiuni. Ca urmare a acestei modificări în conținutul infracțiunilor și a reaprecierii gravității lor, a 
fost restrînsă sfera faptelor pe care legea 
penală le consideră, infracțiuni și s-a făcut o nouă determinare a pedepselor aplicabile faptelor ce vor continua a fi încriminate.Au fost desincriminate astfel o serie de fapte (circa 68 infracțiuni) care, date fiind condițiile social-economice ale țării noastre, fie că nu mai pot fi săvîrșite, textele din codul penal actual fiind depășite, fie că nu mai prezintă gradul necesar de pericol social pentru a fi considerate infracțiuni. Unele dintre faptele desihcrimi- nate, care vor continua totuși să aibă un anumit grad de periculozitate socială, dar mai redus decît acela al unei infracțiuni, vor urma a fi contravenționalizate.

tei umidități
Primăvara întîrziată din acest an, ca și insuficienta umiditate din sol dintr-o serie de zone agricole au pus multe probleme de rezolvat în fața lucrătorilor din agricultură. în multe locuri, întîrzierea la executarea însămînțărilor a fost recuperată datorită hărniciei maselor largi de cooperatori, mecanizatori din u- nitățile agricole de stat și S.M.T., măsurilor tehnice și organizatorice luate de organele de partid, de stat și cooperatiste. Potrivit datelor centralizate la Consiliul Superior al A- griculturii, pînă în ziua de 4 aprilie au fost însămîn- țate 1 744 816 ha. La total însămînțări realizările din anul acesta au depășit pe cele din anul trecut cu circa 616 000 ha.în ultimele zile, în județele din sudul și vestul țării s-a intensificat semănatul porumbului — cultură care

polarizează în prezent atenția organelor de partid, de stat și agricole, a conducerilor multor unități agricole de stat și cooperative a- gricole. în județele Ilfov, Ialomița, Teleorman, Dolj ș.a. primele zeci de mii de hectare cu porumb au și fost însămînțate. în numai 3 zile, în unitățile agricole din județul Ialomița s-au însămînțat 25 000 ha cu porumb. Cooperativele agricole din județul Teleorman au semănat 40 000 ha cu porumb. Totodată, continuă semănatul culturilor din prima epocă în județele situate în centrul și nordul țării, unde aceste i lucrări sînt mult întîrziate.Din analiza datelor centralizate, precum și din constatările făcute cu prilejul raidurilor întreprinse de către redacție, rezultă că, deși perioada „de rodaj" la semănat a trecut, în multe unități agricole nici pînă acum nu s-a ter

Revoluția
IAȘI. — De la trimișii Agerpres 

N. Dăscălescu și A. Mirea: lașul, 
bătrinul și veșnic tînărul oraș, pe 
chipul căruia stau incrustate, ca 
intr-un răboj, evenimente memora
bile din istoria Moldovei și a țării, 
a adus in aceste zile un vibrant și 
emoționant omagiu revoluționari
lor de la 1848. Aniversarea a 120 
de ani de la revoluția burghezo-

1848 in Moldova
democratică de la 1848 a prilejuit 
numeroase manifestări, care au 
culminat cu marea adunare popu
lară de sîmbătă după-amiază.

O pădure de steaguri tricolore și 
roșit înconjura din toate părțile 
Piața Unirii, unde s-au întrunit 
aproape 30 de mii de cetățeni din 
orașul și județul Iași. Un imens 
panou reproduce o stampă a vre

mii pe care stă scris : „lași 1848*. 
Pe .fundalul tribunei se află stema 
revoluției din 1848 și un medalion 
cu o inscripție marcind anii ce 
s-au scurs: CXX.

Miile de cetățeni au salutat cu 
vii aplauze apariția la tribună a 
tovarășilor Emil Bodnaraș, mem-

(Continuare în pag. a Il-a)

cântarea tovarășului
EMIL BODNARAȘ

(Continuare în pag. a IV-a)

Se lucrează de zor la semănatul porumbului. La semănat, pe terenul coope
rativei agricole din Tîmboiești, judejul Vrancea

minat semănatul unor culturi importante cum sînt plantele furajere. Este necesar ca în toate județele din centrul și nordul țării să fie luate măsuri pentru terminarea urgentă a semănatului culturilor din prima epocă. Totodată, se simte nevoia să se efectueze ultimele pregătiri pentru însămîntarea porumbului și a altor culturi din e- poca a doua, iar acolo unde condițiile permit să se treacă în mod efectiv la semănat.Una dintre lucrările cele mai urgente din această perioadă este plantatul cartofilor, lucrare care, după informațiile primite la Consiliul Superior al Agriculturii, se poate efectua în bune condiții în toate județele, inclusiv în cele mari cultivatoare, cum sînt Harghita, Covasna, Suceava, Brașov etc. Dar, deși a ' sosit perioada optimă, cînd
(Continuare în pag. a IlI-a)

Dragi tovarăși, cetățeni ai muni
cipiului lași,Din însărcinarea Comitetului Central al Partidului Comunist Ro- • mân, a a- Consiliului de.Stat și Consiliului de Miniștri-, aduc un cald salut muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, tuturor participanților la această mare adunare populară prilejuită de împlinirea a 120 de. ani de la revoluția din 1848. Ca înfăptuitori ai revoluției socialiste,, cinstim cu sentimente de adîncă recunoștință și mîndrie amintirea marilor noștri înaintași, care în furtunoasele zile ale anului 1848 au stat în fruntea luptei, forțelor sociale înaintate ale Țărilor Românești pentru libertate și progres, pentru unitatea și independența națiunii române.Cu rădăcini adînci în realitățile economice, sociale și politice interne, revoluția de la 1848 din Moldova, Muntenia și Transilvania a dat expresie vie cerințelor dezvoltării societății românești din acea vreme, înscriindu-se în ansamblul mișcării revoluționare europene, în cadrul căreia însă a adus nota sa proprie, specifică. „Revoluția română de la 1848 — scria Nicolae Băl- cescu — n-a fost un fenomen neregulat. efemer, fără trecut și vii

tor; fără altă cauză decît voința întâmplătoare a unei minorități sau mișcare generală europeană. Revoluția generală fu ocazia, iar nu cauza revoluției române. Cauza ei se-’ pierde- în-«sitele ■ veacurilor. U-. neltitorii ei sînt ’ 18 veacuri' de trude, suferințe și lucrare a poporului român asupra lui însuși".Parte intrinsecă a bogatului tezaur de tradiții progresiste al patriei noastre, revoluția din 1848 este așezată în conștiința poporului român la locul de seamă a) marilor sale momente istorice.Stindardul înălțat de generația de la 1848 era împurpurat de flacăra luptelor pentru dreptate socială transmisă prin vremi de răs- culații Bobîlnei și ai lui Doja, de1 moții lui Horia și pandurii lui Vla- dimirescu, faldurile acestui stindard purtau strălucirea eroismului tuturor celor care și-au vărsat în veacuri sîngele în apărarea pământului strămoșesc împotriva cotropitorilor străini. în înlănțuirea marilor bătălii înscrise în filele frămîntatei sale istorii, voința și hotărîrea poporului român de a trăi liber, de a-și afirma nestingherit forțele sale materiale și spirituale reprezintă una din cele mai importante trăsături. Această vo

ință și hotărîre s-au afirmat neabătut în îndelungate confruntări cu puternice rezistențe și greutăți externe și interne, în cursul cărora poporul nostru și-a dovedit forța, vitalitatea și capacitatea creatoare, factor determinant al progresului material și spiritual al țării, contribuind astfel la dezvoltarea civilizației umane în această parte a Europei. în procesul complex de formare și dezvoltare a conștiinței de sine a poporului român, de împlinire a idealurilor sale de libertate națională și progres, Moldova, prin fiii ei cei mal luminați, a adus o contribuție de seamă.Spre mijlocul secolului trecut, în condițiile dezvoltării unor noi forțe de producție, ale extinderii relațiilor capitaliste, ale accentuării legăturilor economice dintre cele trei țări românești și ale participării lor crescînde la circuitul economic european, năzuințele de emancipare socială și națională, de înlăturare a servituților feudale care încorsetau întreg edificiul social au căpătat posibilități noi de afirmare. în aceste condiții devenea tot mai acut conflictul dintre cerințele dezvoltării moderne a so-
(Continuare în pag. a Il-a)

Tratamentul 
„stagiarilor" 
în economie
Am avut ocazia să urmăresc în cîteva întreprinderi felul cum sînt primiți și cum își fac stagiul inginerii și economiștii care au părăsit de un an sau doi amfiteatrele facultății. La o primă analiză totul pare că decurge normal. Pentru fiecare s-a întocmit un program de stagiu. Intr-un astfel de program se prevede trecerea succesivă și pe durate diferite a stagiarului prin diferitele secții, ateliere și servicii din cadrul întreprinderii, așa fel încît să se a- comodeze cu specificul procesului de producție. De activitatea desfășurată de stagiar răspunde o anumită persoană, de cele mai multe ori însuși șeful compartimentului respectiv.Dar, la o analiză mai atentă, mi s-au relevat și alte fațete ale aplicării acestui program. In destule cazuri, primirea și activitatea de stagiu a tî- nărului absolvent stau sub semnul improvizației, al formalismului. Sînt întreprinderi în care tinerii absolvenți

Ing.
Petre S. ANTON

nu au avut prilejul să facă cunoștință cu directorul și întregul colectiv, de conducere, nu cunosc istoricul și perspectivele întreprinderii, nu au fost însoțiți într-o vizită de prezentare prin uzină sau fabrică. Se consideră că toate aceste contacte vor avea loc în timp și, ca atare, nu ar fi necesar ca ele să se desfășoare într-o a- numită succesiune.De ce sîntem tentați să facem din primirea tinerilor absolvenți în întreprindere o problemă ? în primul rînd pentru că este vorba despre omul tînăr în pragul formării și finisării personalității sale Creatoare. Contactul dintre tînărul absolvent și întreprindere Implică o cunoaștere reciprocă. Tînărul absolvent trebuie să cunoască întreprinderea în care va lucra, colectivul în care urmea

ză a se integra, problemele pe care acest colectiv e chemat să le rezolve și la a căror rezolvare urmează să-și dea și el concursul. Pe de altă parte, întreprinderea, colectivul ei, trebuie să-1 cunoască pe cel pe care urmează a-1 primi în cadrul său, să-i afle posibilitățile, să-i verifice capacitatea profesională și umană, să-i sondeze preocupările și pasiunile, atît cele profesionale cît și cele ex- traprofesionale, tocmai pentru a putea contribui la crearea unei ambianțe optime de lucru.Și totuși, de ce ar fi nevoie, în această privință, de o atît de stăruitoare preocupare din partea conducerii fiecărei întreprinderi ? Doar fiecare tînăr absolvent își are locul de muncă asigurat și, mai devreme sau mai tîr- ziu, se va încadra în colectivul întreprinderii, devenind un membru mai mult sau mai puțin de nădejde, mai
(Continuare 
în pag. a III-a)

xistă solicitudine
pentru

Intr-un articol anterior ne-am ocupat de timpul petrecut de bolnav în spital, de raportul dintre durata necesară și cea efectivă de spitalizare, de unele cauze care generează o aglomerare artificială a a- cestor unități de refacere a sănătății. Ne vom ocupa acum de o altă latură — și anume de condițiile oferite celor internați. Ca o spitalizare să aibă o eficientă optimă — au subliniat medici, surori, pacienți — este necesar ca bolnavii să se bucure si de condiții corespunzătoare de cazare, masă, igienă, de o atitudine plină de solicitudine din partea personalului medico-sanitar, de o legătură firească cu mediul familial și cel de muncă, din care vor lipsi un număr mai mare sau mai mic de zile ; altfel spus, să dispună de o ambianță care să favorizeze în cel mai înalt grad procesul de însănătoșire.Cum stau lucrurile în această privință ?Din punct de vedere gospodăresc; se depun eforturi susținute pentru a asigura bolnavilor o masă consistentă, corespunzătoare regimului alimentar indicat. Constatările noastre recente infirmă observații mai vechi despre așa-numita „mîncare de spital" — fără gust, lipsită de consistență, într-o prezentare neatrăgătoare. Nu este însă mai puțin a- devărat că nu totul merge ca pe roate. Solicitate să-și spună părerea cu privire la calitatea mesei, mai multe cadre medicale de la Spitalul nr. 1 din Brașov au recunoscut justețea celor sesizate de bolnavi și anume că, uneori, se mai încalcă prescripțiile medicale în întocmirea unor meniuri dietetice. Altecr*. mîncarea. se servește cu destulă întîrziero și rece.Fără îndoială că respectarea me

om în spitale?
niurilor, asigurarea calității și varietății meselor sînt determinate, în bună măsură, de natura și calitatea alimentelor. Or, în această direcție mai sînt unele lucruri care trebuie puse la punct. Este vorba_, în primul rînd, de calitatea ’ cărnii care se livrează spitalelor. Apreciem că aceste unități trebuie să se bucure cel puțin de atenția care se acordă unităților de alimentație publică. Nu numai că prețul plătit furnizorilor este același, dar, în plus, produsele sînt destinate unor oameni suferinzi. La fel stau lucrurile și în privința legumelor și fructelor, dar dificultățile cresc în acele spitale care nu au asigurate suficiente spații de depozitare.Un capitol foarte important al temei pe care o dezbatem este a- cela privitor la respectarea normelor de igienă. In multe unității, cum ar fi de pildă spitalele I și II din Brașov, Spitalul de obstetrică și ginecologie din același oraș, Spitalul din Codlea etc., preocupările de acest fel stau, cum este și firesc, pe prim plan. în saloanele secției de boli interne a Spitalului din Făgăraș însă, o asemenea preocupare lipsește, normele de igienă, deși unanim recunoscute, sînt, încălcate: prin saloane se poate găsi îmbrăcăminte adusă de către bolnavi, nu se asigură pantofi de casă, deși în magazia spitalului se află suficienți. In cadrul aceluiași spital este tolerată menținerea unui grajd și a unei platforme de gunoi în imediata vecinătate a secției de pediatrie. Pe lîngă aspectul deplorabil pe care-1 oferă, acestea constituie un nerraa- nent și grav focar de infecție. Dar conducerea spitalului pare să nu vadă nimic.-Din păcate, asemenea aspecte pot fi întîlnite șl în alte spitale. Mal

trebuie oare 'demonstrat că un conducător de spital nu poate face nici un fel de concesii cînd este vorba de efectuarea și de menținerea curățeniei în saloane și pe coridoare, de asigurarea unei ordini desăvîrșite în întreaga incintă a spitalului 1In legătură cu respectarea normelor de igienă, ar mai fi ceva de spus și despre mijloacele ce se folosesc în prezent la efectuarea curățeniei. Se știe că s-au obținut realizări importante în dotarea unităților sanitare cu aparatură și utilaje moderne. Intrebînd de ce nu se folosesc aspiratoare, interlocutorii ne-au spus că cele pe care le-ar putea procura din comerț sînt de capacitate mică și nu pot fi de folos în spitale. Industria noastră n-ar putea să producă oare și aspiratoare cu o capacitate mai mare și alte mijloace moderne de efectuare a curățeniei ? Se impune ca forurile de resort din Ministerul Sănătății să depună stăruința cuvenită pentru rezolvarea acestei chestiuni.Este un fapt dovedit că însănătoșirea oricărui bolnav, starea lui psihică depind în foarte mare măsură de modul cum se realizează contactul cu lumea din afară, cu mediul din care boala l-a rupt pentru o vreme. Or. în momentul de față, cu excepția puținelor ore de vizită stabilite o dată sau de două ori pe săptămînă, între bolnav și familie, între acesta și nrieteni se întrerupe orice legătură. Starea bolnavului se poate agrava în condițiile în care cel internat a lăsat acasă o
AL PI.AIESU 
?L A^-ANU

(Continuare în pag. a V-a)

BAZE TRAINICE

Timp de aproape o săptămînă, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, purtători ai mesajului de prietenie al poporului român către poporul finlandez, s-au bucurat de o caldă ospitalitate în țara Kalevalei.Simțămintele de stimă și prețuire reciprocă s-au reliefat cu pregnanță atît pe parcursul călătoriei prin frumoasa Fin- landă, cît și în timpul convorbirilor oficiale. Pretutindeni unde au poposit, oaspeții români au fost întîmpinați cu simpatie de populație, care a manifestat un viu interes față de realitățile din țara noastră și realizările poporului român, față de politica activă promovată de România pe tărîm extern. Străbătînd meleaguri finlandeze, delegația română a avut posibilitatea să cunoască nemijlocit dezvoltarea progresivă a Finlandei, să aducă un omagiu acestui popor talentat și harnic. Premierul român a fost primit la palatul prezidențial de către președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen. întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească. Contactele

și convorbirile cu primul ministru 'finlandez, Mauno Koivisto, cu ministrul de externe Ahti Karjalainen și alte personalități finlandeze, desfășurate într-un spirit de respect reciproc, au fost fructuoase, prilejuind un larg schimb de păreri, elaborarea unor documente în legătură cu dezvoltarea de viitor a relațiilor dintre cele două țări.Convorbirile oficiale au dat prilej de satisfacție celor două părți față de cursul ascendent al relațiilor dintre România și Finlanda, care au la temelie preocuparea pentru dezvoltarea lor continuă, respectarea reciprocă a independenței, neamestecul în treburile interne. „Ne bucură că întîlnirile și convorbirile purtate — declara președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer — 'au evidențiat comunitatea preocupării de a explora noi căi și forme de dezvoltare multilaterală a colabo- rării"Tomâno-finlandeze, pentru extinderea și diversificarea cooperării dintre România și Finlanda în domeniul indus-
Dumitru ȚINU(Continuare în pag. a V-a)
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f <1120 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848 IN MOLDOVA*

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

EMIL BODNARAȘ
(Urmare din pag. I)cietății românești și barierele impuse de relațiile feudale. Burghezia, clasa în ascensiune, purtătoare a intereselor izvorîte din necesități istorice obiective, acționa din ce în ce mai viguros pentru a atrage în mișcarea antifeudală clasele și păturile sociale lovite de servitutile unui regim devenit anacronic. In lupta împotriva rînduielilor feudale, interesele cercurilor înaintate ale burgheziei se împleteau atunci cu cele ale țărănimii, clasa cea mai năpăstuită, cea mai apăsată, care a constituit forța socială de bază în mișcarea revoluționară a epocii. Intensificarea exploatării și asupririi, înmulțirea obligațiilor către boierimea feudală și stăpînire, abuzurile și samavolniciile au determinat împotriviri sub diferite forme, au dat naștere la răscoale, contradicția dintre moșierime și țărănime ascuțindu-se la extrem. Desființarea iobăgiei și împroprietărirea cu pămînt aveau să constituie revendicările de bază, vitale, înscrise pe steagul purtat de mase în revoluția burghezo-democratică de la 1848.în acest cadru, în Țările Române s-au cristalizat ideile luptei pentru scuturarea jugului feudal cît și a asupririi străine, care aveau să capete o largă răspîndire și susținere prin activitatea unei întregi pleiade de personalități progresiste, prin revistele „Dacia literară", „Arhiva românească", „Propășirea", editate la Iași de Mihail Kogălniceanu, „Magazin istoric pentru Dacia" publicat la București de Nicolae Bălcescu și August Treboniu Laurian, „Gazeta Transilvaniei", tipărită de George Barițiu la Brașov. Ideile întronării dreptății, a egalității și frăției sub care militau luptătorii revoluționari au concentrat, asemenea unui focar, activitatea unei întregi generațiile militanți politici, gînditori, cărturari, care au îmbrățișat cu pasiune și dăruire cauza libertății umane. Literatura, poezia, proza, pătrunse de idei social-politice avansate, au înaripat cugetul și fapta împotriva rînduielilor feudale și a regimului politic despotic.Deși neomogen, curentul pașoptist s-a înscris ca unul din momentele remarcabile în dezvoltarea ideologiei democratice, a gîndirii social-politice și a culturii românești progresiste.Reprezentanții acțiunii și gîndirii înaintate din acea epocă înțelegeau că numai prin mijlocirea unor prefaceri revoluționare se poate deschide Principatelor Române calea progresului. Cursul revoluționar trebuia să-și facă loc însă în condițiile înverșunatei împotriviri a boierimii reacționare, precum și ale ostilității imperiilor feudale înconjurătoare — otoman, țarist și habs- burgic — care își disputau sferele de influență și dominație și în a- ceastă parte a Europei.Generate în esență de aceleași realități istorice, revoluțiile din cele trei țări române au urmărit obiective comune. Datorită unor deosebiri de împrejurări concrete, revoluțiile n-au izbucnit totuși simultan și nu au avut aceeași amploare peste tot.-Semnalul revoluției a pornit de aici, din străvechiul pămînt al Moldovei. întreținînd strînse legături cu revoluționarii din Țara Românească și din Transilvania, conducătorii mișcării revoluționare moldovene au inițiat, încă în perioada premergătoare anului 1848, numeroase acțiuni îndreptate împotriva rînduielilor feudale. Aceste acțiuni au culminat la 27 martie/8 aprilie 1848 cu adunarea de la „Hotel Petersburg" din Iași. Aproape o mie de persoane, de diferite categorii sociale, avînd ca animatori fruntași de seamă ai mișcării revoluționare, printre care Vasile Alec- sandri, Alexandru Ioan Cuza, Lascăr Rosetti, Emanoil Cos- tache, Zaharia Moldoveanu, au dat glas protestului împotriva regimului absolutist al lui Mihail Sturdza, hotărînd să deschidă o nouă orientare dezvoltării vieții sociale și politice.Datorită limitelor sale programatice și de organizare, mișcarea revoluționară din Moldova a fost înfrîntă de forțele reacțiunii feudale. La acest deznodămînt au contribuit mai ales slaba legătură a mișcării cu masele țărănești, absența din programul revoluției a revendicărilor țărănești vitale, cît și concesiile făcute boierimii reacționare care își apăra cu înverșunare privilegiile de clasă.Vremelnica izbîndă a lui Mihail Sturdza nu a putut însă să stăvilească acțiunea revoluționarilor moldoveni. Flacăra revoluției a- prinse aici, pe străzile Iașilor, a luminat mai departe cugetele și acțiunile luptătorilor de la 1848, în primul rînd mișcarea socială a țărănimii pentru pămînt și libertate. La scurtă vreme îi găsim pe fruntașii mișcării din Moldova împreună cu cei din Muntenia la marea adunare populară a românilor transilvăneni de pe cîmpia Blajului, din mai 1848, dînd astfel o nouă expresie frăției și unității de interese ale întregului popor român. Din nesecata dorință de a promova împlinirea năzuințelor de propășire socială și națională a poporului. Cît și ca rezultat al constatărilor privind forța și slăbiciunea mișcării revoluționare din martie 1848 s-au născut documentele programatice, elaborate de moldovenii refu- giați la Brașov, și un alt document, redactat de Mihail Kogălniceanu. Expresie a unei con-

cepții social-politice mai avansate, aceste programe reclamau desființarea privilegiilor feudale, împroprietărirea țărănimii, abolirea robiei, libertăți și drepturi politice, cetățenești și proclamau deschis dezideratul unirii Moldovei cu Țara . Românească. Depășind limitele o- bișnuitelor revendicări ale burgheziei democrate, Kogălniceanu, preocupat de suferințele pe care le îndura țărănimea, ia poziție împotriva nedreptății sociale în general, scriind: „... nu este omenesc ca o- mul să exploateze pe om, ca cei mulți să fie instrumentele de muncă a celor puțini".Ideile susținute de revoluționarii moldoveni au căpătat valoare programatică mai generală prin afirmarea hotărîrii de a continua lupta sub o conducere care, așa cum preciza Comitetul revoluționar moldovean din emigrație, „întemeindu-se atît pe puterea adunată în țară, cît niai vîrtos pe puterile din Transilvania și Banat, ar fi în stare să facă manifestații multe, mai serioase și mai mîntuitoare, în înțelegere cu Valahia". Era astfel exprimată speranța că, luptînd în continuare pentru cauza revoluției, românii din toate cele trei principate vor putea, cum se arată în același document, „să rămînă în lume nu un popor, ci o nație puternică, și de sine stătătoare".Concepțiile revoluționarilor de la 1848 despre necesitatea unirii tuturor forțelor înaintate ale întregului popor român în lupta de eliberare socială și națională aveau să cunoască o nouă și puternică strălucire în desfășurarea revoluțiilor din Țara Românească și Transilvania.Victoria vremelnică a reacțiunii feudale nu a putut să stăvilească propagarea ideilor progresiste, democratice, "pentru care au militat revoluționarii de la 1848, nu a putut să țină în frîu lupta maselor asuprite împotriva rînduielilor nedrepte și odioase ale feudalismului. Anul 1848 a constituit, cum remarcau 'Marx și Engels, o mărturie că spiritul revoluționar pătrunsese în Țările Române, că românii voiau să-și schimbe în întregime vechiul sistem și să se organizeze după modelul popoarelor civilizate.Aspirațiile revoluționarilor moldoveni— aspirații pentru care au luptat cu aceeași abnegație și ardoare revoluționarii' munteni și transilvăneni.— și-âu găsit în decursul vremii întruchiparea, și au rodit în înfăptuiri de mare însemnătate națională și socială. Unirea Principatelor, cucerirea neatîrnării de stat a României, făurirea statului național român unitar — eveniment al cărui semicentenar îl vom sărbători anul acesta la 1 decembrie — sînt cuceriri de importanță crucială ale poporului nostru, spre care și-au îndreptat gîndul și fapta cei mai cutezători revoluționari de la 1848.Drumul spre aceste înfăptuiri a fost parcurs, se știe, în condițiile în care, între cercurile conservatoare ale burgheziei și moșierime a intervenit un compromis de clasă, care avea să devină mai tîrziu „Monstruoasa coaliție" cu urmări nefaste pentru întreaga evoluție e- conomică, politică și socială a României. Menținerea rămășițelor u- nor rînduieli feudale în agricultură, cu întregul lor cortegiu de suferințe pentru masele obidite ale țărănimii, insuficienta dezvoltare a forțelor de producție moderne, apoi pauperizarea oamenilor muncii de la orașe supuși regimului exploatării capitaliste, rapacitatea și nedreptățile regimului politic burghezo-moșieresc, înfeudarea e- conomiei naționale față de marile puteri imperialiste — iată cît de scump a costat abandonarea de către cercurile conservatoare ale burgheziei ă revendicărilor țărănimii și maselor de tîrgoveți și meșteșugari, incapacitatea clasei burgheze române de a desăvîrși programul propriei sale revoluții.I-a revenit clasei muncitoare, partidului său comunist, misiunea istorică de a asigura, după aproape o sută de ani, realizarea deplină a aspirațiilor poporului la dreptate socială și libertate națională, de a crea condiții pentru progresul nestînjenit al țării. Continuatoare a celor mai bune tradiții de luptă și stegar al celor mai înaintate idei, clasa muncitoare, aliată cu țărănimea, cu intelectualitatea, cu toate forțele progresiste ale țării, a realizat profunde transformări înnoitoare în sînul societății românești. Pe drumul deschis de insurecția armată de la 23 august 1944 au fost desăvîrșite sarcinile revoluției burghezo-democratice, în continuare au fost răsturnate rînduielile așezării burgheze-capitaliste a țării, România — sub conducerea fermă a Partidului Comunist Român — a trecut la făurirea orînduirii socialiste, statornicind pe baze noi întreaga viață materială și spirituală-a poporului nostru.Socialismul a pus capăt oricăror forme de exploatare a omului de către om, inegalității, discriminărilor și asupririi de clasă sau asupririi naționale. El a creat condițiile pentru afirmarea nestînjenită în viața social-politică a tuturor oamenilor muncii, pentru deplina înflorire a ființei naționale a poporului nostru, stăpîn pe destinele patriei, făuritor al vieții sale noi.In progresul general al țării, în dezvoltarea forțelor de producție, a economiei, a vieții sociale în ansamblul ei, clasa muncitoare deține rolul hotărîtor, este clasa conducătoare în marea operă de făurire

a noii orînduiri, de ridicare a triei pe cele mai înalte trepte civilizației și progresului.Alături de clasa muncitoare și în strînsă alianță cu ea, țărănimea noastră — stăpînă astăzi, într-o formă de organizare superioară, socialistă, pe pămîntul și pe roadele muncii sale, forță socială de bază a României socialiste — dă o contribuție de mare preț la dezvoltarea economiei naționale, participă activ Ia conducerea societății. Abia în a- ceastă alianță și în construcția socialistă, țărănimea a găsit răspuns la toate marile probleme din trecutul ei atît de zbuciumat, împlinirea năzuințelor ei spre o viață liberă, dreaptă și îmbelșugată.Intelectualitatea, căreia vechea societate nu putea să-i ofere condițiile unor gînduri generoase și îndrăznețe, își închină astăzi cu abnegație munca intereselor poporului, progresului nestăvilit al țării, afirmîndu-și pe deplin capacitatea de creație, dinamizată de țelurile luminoase ale socialismului. Legată prin mii de fire de muncitori și țărani din rîndul cărora provine, de forța conducătoare a poporului — partidul comunist, intelectualitatea patriei noastre, reunind într-un tot unic generațiile vîrstnice cu cele tinere, participă creator la viața social-politică a țării, își demonstrează în mod strălucit incomensurabila valoare a științei și talentului ei în slujba mărețelor țeluri ale înfloririi patriei, ale socialismului și umanității.Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în indestructibilă unitate, însuflețite de adînc patriotism, își consacră e- nergia și puterea de muncă înfăptuirii programului elaborat de Partidul Comunist Român, pentru desă- vîrșirea societății socialiste, pentru dezvoltarea continuă a economiei, științei și culturii, pentru creșterea bunăstării materiale și spirituale a poporului nostru.Politica Partidului Comunist Român, măsurile și acțiunile întreprinse de statul nostru, exprimînd interesele vitale ale maselor largi ale poporului, întrunesc adeziunea deplină a acestuia, ca rezultat atît al ordinii firești a relațiilor vieții noastre sociale, cît și al caracterului democratic al orînduirii de stat a României socialiste.Democratismul vieții noastre de stat, participarea tot mai activă și în multiple forme a maselor în procesul construcției socialiste, dezbaterea de către popor a problemelor politice, economice și sociale majore, cît și a deciziilor ce se a- doptă de conducerea de partid și de stat constituie o caracteristică de primă însemnătate a societății noastre, dau deosebită vigoare capacității de afirmare a națiunii socialiste, întăresc și ridică prestigiul României ca factor al progresului, păcii și socialismului în lume.Consacrîndu-și întreaga activitate operei complexe de făurire a noii orînduiri, poporul nostru este pătruns, în același timp, de întreaga răspundere față de cauza generală a socialismului și păcii în lume. Secretarul general al Comitetului Central al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, arăta în una din expunerile sale că „Atît prin realizările în dezvoltarea economică și socială, în întărirea forței sale, materiale și politice, cît și prin activitatea pe care o desfășoară pe arena internațională, țara noastră — parte componentă a marelui front antiimperialist, detașament activ al luptei pentru pace și progres — contribuie din toate puterile la întărirea forțelor socialismului și ale păcii".Situînd în centrul politicii sale externe dezvoltarea colaborării frățești, întărirea prieteniei și alianței cu toate țările socialiste, România dezvoltă în același timp relațiile cu
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celelalte țări, indiferent de orîn- duirea lor socială.f Ca factor activ în viața politică internațională, atașată neclintit cauzei păcii, deplin solidară cu lupta popoarelor pentru dreptul de a dispune liber de soarta lor, țara noastră acordă întregul său sprijin material, politic și moral eroicului popor vietnamez, greu încercat în războiul agresiv dezlănțuit de Statele Unite ale Americii, este din tot sufletul alături de el în eroica luptă pe care o duce pentru apărarea libertății și independenței patriei sale. Partidul și guvernul nostru salută recenta declarație a Guvernului Republicii Democrate Vietnam, care, cu toate tele Unite ale Americii satisfăcut încă cererile legitime ale poporului vietnamez opiniei publice mondiale, a decis să numească un reprezentant care să stabilească contacte cu reprezentantul Statelor Unite ale Americii, în vederea încetării necondiționate a bombardamentelor și celorlalte acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam, astfel încît să poată începe convorbirile. După părerea guvernului Republicii Socialiste România, în situația prezentă depinde de Statele Unite ale Americii ca să se creeze condiții pentru începerea convorbirilor, să se facă pași înainte spre reglementarea pe cale pașnică a conflictului din Vietnam. în declarația dată azi publicității, guvernul țării noastre subliniază din nou că ' trebuie să înceteze imediat, necondiționat și definitiv bombardamentele și celelalte acte de război împotriva Republicii Democrate Vietnam. Este necesar să înceteze agresiunea, să fie retrase trupele Statelor Unite ale Americii și ale aliaților lor din Vietnam, să fie respectat dreptul sfînt al poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele vieții sale interne, fără nici un amestec din afară.Partidul și statul nostru militează și vor milita în continuare, neobosit, ■ pentru întărirea unității țărilor socialiste, a solidarității internaționaliste a partidelor comuniste și muncitorești, pentru unirea într-un front larg a tuturor "forțelor antiimperia- liste. Așa cum propria sa ființă este fundamentată pe independența și suveranitatea națională, tot așa ’ relațiile internaționale ale României sînt trainic clădite pe baza principiilor respectării independenței și suveranității popoarelor, ale , egalității în drepturi și heameste- cului în treburile interne — principii care capătă o tot mai largă adeziune internațională, afirmîn- du-se ca unica temelie durabilă a bunei înțelegeri, a colaborării și păcii între popoare.Iașii, străvechi leagăn de cultură și progres al poporului român,, important centru al mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră, au înscris în istoria României pagini de nobile și glorioase tradiții, pe care această măreață sărbătorire le readuce vii în memoria și conștiința noastră a tuturor cu putere de simbol, evocînd o întreagă epocă de strălucită a- firmare socială și națională a poporului român. Cinstind memoria revoluționarilor de Ia 1848,'ctitori ai României moderne, cît și a generațiilor care au urmat de mili- tanți pentru democrație, pentru libertatea și independența patriei, pentru progres și socialism, exprimăm întreaga noastră satisfacție pentru ceea ce Iașii reprezintă astăzi, ca centru economic și cultural de seamă al țării, cu prețiosul său aport la sporirea avuției și a zestrei spirituale a socialiste.Amintirea tradițiilor nare ale poporului nostru, a tot ce este progresist în trecutul său, a momentelor de seamă ale luptei de ' eliberare națională și socială constituie în conștiința fiecăruia dintre noi un puternic îndemn în munca consacrată înfloririi patriei, făuririi acelui „falnic viitor" al României pe care l-au întrezărit în viziunile lor îndrăznețe cei mai înflăcărați patrioți, viitor pe care poporul nostru îl durează sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român.
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lași

șt
sînt

ădus 
revoluțio-

bru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. alP.C.R., 
vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Gheorghe 
Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, 
membru supleant al Co
mitetului Executiv, se- 

ț cretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Bălan, ministrul 
invățămîntului, Miu Do- 
brescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Co
mitetului județean lași 
al P.C.R., președinte
le Consiliului popular 
județean provizoriu, a 
reprezentanților unor 
organizații obștești.

Festivitatea este des
chisă prin intonarea 
Imnului de stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia de către o fanfară 
militară. Aplauzele 
uralele mulțimii
urmate de 21 de salve 
de tun, omagiu 
luptătorilor 
nari.

Cuvintul de deschi
dere a adunării a fost 
rostit de tov. Ion Man- 
ciuc, prim-secretar al 
Comitetului municipiu
lui Iași al P.C.R., pre
ședintele Consiliului mu
nicipal provizoriu.

în continuare au vor
bit tovarășii Miu Do- 
brescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Co-, 
mitetului județean de 
partid, acad. Cristo- 
for Simionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat, pre
ședintele Filialei lași a 

’ Academiei Republicii 
Socialiste România, E- 
lena Rădescu, munci
toare la fabrica „Țesă
tura" din Iași, și Miron 
Toader, președintele coo
perativei agricole de 
producție din satul Coz- 
mești.

Primit cu vii aplauze, 
a luat cuvintul tovară
șul Emil Bodnaraș. Cu- 
vintarea a fost sublinia
tă in repetate rinduri 
cu vii și puternice a- 
plauze.

Marea adunare popu
lară s-a încheiat cu un 
original program artistic 
susținut de actori și co
laboratori ai institutelor 
de artă din Iași, de co
rurile reunite ale Operei 
și Filarmonicii de stat 
și alte formații.

In cuvintul său, tovarășul MIU 
DOBRESCU a adus un călduros salut oaspeților la marea adunare populară. într-o primăvară ca aceasta, acum 120 de ani, în orașul nostru, a spus vorbitorul, a fost dat semnalul renașterii sociale și naționale a poporului româm Asemenea rîurilor carpatine descătușate de soarele primăverii, energiile locuitorilor tuturor meleagurilor românești au pornit atunci tumultuos, dovedind lumii voința întregii noastre națiuni de a-și hotărî singură soarta pe pămîntul care- îi aparținea dintotdeauna. Sărbătorirea de astăzi, la care participăm, demonstrează încă o dată continuitatea de idealuri și aspirații patriotice între trecut și prezent. Ea constituie nu numai un omagiu adus generației care a pus bazele României moderne; mai mult decît atît, ea reprezintă afirmarea tradițiilor noastre revoluționare, atît de scumpe poporului român, tradiții care și-au găsit cea mai înaltă expresie în toate acțiunile conducătorului nostru iubit, Partidul Comunist Român.Acum 120 de ani, lașului și Moldovei le-a fost dată cinstea de a fi început mișcarea care avea să constituie semnalul revoluțiilor românești. După ce a înfățișat pe larg evenimentele revoluționare de la 1848 din Moldovai vorbitorul a spus:Revoluția din 1848 a fost înfrîn- tă de forțele coalizate ale reacțiunii interne și externe. Ideile și năzuințele de libertate însă n-au putut fi zăgăzuite. Ele au căpătat viață treptat prin lupta poporului în perioada care a urmat revoluției.Stăpînă pe țara și destinele sale, națiunea română se mîndrește astăzi cu mărețele realizări dobîn- dite în ultimele două decenii. Mugurii care acum 120 de ani au înflorit în livada românească dau astăzi roade din ce în ce mai bogate. Epoca pe care o străbatem, însuflețită de idealuri și aspirații cuprinse în documentele Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului — va fi înscrisă în istoria țării de către urmași ca epoca efortului unanim de ridicare a patriei pe culmile cele mai înalte ale civilizației și progresului. între aspirațiile fundamentale ale generațiilor de acum 120 de ani și sensul efortului contemporan al întregii țări există așa dar o legătură organică, dată de permanențele spirituale ale poporului român, în care dorința de dreptate socială și libertate națională sînt de nedespărțit. De aceea, pentru noi, toate momentele frămînta- tei istorii românești nu sînt simple documente de arhivă, ci izvoare veșnic vii ale conștiinței' și elanului contemporan ce se manifestă ...."pregnant' îh tot ceea ce se înfăp- tuiește pe pămîntul strămoșesc.Așa cum spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, generațiilor de azi, istoria le-a hărăzit fericirea de a vedea înfăptuindu-se visurile și dorințele cele mai cutezătoare ale înaintașilor lor, le-a revenit misiunea de a făuri viitorul de aur al patriei. în încheiere, vorbitorul a spus: Nu putem cinsti mai bine memoria acelor mari bărbați, a generațiilor care au purtat steagul revoluției românești de la 1848 decît muncind entuziast împreună cu întregul nostru popor,, cu sîrguință și înțelepciune pentru a dura, sub conducerea partidului, temeliile trainice ale României socialiste independente și prospere.Luînd cuvîntui acad. CRISTO- 
FOR SIMIONESCU a spus : A- nul 1848 a dat conținut și formă, limpezime ideilor de eliberare socială, de unitate și independență națională, de înălțare pe calea progresului, a dat expresie celor mai elevate și legitime aspirații ale poporului ; ideile revoluției din 1848 au. intrat în patrimoniul spiritual al națiunii, constituind motiv de inspirație pentru cele mai înaintate forțe sociale ale patriei. Fie că ne referim la „Cele 35 de puncturi" din martie 1848 de la Iași, la Programul de la Blaj, la

lași-carnet pașoptist
Prin telefon de la trimisul nostru special.As fi dorit ca lașii 

să păstreze, ca pe o 
scumpă amintire, ce
rul noros și romantic 
al acelei dimineți de 
martie-aprilie 1848, 
cînd un grup de re
voltați curajoși, cu 
inimile arzînd de o 
sfîntă iubire de om si 
de tară, au procla
mat pentru toată ob
ștea, adunată în fața 
vechiului „Otel Sanct 
Petersburg", dreptul 
poporului de a-și fi 
singur sie-și stăpîn, de 
a-și croi drum liber si 
independent ca nați
une.

Am recunoscut a- 
cel văzduh romantic 
într-o gravură de Bou
quet, din „Albumul 
moldo-valah". exem
plar rarisim ce se a- 
flă la Arhivele statu
lui de la mînăstirea 
Golla, și am rememo
rat panorama Iașilor 
din acel an revoluțio
nar 1848.

Am recitit manifeste- 
le-poem, care au circu
lat din mină în mină 
in toate provinciile' 
românești, am răsfoit ■ 
colecțiile de ziare si

reviste care redeștep
tau mîndria română, 
cum și cărțile care au 
reprezentat, catehis
mul revoluționar al 
epocii și care fac as
tăzi parte din tezau
rul nostru național. 
Acest bătrîn oraș de 
glorie moldavă și-a 
făcut încă o dată da
toria. El a aprins scînj 
teia revoluției pentru 
toate pămînturile ro
mânești, el a ridicat in 
admirația întregii na
țiuni tricolorul care a 
fluturat, în aceeași va
ră, la Blaj, la Bucu
rești și la Izlaz.

Cu aceste gînduri am 
poposit la Iași, alătu- 
rîndu-mă miilor de pe
lerini care au sosit azi 
în cea de-a doua ce
tate de scaun a Mol
dovei, ca să cinstească, 
alături de localnici, 
ilustra vîrstă de 120 de 
ani de la istorica pro
clamare a Revoluției 
de la 1848

Confruntarea cu bă- 
trina gravură a lui 
Bouquet se impune : 
Au rămas intacte cele 7 coline — acoperite a- cum cu vii și livezi, au 
rămas intacte turlele 
și cupolele de mînăs- 
tiri. au rămas intacte

/

multe dintre vechile e- 
dificii de fală, ale că
ror ziduri se confundă 
cu istoria și cultura 
noastră. Mai mult, aș 
mărturisi că toate a- 
ceste vesticii, cite mai 
supraviețuiesc curgerii 
timpului, sînt abia azi 
puse în adevărata va
loare, ele strălucesc, 
ele grăiesc privitoru
lui, prin cadrul urba
nistic nou al noului 
Iași. Iașii au devenit 
o cetate modernă a in
dustriei și culturii so
cialiste.

Această imagine a 
prezentului a fost con
fruntată cu imaginea 
trecutului de luptă a 
orașului, intr-un ciclu 
de' manifestări consa
crate revoluției de la 
1848, la care au luat 
parte mii de oameni. 
Astfel, mii de ieșeni 
s-au adunat, vineri 5 
aprilie, pe locul „Ote
lului Sanct Peters
burg", cu prilejul
dezvelirii unei plăci 
comemorative care va 
consacra în amintire 
clipa 
luției 
Iași; 
urcat 
pou, 
case 
unde

izbucnirii revo- 
de la 1848 la 

mii de ieșeni au pe dealul Co
pe locul fostei 

Mavrocordat, 
s-a dezvelit o

altă placă comemora
tivă, care va reaminti 
generațiilor clipa cînd 
revoluționarii 
doveni au fost 
tați de arnăuții 
Vodă Sturza, 
drumul exilului.
sala Victoria din Pia
ța Unirii s-a deschis 
o bogată expoziție de 
documente, fotocopii, 
ziare și manuscrise 
din epocă. Manifestă
rile au culminat cu 
marea adunare popu
lară din Piața Unirii, 
care a strîns într-o 
grandioasă sărbătoare 
aproape toată sufla
rea Iașilor.

Mișcarea sărbăto
rească a început de 
dimineață prin nu
meroasele grupuri de 
pelerini care au a- saltat locurile istorice, 
prin siluetele „pașop
tiste" ale actorilor care 
se pregăteau pentru 
spectacolul de după 
amiază, prin cele cite- 
va nunți studențești — spectacol deosebit de 
original — pe care 
le-am întîlnit în cen
tru și la Copou.

...Orele 18.30. Sîntem 
în Piața Uniriii ală
turi de miile de oa
meni veniți să parti-

mol- 
ares- 

i lui 
luînd 

In

cipe la marea aduna
re populară.

Am reținut din cu
vântarea tovarășului Emil Bodnaraș, ascul
tată cu atenție și emo
ție, elogiul adus Ia
șilor și tradițiilor sale, 
elogiu care a încunu
nat cu o înaltă apre
ciere gloria acestui o- 
raș. Cuvîntarea a fost 
subliniată prin înde
lungi aplauze și ovații.

Ca o ilustrare emo
ționantă a locului și ro
lului Iașilor în istoria 
Revoluției de la 1848, 
în Piața Unirii s-a des
fășurat, în continua- . 
rea adunării, un mare 
spectacol sunet și lu
mină,. care a reînviat 
glorioasele pagini de 
istorie de acum 120 de 
ani.' Cele două puncte 
ale orașului, hotelul 
Petersburg și Casa Ma
vrocordat, au fost rea
duse simbolic in piață, 
prin cele două estrade, 
pe care s-au evocat e- 
venimentele din primă
vara anului 1848 cu 
principalii lor prota
goniști istorici: Alec- 
sandri și Cuza, Kogăl- 
niceanu și Ruso, Vodă 
Sturza și acoliții săi. 
țărani, oșteni, orășeni,

mii și mii de ieșeni, 
strănepoți sau nepoți ai 
generației de la 1848, ai 
generației Unirii, ai ge
nerației marii uniri din 
1918. Aș sublinia, ca un 
merit al acestui specta
col, faptul că poporul 
Iașilor a fost practic 
integrat în această pa
gină de istorie, la care 
a participat cu trup și 
suflet. „Hora Unirii", 
vechiul imn al ieșeni
lor, a răsunat pe toate 
buzele, ca și celelalte 
imnuri ale anului 1848, 
care au căpătat toate o 
vie semnificație con
temporană — semnifi
cația unității întregu
lui popor constructor 
al socialismului sub 
conducerea partidului 
— semnificație încu
nunată printr-un imn 
al zilelor noastre „Re
publică măreață va
tră".

Flori de artificii au 
împodobit cerul și co
linele Iașilor, scoțînd 
din umbra nopții cu
polele străvechilor mo
numente, grădinile cu caiși înfloriți.La ora cînd transmi
tem serbarea populară 
continuă.

Paul ANGHEL

„Prințipiile noastre pentru reformarea patriei" — Brașov, mai 1848, sau la Proclamația de la Izlaz, nu putem să nu desprindem din toate elementul dominant, prezent în conștiința tuturor românilor, acela că aparțin unei singure națiuni, capabile să-și hotărască propriul destin, după interese proprii.Desigur că privirea retrospectivă pe care o aruncăm astăzi asupra faptelor mari din istoria națională, încurajați și stimulați fiind de ținuta justă, corectă, a partidului nostru față de operele durabile ale înaintașilor — ne dă temeiul să prețuim lupta generației de la 1848 nu după optica înfrîngerii revoluției, ci după consecințele e!, după climatul spiritual și de luptă pe care l-a imprimat următoarelor decenii, după contribuția la procesul îndelungat și greu de edificare a unui stat modern și unitar. Intelectualitatea s-a dovedit părtașă la această operă, s-a alăturat și uneori situat în primele rînduri ale luptătorilor pentru materializarea obiectivelor generației din 1848.Omagiind acum, de pe piedestalul acestui edificiu — al statului socialist — faptele revoluționarilor din 1848, contribuția tuturor forțelor progresiste ale epocii la crearea unui moment de seamă din istoria poporului nostru, la făurirea unui climat de luptă, ne gîndim cu toții, tuali, ritul al răspunderii și al exigenței epocii noastre, la drumul pe care-1 mai avem de străbătut pentru a- tingerea țelurilor puse în fața poporului de Partidul Comunist Român. Dimensiunile adevărate aie eforturilor generației noastre se vor cota mii, iar rezultatele lor le vor cîn- tări desigur urmașii, așa cum facem noi azi cu faptele înaintașilor noștri. Cinstirea unui moment de seamă din istoria noastră — revo- \ luția din 1848 din Țările Române — pe meleagurile de unde ea a pornit, să se împletească cu mîndria și stima pentru înaintași, cu dîrzenia și hotărîrea că generația noastră, căreia i-a revenit sarcina de a construi o societate nouă în România, își va îndeplini mandatul istoric cu înaltă răspundere și maximă eȘfl1 gență. Aceasta va reprezenta cea mai de seamă prețuire a făptașilor revoluției din 1848.A vorbit apoi tov. 
RADESCU, muncitoare brica „Țesătura" a spus printre altele: ficația marilor ciale pe care le evocăm astăzi are o puternică rezonanță în inimile noastre. Privind cu ochii minții la anii care au trecut de la frămînta- tul 1848. prețuim cu venerația cu- din dragostea pentru popor a bravilor săi fii — N.' Bălcescu, Cezar Bolliac, Mihail Kogălniceanu, A- vram Iancu, C. A. Rosetti și a celorlalți revoluționari. Chiar dacă n-au putut fi îndeplinite, în condițiile de atunci, mărețele idealuri de pe stindardul revoluției de la 1848 n-au fost părăsite nicicînd. Ca un puternic corolar, ele au chemat masele populare la luptă în marile frămîntări sociale care au urmat după 1848, fiind ridicate pe trepte noi, calitativ superioare, de c^țre mișcarea muncitorească, de ce? cialistă și apoi de partidul comuniștilor, demn continuator al tradițiilor de veacuri ale luptei poporului. Dacă ne putem bucura astăzi de deplina libertate și de roadele muncii, de o viață tot mai prosperă, aceasta se datorește și faptului că la temelia casei noi pe care ne-am zidit-o, România socialistă, stau jertfele tuturor înaintașilor. De aceea, prețuind din adîncul inimii faptele de vitejie și fierbinte patriotism ale înaintașilor noștri, muncitorii din orașul și județul Iași, asemenea întregului nostru popor, urmează cu încredere nestrămutată drumul trasat de partid, drum al luminii și bunăstării, al înfloririi multilaterale a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.Pe steagul revoluției din 1848 — a spus în cuvîntui său tov. MI
RON TOADER, președintele cooperativei agricole de producție'diri satul Cozmești — erau înscrise și desființarea iobăgiei și o mai dreaptă rînduială pentru cei care, cu sîn- gele și sudoarea lor, smulgeau rodnicia pămîntului, ceea ce a făcut ca țărănimea să se miște în mare număr și să se alăture celorlalte clase sociale care-și cereau drepturile. Dar dreptatea lor n-a venit atunci. Lupta de veacuri a țărănimii pentru dreptate socială nu a ieșit biruitoare decît alături de clasa muncitoare și sub conducerea Partidului Comunist Român. Abia acum, după marile transformări revoluționare pe care țara noastră le-a cunoscut în ultimul sfert de veac, noi, lucrătorii ogoarelor, uniți în marea familie a țărănimii cooperatiste, ne-am putut arăta întreaga măsură a dragostei și puterii noastre de muncă, punînd umărul la ridicarea continuă a țării. Acum, după 120 de ani de la revoluția din 1848, țărănimea și-a realizat visul ei de veacuri; astăzi, ea are o țară așa cum și-a dorit-o și, împreună cu clasa muncitoare, ia parte la conducerea treburilor țării. Alături de întregul popor, țărănimea cooperatistă cinstește trecutul glorios al țării noastre, pe cei care, ridicîn- du-se cu bărbăție la luptă, s-au jertfit pentru o viață mai bună, pentru fericirea întregii noastre patrii. Și cea mai mare cinstire pe care o aducem celor care au luptat la 1848 este munca noastră tot mai rodnică de zi cu zi pentru înflorirea continuă a patriei noastre pe calea socialismului.

muncitori, țărani, intelec- tineri și vîrstnici în spi- unui înflăcărat patriotism,

mai exact prin trecerea vre-

ELENA la Fa- din Iași, care Semni- frămîntări so-

I
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Ecouri la articolele

oa ina economica

impor- 
capacități 
producție, LEZAREA FONDURILOR

în realizarea programului de in
vestiții al cincinalului devin tot mai 
evidente efectele vastei și multilate
ralei activități organizatorice a par
tidului și statului nostru, precum și 
ale avîntului cu care măsurile hotă- 
rîte se aduc la îndeplinire de către • 
oamenii muncii, constructori, pro- 
iectanțl, furnizori de utilaje și ma
teriale, de către ceilalți factori 
eu răspunderi în acest dome
niu., De remarcat este, în acest 
sens, finalitatea cu care se acționea
ză în utilizarea fondurilor de Investi
ții, întrucît nu de 
puține ori înde
plinirea integrală 
și depășirea pla
nului pe șantie- 
relo industriale a 
coincis și coincide 
cu darea în func
țiune la termen 
sau chiar mai de
vreme a 
tante < 
de 
ceea ce a permis 
obținerea unor a- 
vantaje deosebite 
la nivelul econo
miei naționale.Exemplele de acest gen sînt e- locvente prin amploarea efectelor lor pozitive. Intrarea în funcțiune', înainte de termen, a trei cuptoare Martin, din care două la Combinatul siderurgic din Hunedoara (reconstrucții) și unul la Reșița, aduce o contribuție importantă la satisfacerea cerințelor crescîn- de de metal ale industriei. Tot astfel darea în exploatare cu anticipație de un trimestru a grupului nr. 3 de 200 MW, la centrala termoelectrică Luduș, a asigurat furnizarea în sistemul energetic național, în mod suplimentar, a peste 400 milioane kWh. Iar intrarea în producție cu 5 luni mai devreme a fabricii de plăci fibrolemnoase di A cadrul Complexului pentru industrializarea lemnului Suceava, a permis realizarea, în plus, a unei producții de 3 500 tone P.F.L, și a unui însemnat beneficiu peste plan.Pe cît de fructuoase sînt aceste e- forturi, care atestă o înaltă responsabilitate în folosirea banilor statului, pe atît de nesatisfăcătoare se dovedesc a fi practicile promovate de unele ministere titulare de investiții, care deși au îndeplinit sau depășit prevederile planului de investiții au dat în funcțiune cu întârziere o serie de obiective economice importante, iar pe altele nu le-au dat în exploatare 
nici pînă în prezent, cu toate că termenele respective au expirat în 1967 
Acest decalaj între realizarea volu
mului de investiții planificat și în
deplinirea efectivă a planului de pu
nere în funcțiune stăruje din păca
te, de mulți ani și, Ia nivelul unor 
ramuri economice, generează daune, 
uneori ireparabile. Se produc, mai întâi, masive imobilizări de fonduri de investiții nefinalizate, un fel de „stocuri supranormative" de lucrări neterminate, în care stă... înghețată o însemnată cantitate de muncă vie și materializată, incomparabil mai mare decît cea aferentă stocurilor de mărfuri, materii prime și mâteriale din alte domenii de activitate. Apoi — și aceasta este la fel de grav — 
economia națională se vede lipsită 
de producția, acumulările și valuta 
scontată a se realiza pe seama obiec
tivelor care nu intră în funcțiune 
Ia termenele stabilite, deoarece neajunsurile nu se limitează la întreprinderea sau ramura respectivă, ci provoacă adeseori pierderi „în lanț" altor unități industriale.Dar. să punctăm cîteva din aceste consecințe, prin intermediul cazurilor concrete. La Combinatul siderur
gic din Galați, potrivit planului de stat, trebuia să intre în funcțiune în cursul trimestrului IV 1967 furnalul nr.l, cu o capacitate anuală de peste un milion de tone. Că termenul nu s-a respectat.'este cunoscut —și se justifică în fel și chip de m’nisțerul titular al investiției. Pierderile le-a suportat însă — ca deobicei — economia națională. S-a pierdut, fiindcă nu s-a realizat, întreaga producție de fontă planificată ,pe trimestrul I 1968, în valoare de 77 milioane Iei. Din a- ceastă producție. 27 000 tone de fontă albă era destinată exportului, așa că implicațiile nu mai necesită alt comentariu. Ne oprim, pe scurt, și la cazul Complexului de chimizare 
complexă a gazelor naturale din Craiova. Aici nu au intrat încă în funcțiune două importante instalații, al căror termen a expirat în trimestrul II 1966. Pierderile sînt de proporții, întrucît se prevede că aceste instalații vor putea începe să producă de abia începînd cu trimestrul II 1968, deci cu o întârziere de doi ani, în- seamă că nu,s-au dat economiei naționale produse în valoare de peste 190 milioane lei.Aminteam însă că pierderile nu se localizează doar la obiectivul în restanță. ci se repercutează „în lanț" dincolo de perimetrul lor inițial. De pildă, unul din neajunsurile frecvent și pe drept cuvînt invocate de constructori constă de mai mult timp în lipsa cărămizilor. Șe cunoaște, totodată, că principalul ‘minister, care a avut, si are, în continuare, sarcina executării lucrărilor de investiții este Ministerul Industriei Construcțiilor. Iată însă că acest minister nu a îndeplinit încă indicația dată, ca prin a- menajarea secției de cărămizi de la Fabrica de cărămizi și țigle M'.ire- șeni-Tîrgu'Mureș, să asigure o producție proiectată de 40 milioane bucăți în echivalent cărămizi pe _ rn. Ca urmare, se provoacă greutăți în aprovizionarea cu cărămizi atît la execuția obiectivelor ce-i sînt încredințate, cît și ’a desfășurarea activității altor ministere și trusturi teritoriale de construcții. în mod similar se petrec lucrurile și cu tărăgănarea dării în exploatare a liniei a Vl-a de ciment de la Fabrica de ciment și var Eîrsești-Tîrgu Jiu. care trebuia să intre în funcțiune în trimestrul III al anului trecut și să aprovizioneze cu sute de mii de tone ciment șantierele, să înlesnească satisfacerea obligațiilor la export.Uneori, însă, efectele nerespectăril termenelor de dare în funcțiune a capacităților de producție nu sînt proporționale cu durata întârzierilor. In cazul obiectivelor cu activitate sezonieră, bunăoară se a- junge la pierderea producției și a acumulărilor bănești corespunzătoa-

re, pe un întreg an, respectiv pe o 
întreagă campanie de producție. Este 
suficient să consemnăm exemplul 
Fabricii de zahăr de Ia Buzău, care 
trebuia să intre în exploatare, con
form planului, în trimestrul III 1967, 
cu o capacitate finală (proiectată) 
de prelucrare a 3 000 tone de sfeclă 
pe zi. Această unitate a industriei a- 
limentare nici acum nu a început să 
producă. Datorită acestei întîrzieri, 
s-a pierdut campania de lucru din 
toamna anului trecut, nerealizîndu-se 
24 000 tone de zahăr.

Nu cred că ar mai fi util, în acest sens, să.dăm sfaturi, să mai comentăm ce trebuie făcut în scopul lichidării cauzelor fenomenelor amintite. Apariția și perpetuarea lor se datoresc defecțiunilor în organizarea procesului de realizare a fiecărui obiectiv industrial în parte, pare — la început — „mărunte" se amplifică apoi ca într-o... avalanșă, devenind „fatale" ! Fatalitatea este 
falsă și are la bază superficia
litatea în pregătirea îndeplinirii pla
nului de punere în funcțiune, ast-

rioada 1965—1967 și care se dezvoltă în continuare în 1968, asemenea consecințe sînt concludente. Se întâmpină și acum greutăți în funcționare, se înregistrează pierderi (peste 10 milioane de lei în 1966 și circa 5 milioane de lei în 1967), deoarece secția conducătoare — cea de presare a cărămizilor refractare — a fost dotată insuficient și necorespunzător cu utilaj tehnologic, nereușind să producă la capacitatea proiectată. Iar la 
Fabrica de dolomită metalurgică de 

la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, dată în funcțiune „scriptic" la 30 septembrie 1966, durata probelor tehnologice a fost redusă la o zi, față de 3 luni cît prevedea proiectul. Și urmarea ? încă a doua zi, după așa- zisa recepție și dare în exploatare, a început remedierea deficiențelor care a durat pînă la jumătatea anului 1967.După cum rezultă din cazurile menționate, efectele negative ale forțării punerii în funcțiune sînt grave și uneori de lungă durată. Utilajele și instalațiile încă nepuse la punct sînt solicitate să lucreze în plină sarcină, astfel încît defecțiunile se, adîn- cesc, provocîn- du-se, dacă nu se iau măsuri de intervenție, deterio- de ce trebuie concepția după funcțiune ar fi statistică, recunoaște

acestei importan-

Tiberiu HORVATH 
vicepreședinte al

ANIMALELOR

DE CE N-ARE
BALTA PEȘTE11

lecționat la hectar la pepiniera piscicolă și 1 800 la ha pește de consum și puiet în iazul de 95 ha".Autorul scrisorii solicită sprijinul ziarului pentru urgentarea înființării întreprinderii agricole de stat cu profil piscicol, „întrucît — susține el — .sîntem la începutul organizării campaniei de repopulare a iazurilor șl este logic și natural ca toate iazurile să fie repopulate în timp util și cu material piscicol corespunzător din punct de vedere calitativ și cantitativ".Poți să nu susții asemenea propuneri, cînd ele vizează sporirea producției într-un sector care, în ultimii ani, nu și-a adus cuvenita contribuție la aprovizionarea populației ? Am socotit totuși necesar să cerem și părerea părții care urmează să fie „preluată", adică a întreprinderii „Piscicola" Botoșani, ca și a organelor județene de partid și de stat.De la început trebuie să arătăm că și conducerea Întreprinderii „Piscicola", și organele județene sînt pentru organizarea unei singure întreprinderi specializate în piscicultură, care să organizeze producția în toate iazurile din județul Botoșani.Prezintă asemenea garanții înființarea unei întreprinderi agricole de stat, cum propun tovarășii de la Trustul I.A.S. Suceava ? Nu se încearcă oare o variantă „modernizată" a legendei biblice despre cele șapte vaci slabe care au înghițit cele șapte vaci grase ? Pentru a se vedea mai limpede cum stau lucrurile, ing. Ovi- diu Chelaru, directorul întreprinderii „Piscicola", ne-a prezentat, în cifre, rezultatele obținute de I.A.S. și de „Piscicola" la principalii indicatori de plan în anul 1967, în cuprinsul județului Botoșani:

In articolele intitulate „De ce n-are balta pește", publicate recent în ziarul nostru, specialiști din Ministerul Industriei Alimentare, Departamentul întreprinderilor agricole de stat și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție arătau un șir de cauze ale scăderii producției de pește și indicau soluții organizatorice și tehnice menite să determine valorificarea intensivă a posibilităților de dezvoltare a pisciculturii în țara noastră. în urma apariției acestor articole, la redacție a sosit o scrisoare care conține propuneri amănunțite în legătură cu organizarea producției de pește în iazurile din județul Botoșani — semnată de ing. N. Craini- ciuc de la Trustul I.A.S. Suceava.Arătînd că, în situația- actuală, cînd lazurile sînt exploatate de mai mulți beneficiari, există „multe neajunsuri care frînează dezvoltarea acestei ramuri de producție agricolă (piscicultura) pentru care avem cele mâi bune condiții naturale de dezvoltare din întreaga țară", ing. Craini- ciuc propune ca, prin „unificarea" iazurilor deținute de I.A.S. și de „Piscicola" Botoșani, să se înființeze o întreprindere agricolă de stat cu profil piscicol, bazată pe principiul concentrării și specializării producției de pește. Unind cele 1 206 ha iazuri deținute acum de I.A.S. și cele 1305 ha iazuri deținute de „Piscicola", noua întreprindere ar dispune de peste 2 500 hectare iazuri, din care 2 300 ha sînt efectiv productive. A- vantajele organizării acestei întreprinderi sînt enumerate pe puncte (25 la număr) și, în plus, se dă un exemplu concret: „sectorul piscicol „Stău- ceni", care aparține de ferma „Bur- la“ a I.A.S. Cătămărăști, a obținut a- nul trecut 2 000 kg puiet de crap se

(Coresp. „Seînteii"). în eadrnl 
anei adunări festive, organizate 
la C.A.P. Satul Mare din județul 
Ilfov, președintele Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, Vasile Vîlcu, 
a înmînat sîmbătă cooperatori
lor din această comună Steagul 
și Diploma de unitate fruntașă 
pe țară în cadrul concursului 
pentru creșterea și îngrășarea 
porcinelor, organizat anul tre
cut de U.N.C.A.P.

Distincția acordată răsplătește 
hărnicia cooperatorilor din Satul 
Mare, priceperea și spiritul gos
podăresc cu care au organizat 
acest sector al activității econo
mice. Anul trecut cooperativa a 
crescut aproape 5 000 de porci, 
din care 2 880 porci grași. Vîn- 
zarea către stat a circa 300 tone 
de carne a adăugat veniturilor 
totale ale cooperatorilor 2 406 000 
Iei, fapt care a influențat în mod 
direct cîștigurile tuturor mem
brilor cooperativei șl în special 
pe ale lucrătorilor din această 
ramură a zootehniei.

în cadrul adunării, la care au 
luat parte și invitați din alte 
cooperative de producție din ju
dețele Ilfov și Ialomița, preșe
dintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Produc
ție și alți vorbitori au subliniat 
marile posibilități existente în 
aceste județe pentru creșterea 
și îngrășarea porcinelor, activi
tate deosebit de rentabilă.

practicile

Băncii de Investifii

RECOLTA 1968
(Urmare din pag. I)

pierderilor In județe ca Tulcea etc de umiditate incomparabil
apei Ilfov, unde din mai

Foto : M. Andreescu

Cazurile acestea — prin gravitatea daunelor ce le provoacă — ridică cu 
acuitate necesitatea intervenției e- 
nergice, operative a titularilor 
de investiții pentru ca întârzie
rile ce se profilează acum pe șan
tierele unor obiective- cu termene de 
intrare în funcțiune în 1968 să fie 
prevenite. In speță, este vorba, printre altele, de Fabrica de zahăr Corabia, Fabrica de mobilă Oradea, dezvoltarea țesătoriei de la întreprinderile textile Lugoj, a fabricii de conductori și materiale electroizolante și a întreprinderii „Acumulatorul" din București, a Combinatului de îngrășăminte azotoase Tîrgu Mureș. Consider că nimeni nu are drep-' tul să tolereze amînarea intrării lor în circuitul economiei naționale, întrucît aceâsta ar însemna nu numai că se confirmă neputința unor ministere de a respecta unele prevederi ale planului de stat, dar și faptul că instrumentele actuale de... lămurire s-au perimat.

fel înoît realizarea _________,______
te sarcini capătă caracter de cam
panie, „febra" declanșîndu-se de abia cînd se apropie scadența. Și, în timpul febrei, factorii care de la bun început poartă răspunderea de a crea condiții necesare pentru punerea în funcțiune a obiectivelor industriale se găsesc deodată confruntați cu propriile neajunsuri, trecute cu vederea pe parcursul execuției lucrărilor. Inconsistența justificărilor este deci evidentă.Punerea în acest mod a problemelor, prin imperativele organizării științifice a producției și a muncii, eli
mină tendința unor titulari de inves
tiții de a „forța" darea în exploa
tare a noilor capacități, înainte ca 
acestea să îndeplinească toate condi
țiile tehnice prescrise, practică ce se 
materializează apoi în randamente 
scăzute și, adeseori, în daune importante. Nu mai departe, decît în cazul Fabricii de produse refractare Alba Iulia, realizată în etape în pe

rarea revizuită radical■ care darea în o simplă... raportare în loc de a se— și a se acționa ca atare — că a- cesta este momentul final decisiv în procesul investițiilor, cu un caracter și implicații economice de mare anvergură. Titularii de investiții șl 
unitățile bancare vor avea mult mai 
multe posibilități să influențeze activ 
mersul ritmic al lucrărilor de inves
tiții, combătând energic' 
dăunătoare de amînare a dării în 
funcțiune a obiectivelor de investiții, 
sau de raportare fictivă. Este impor
tant să se intervină cu toată ener
gia în vederea asigurării de pe a- 
cum a condițiilor pentru respecta
rea riguroasă a termenelor de in
trare în funcțiune a celor circa 650 
de capacități și obiective de maro 
însemnătate din planul pe acest an.

poate executa plantatul cartofilor de toamnă, în u- nele cooperative agricole nu s-a încheiat nici măcar plantatul cartofilor timpurii. Tărăgănarea acestei lucrări poate genera pagube economice importante atît prin obținerea linei producții mai mici la hectar, cît și prin întîrzierea recoltării și livrării pe piață a acestor produse. Or, este știut că prețul obținut pe kilogramul de cartofi, oa și la legume sau alte produse timpurii, depinde în foarte mare măsură de data apariției lor pe piață.In condițiile acestui an, bogăția recoltei este determinată, în primul rînd, de măsurile care se iau pentru ■ evitarea din sol.Ploiești, rezerva sol este mică decît în perioada corespunzătoare din anii tre- cuți, are o mare însemnătate economică luarea măsurilor adecvate pentru ca pe fiecare hectar, la fiecare cultură în parte să se asigure un înalt nivel calitativ al lucrărilor, în așa fel, încît prin acestea să se realizeze cîștiguri scontate și recuperarea pagubelor care se pot produce din cauza umidității insuficiente. A- cest lucru a fost înțeles de către cadrele de conducere și mecanizatorii din numeroase unități agricole de stat și cooperatiste. O dovedește însuși ritmul alert de lucru din ultimele zile, preocuparea susținută pentru grăbirea lucrărilor de între- ' ținere a ogoarelor, efectuarea însămînțărilor fără tărăgănări. Dar cu toate că, în ansamblu, din acest punct do vedere situația este mai bună, se întîlnesc totuși destule cazuri cînd întârzie în mod nepermis lucrările de întreținere a solului. Este cunoscut că rezerva mică de umiditate din sol, odată pierdută, atrage după sine nu numai răsărirea neuniformă, în condiții precare a culturilor, ci necesită și lucrări suplimentare de mărunțire, desigur cu cheltuieli in plus. Ținînd seama de aceste consideren- te se impune ca specialiștii din cadrul direcțiilor agricole, uniunilor cooperatiste, ca și cei din unități, să considere lucrările de conservare a apei din pămînt drept una dintre cele mai urgente lucrări de sezon — condiția fundamentală a recoltei anului 1968.începerea însămînțării porumbului și continuarea cu intensitate a acestei lucrări în sudul și vestul țării marchează trecerea spre o etapă nouă în campania a- gricolă. Este cunoscut că porumbul se însămînțează pe o suprafață de peste 3,4

milioane hectare, ceea presupune un volum uriaș de lucrări, care nu trebuie să depășească, pe zone, 8— 10 zile de la începere și pînă la încheierea acestei lucrări. Dacă în cee'a ce privește ritmul la semănat este dificil de făcut aprecieri finind seama de stadiul de început al acestei lucrări, este cazul să semnalăm unele deficiențe ivite în legătură cu pregătirea patului germinativ. De calitatea acestei lucrări depinde foarte mult germinația boabelor, asigurarea u- nei răsăriri uniforme, care condiționează mult nivel recoltei. Deși este cunoscut că, în condițiile acestui an, se impune ca semănatul să fie efectuat la o adîncime ceva mai mare decît în mod obișnuit, nici această regulă importantă nu se respectă peste tot. Asemenea situații s-au întîlnit, în primele zile, în unele unități din județele Dolj, Teleorman ș. a.Desigur nu se pot da rețete valabile peste tot, iar tendința unora' de a stabili reguli fixe pentru un întreg județ trebuie considerată ca fiind dăunătoare. Mai mult decît oricînd este necesar ca specialiștii, cu a- portul cercetătorilor din stațiunile experimentale a- gricole, să recomande măsuri și metode adecvate condițiilor - specifice diferitelor microzone mai ales în ceea ce privește asigurarea densității optime.O atenție deosebită este necesar să fie acordată executării lucrărilor de pregătire a terenului și de însă- ' mînțare la porumb și celelalte culturi pe suprafețele irigate. Este de mare însemnătate ca pe aceste suprafețe să se însămînțeze numai semințe din hibrizii cu cea mai mare productivitate., Grăbirea semănatului, a celorlalte lucrări depinde în mare măsură de folosirea cu întreaga capacitate a tractoarelor și mașinilor a- gricole, de folosirea cuplurilor de mașini peste tot a- colo unde acest lucru necesar. In.aceste zile se pun bazele recojtei se cere ca organele de tid, de stat și agricole, ducerile unităților agricole socialiste, specialiștii din a- ceste unități să acorde maximum de atenție grăbirii lucrărilor acolo unde se semnalează întîrzieri, iar calitatea nu este la nivelul cuvenit, să rezolve concret și operativ deficiențele ivite, să nu se mulțumească sub nici un motiv cu raportarea lor la organele superioare. De rapiditatea cu care se acționează, de calitatea însămînțărilor depinde în mare măsură obținerea unor recolte bogate, care să răsplătească munca și investițiile efectuate.
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Sonde din schela Tîrgoviște, secția Aninoasa

(Urmare din pag. I) „mină

par- con-

mult sau mai puțin stabil al acestui colectiv. Tocmai pentru a putea evita acest „mai devreme sau mai târziu" și acest „mai mult sau mai puțin !“ interesul societății este ca tînărul inginer sau economist să se integreze în colectivul întreprinderii cît mai 'I 
posibil, devenind nu numai un. element cît mai de nă
dejde, dar și cît mai stabil 
cu putință.Cu vreo 18 ani în urmă, am avut ocazia să cunosc personal un director de întreprindere a cărui .atenție acordată primirii și tratării tinerilor absolvenți era e- xemplară. In primul rînd, tânărul absolvent era întâmpinat de către director ; în cadrul primei discuții, colegiale, acesta îi prezenta nu numai activitatea și specificul întreprinderii, ci și — as spune în specia] — problemele care ar trebui rezolvate, încercînd să-i suscite interesul. Pe toată ■ perioada stagiului, nu numai că directorul se interesa la fiecare șef de compartiment de felul cum „mișcă" stagiarul, dar îl chema pe tânăr să participe ca observator la ședințele zilnice de producție, să-1 însoțească la unele ședințe de analiză efectuate de forul superior, ca și prin întreprindere, ajutîndu-1 să cunoască oamenii și învăr țîndu-1 cum să se comporte față de ei. După 2—3 luni, stagiarul era rugat de

director să-i dea o ,. de ajutor" la un studiu pe care acesta îl avea de elaborat și cu aceâstă ocazie era invitat acasă, cunoscînd familia și modul de viață al directorului. Iar acest conducător eare-și găsea 
timp să se ocupe de pe diverse planuri de tînărul specialist, avea de-a face

pus în valoare prin participarea la soluționarea problemelor practice. El este gata să-și angajeze întreaga energie dacă i se explică de ce este nevoie tocmai de el, dacă simte forța propulsivă a răspunderii. Folosită la maximum de conducerea întreprinderii, această calitate inițială

Beneficiar Supr. prod.ha. Prod, pește în tone Prod, medie kg. ha. Preț cost lei/kg. Rentabil.bene-lficii 1 pierderiplan./realiz.I.A.S. 787 720 637 835 10,16 — 1 1 444 000„Piscicola" 860 700 «847 985 5,27 953 000|Este clar deci că dorința de a-și rentabiliza activitatea în. sectorul piscicol determină Trustul I.A.S. să insiste pentru a „înghiți" întreprinderea „Piscicola". De altfel, în scrisoarea primită de la trust nu se pomenește nici un cuvințel despre situația reală a producției și rentabilitatea activității piscicole și nici intenția de a prelua alte iazuri — cele date în folosința unor cooperative a- gricole de producție — în care se obțin producții foarte scăzute de pește. Astfel stând lucrurile, se pune întrebarea : cine este îndrituit, prin rezultatele practice obținute, să organizeze piscicultura în iazurile ju- • dețului Botoșani ?Solicitîndu-le un răspuns la această întrebare, tovarăși din comitetul județean de partid și din consiliul popular județean provizoriu au precizat că țelul urmărit fiind obținerea unor cantități tot mai mari de pește, la un preț de cost redus, în alegerea soluției ■ trebuie luată în considerare, în primul rînd, experiența bună cîștigată, capacitatea, competența și pasiunea cadrelor care lucrează în acest domeniu. Este a- devărat că întreprinderea „Piscicola" este o unitate a industriei locale din Botoșani și s-ar putea obiecta că piscicultura nu este o treabă a acesteia. „In județul nostru, nu vedem însă altă soluție rațională și eficientă — ne-a spus tov. P. Ungurea- nu, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean provizoriu — decît ca toate iazurile să fie exploatate de cel care dovedește că știe să le gospodărească mai . bine. Și acesta este întreprinderea „Piscicola". Este o unitate bine organizată, în care lucrează specialiștii pasionați în piscicultură.Gospodărind toate iazurile din ju-

deț, întreprinderea ar putea realiza, în 1969, o producție globală de pește de minimum 2 000 de tone.
Nicolae ENUȚĂ

La Combinatul 

siderurgic Galați

A intrat in probe 
tehnologice

de oxigen
GALAȚI (corespondentul 

„Seînteii").— A intrat în probe 
tehnologice fabrica de oxigen 
de Ia Combinatul siderurgic 
diu Galați, cea mai mare 
unitate de acest fel din țară. Ea 
va produce 12 050 metri cubl 
oxigen normal pe oră, urmînd 
Ca anul viitor, ca urmare a lu
crărilor de extindere, produc
ția să se dubleze. Primele 
cantități de oxigen vor fi desti
nate probelor la primul con- 
vertizor al oțelăriei, ce va fi 
pus în curînd în funcțiune, apro
vizionării diferitelor șantiere ale 
combinatului, precum șl altor 
unități industriale din cuprinsul 
județelor Galați și Brăila. Da
torită înaltului grad de automa
tizare a procesului de producție, 
fabrica va fi deservită numai de 
6 oameni pe schimb.

echitate și obiectivitate e- voluția stagiarului este un lucru de o cutabilă, o rală dintre labile.Adaptarea colectivul întreprinderii este de fapt o integrare 
progresivă într-o carieră care începe o dată, cu ab-

utilitate indis- investiție mo- cele mai ren-stagiarului la

Trâtamentu

nu cu unul singur, ci cu trei. Dar după șase luni, a- celași director știa cu certitudine care-i locul, domeniul în care stagiarul ar putea fi folosit, optim. Și, cu ajutorul altor cadre de conducere ale întreprinderii, iniția pe nesimțite o acțiune de educare și de „finisare" a tînărului stagiar, încît, încetul cu încetul, acesta începea să capete sentimentul de a face parte colectiv.Prin pregătirea tică, tînărul absolvent reprezintă un potențial ce așteaptă, ce dorește să fie
mîndriei din acestsa teore-

generează alte calități, contribuie la dezvoltarea personalității tînărului absolvent, la continua sa perfecționare atît pe plan profesional cît și pe plan so-' cial. într-un asemenea Climat — de solicitare creatoare — tînărul absolvent va fi ferit de a cădea în suficiență, în mediocritate și rutină. Văzută astfel, acțiunea. educativă care revine cadrelor de conducere din întreprindere — în specia] în lui — nu dent, dar sibilă. ■A urmări și a discuta cu
perioada stagiu- este ușoară, evi- este perfect po-

solvirea facultății și se încheie, în principiu, în ziua cînd este adus în situația de a-și asuma responsabilități. în procesul acestei integrări, tînărul specialist trebuie să considere că orice activitate din întreprindere e perfectibilă și că participarea lui la această permanentă îmbunătățire nu este numai necesară, dar constituie și o obligație de etică profesională și socială. Aici intervine, hotă- rîtor, rolul celui desemnat să fie „mentorul" stagiarului. Acest om, care prin funcția sa de conducere deține și răspunderea formă-

rii și perfecționării subalternilor săi, trebuie să constituie realmente un exemplu, să fie capabil să-1 învețe pe stagiar de a trage foloase chiar din propriile sale greșeli și totodată să-i creeze capacitatea de a-și analiza în permanență randamentul muncii. Indicată este alegerea unui specialist mai în virstă. Pe de o parte pentru că o astfel de colaborare permite asigurarea unei continuități în. activitatea, în tradiția întreprinderii' — prin transferul de experiență de la cel vîrstnic către tînărul absolvent — dar și pentru ca are o valoare educativă deosebită pe planul definirii pregătirii cetățenești, sociale a tînărului.O garanție a efectuării unei stagiaturi eficiente o constituie atragerea tinerilor ingineri și economiști în activitatea de analiză tehnico-economică de ansamblu din întreprindere. Important este ca tînărul inginer să fie pus în situația de a folosi în practică proaspătul bagaj de cunoștințe de matematică, fizică și mecanică pe care îl aduce din facultate. Din păcate, știu colegi care — ne- transpunîpd în practică, la timpul cuvenit, cunoștințele științifice din anii de studiu — au ajuns să se rezume la... rigla de calcul, venindu-le acum greu să transpună în formă matematică o problemă practică de planificare, de repartiție, de transport. Iată de ce tinerii absolvenți trebuie

menținuți „în forma", puși în situația de a-și dezvolta spiritul științific, capabili astfel o procesul tivitatea colective nico-economică simplă de ansamblu, — constituie cea mai bună școală pentru tinerii absolvenți, care din discuțiile contradictorii, din motivarea diferitelor puncte de vedere iau contact cu modul în care se traduce pregătirea universitară în activitatea practică. Totodată, această activitate permite colectivului întreprinderii să-și dea seama de capacitatea, de seriozitatea, de posibilitățile stagiarului, în sfîrșit de locul cel mai potrivit în care ar putea fi folosit în viitor, ca și de ceea bule pentru fie el omul tru acel loc.Știm oare în toate cazurile, miracu
losul resort al dorinței de 
afirmare, proprie tinerilor 
specialiști ?Munca migăloasă de cunoaștere, de probare, de verificare, pătrunsă de înțelegerea, încrederea și respectul datorate fiecărui tî- năr absolvent — iată cheia realizării, cu deplină obiectivitate, a principiului'.: o- mul potrivit la locul potrivit. Asta îl va face pe tî- nărul nostru coleg să se simtă integrat definitiv în colectivul primitor al întreprinderii.

analitic, de a fundamenta decizie privind de producție. Ac- unor asemenea de analiză teh- ’ ” atîtcît și complexă,

ce îi mai tre- a ajunge să potrivit pen-să declanșăm,

/
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tav și cioara nerecunoscătoare) — 9; 
13,30; 16; 18,15; 20,38. ' 1 '

LITERAR
în ciuda faptului că veacul nostru afirmă, mai mult ca oricînd, capacitatea de gîndire și de cunoaștere a omului, dîndu-i o strălucire fără seamăn prin rezultatele practice de-a dreptul miraculoase, nu de puține ori în creația artistică și literară contemporană se pot întîlnl încercări de ignorare și chiar de respingere a Ideilor, de proslăvire, pînă la absolutizare, a iraționalului, a absurdului. Firește, este perimată acea mentalitate ce ar îngusta teritoriul artei, practic infinit, ca și viața, ca și existența însăși; nici un domeniu, nici un aspect al vieții (exterioare, dar și interioare, spirituale) nu poate fi interzis în fond artei. Rezultă deci că orice dogmatism echivalează, prin unilateralitate, cu o eroare și că unii protagoniști ai „înnoirilor" cu orice preț în artă cad de multe ori în dogmatismul iraționalului și agnosticismului prin ceea ce se numește „alergia", „idiosincrazia" la idei, Ia realitatea „obiectivă". Cum între dogmatisme de orice factură — fie sociologizante, fie iraționaliste — nu există nici o deosebire pe plan filozofic general, fiind expresia unei evidente ' îngustimi de vederi, nu încape îndoială că istoria culturii le va asigura un loc puțin onorabil. Cauzele a ceea ce am putea numi „noul dogmatism" s!nt, desigur, multiple. Ne permitem numai să sugerăm cîte- va. Finalitatea practică a muncii intelectuale a putut lăsa uneori impresia de programatism (e- chivalent pentru unii artiști cu prozaismul) șl de aici o secretă aspirație către gratuitate și către re- ' levarea laturilor misterioase care refuză consecințele practice. Domeniile iraționalului ar reprezenta astfel o oază în care spiritul se odihnește, se „deconectează". Ceea ce, pe plan psihologic este de înțeles, după cum în epoci de extaz mistic prelungit s-a ivit, ca o reacție compensatoare, atitudinea raționalistă, exprimată în dogmele care „reglementau" contemplația pînă la instituționalizarea ei. La rîndul ei, o asemenea evoluție â lucrurilor a fost considerată drept un sacrilegiu, care apoi a dus la resuscitarea „religiei naturale", a „credinței spontane". La noi opera lui Lucian Blaga este o reacție metafizică la un pozitivism îngust și pragmatic, o încercare nobilă de a dovedi că omul poate depăși sfera egoismului utilitarist. Contemplarea misterelor este un mod de cunoaștere a unei realități absconse, subconștiente pe care instrumentele comune, consacrate, nu o pot investiga, ' --credea poetul.Ipotezele metafizice, ne- putînd fi însă verificate stringent ca teoriile științifice, nu pot constitui instrumente de cunoaștere. Rațiunea este cel mai puternic și mai sigur instrument de cunoaștere, deși nu singurul, și de aceea nu ne putem îngădui să renunțăm la el. Intre toate ființele acestei lumi, singur o- mul are privilegiul de a depăși instinctul prin rațiune pe care, în loc de a o tăgădui, se cuvine a-i acorda pe mai departe încrederea, de a-i perfecționa modul de manifestare, astfel ca să răspundă, cu mai multă eficiență, la toate nevoile spiritului nostru. Dezbrăcîndu-ne de rațiune rămînem cu instinctul. „Somnul rațiunii zămislește mopștri în locul gîndirii vii se instalează comoditatea spiritului, locul logicii e luat de haos, metoda și sistemul sînt înlocuite de hazard. Astfel că, imagi- nîndu-ne, o clipă, universul scăpat de sub legile rațiunii avem în față un tablou înfricoșător, absurd, de neconceput. Firește, istoria, dar și epoca contemporană, (viața internațională este o pildă), cunosc momente de derută, de incapacitate a inteligenței umane de a rezolva pe deplin multitudinea aspectelor e- xistenței. De aici însă și pînă la negarea ideilor, a inteligenței, a gîndirii este o distanță enormă.' O asemenea negare, programatică sau întîmplătoare, ar fi o probă de naivitate, de ignoranță sau dezechilibru. Foloasele rațiunii pentru

umanitate reprezintă însăși condiția fundamentală a e- xistenței umanității. Ce au adus omenirii, în schimb, crizele rațiunii, ale gîndirii și inteligenței se știe prea bine din istorie.Se pune, acum, întrebarea dacă între gîndire și manifestările artistice — mă refer ,1a literatură în special — este o legătură organică sau 'fortuită, pre- supunînd că nimeni nu exclude definitiv o asemenea relație ? Răspunsul ni se 
pare a fi unul singur : între

ritul uman își afirmă încă o dată marile potențe creatoare, în care gîndirea și sensibilitatea cîștigă noi trepte. Ce ar rămîne, oare, din scrierile lui G. Căli- nescu dacă cineva ar avea inițiativa năstrușnică de a-i da la o parte ideile din operă, de a-1 steriliza de „ideologie" ?Fără îndoială, ca cititori simțim uneori nevoia să ne „deconectăm" prin lectura unor scrieri mai nepretențioase, divertismente ușoare, nevinovate jocuri infantile.

aspectul intelectual și cel afectiv legăturile sînt indestructibile, unul fără celălalt nu sînt de conceput. De o opoziție nu poate fi vorba nicicînd, formele specifice de manifestare, particularitățile, nu neagă nici o dată principiul integrării. Dimpotrivă, cele două aspecte eterne ale firii umane sînt complementare, ele asigură unitatea, ceea ce Blaga numea „pax mag- na“. în orice operă de> știință adevărată, chiar în cele mai aride, se transmite o mare doză pasională, afectivă, după cum în fiecare operă de artă veritabilă se pot descifra roadele rațiunii și concepției autorului și nu numai emotivitatea sa. Cele două domenii sînt inseparabile, iar canalele de comunicare dintre ele sînt multiple, subtile, de nedespărțit. Firește, finalitatea și mijloacele vehiculate diferă, dar ele nu schimbă fundamental lucrurile. Toate aceste comunități sînt, desigur, departe de identitate și, dacă ignorăm specificul disciplinelor spirituale, comitem alte erori, cum sînt cele în care cad adesea abstracționiștii care eludează din încercările lor emoția, transfor- mîndu-le în adevărate șarade, „intelectualizînd" în mod absolutist, adică vio- lînd echilibrul firesc al oricărei opere de artă. O a- semenea ipostază pare a fi însă mai puțin frecventă în literatură decît ignorarea ideilor. Fenomenul s-ar explica, într-o anumită măsură, și prin faptul că literatura de idei a fost confundată cu literatura în care ideile erau exprimate didacticist și plicticos, destul de răspîndită o vreme, și scrisă mai ales de autori mediocri. Dar, ideile din artă ____însăși arta, procedînd morarul din fabulă l voind să scape moara de șoareci, i-a dat foc.Orice capodoperă are o idee fundamentală, un sens și, în măsura în care expresia și structura interioară sînt superioare, opera înfruntă vremurile. Există, se știe, opere a căror permanență este asigurată în primul rînd de expresie, de „tehnica" comunicării, dar aceasta nu le poate asigura durabilitatea' pe care le-o conferă profunzimea universului de idei. „Forma" propriu-zisă a acestor opere (folosim termenul din necesități pur didactice, deoarece distincția netă formă-conținut nu se poate susține), chiar superioară altora, le dă doar o strălucire exterioară. Theophile Gautier scria mai „frumos" decît Balzac, dar nimeni nu l-a așezat, în ierarhia valorilor, înaintea autorului „Comediei umane", adevărat titan,al artei și al gîn- dirii, care năzuia spre o cunoaștere „totală" a omului, ca un „notar" al societății ce se voia.Ierarhizarea în materie de literatură este cel mai dificil lucru. Nimeni însă,, alcătuind o listă a marilor scriitori, nu va omite pe Homer, Dante, Voltaire, Shakespeare, Goethe, Balzac, Tolstoi, Dostoiewski, Sienkiewicz, Eminescu dintre clasici, iar dintre contemporani pe Thomas Mann, Proust, Camus, Mau- riac, Malraux, Șolohov, Hemingway, Faulkner, Sartre, Sadoveanu. Ce constatăm îndată după o asemenea înșiruire de „primes inter pares" din punctul de vedere care ne interesează ? Un lucru simplu, acela că toți «acești autori de geniu au creat o literatură de cea mai adîncă și mai gravă problematică, prin care spi-

Vrem să audiem nu numai simfonii, ci și canțonete. Este posibil chiar ca activitatea prea febrilă a omului modern să amplifice frecvența apelului la asemenea lecturi. Dar frecvența și popularitatea nu sînt totdeauna direct proporționale cu valoarea. De aceea, răsturnarea valorilor prin încercarea gălăgioasă de a acorda rangul de capodopere unor scrieri în cel mai bun caz meșteșugite și prin sfidarea juvenilă a autorilor „cu idei", „conținutiști", este ridicolă. Pînă ce ad-

versarii „conținutismului" nu vor putea impune valori de necontestat ca cele enumerate mai sus, ei nu au autoritatea necesară. O valoare reală nu se impune 1 prin zarvă sau prin similitudini' de gust, ci prin ea însăși. Autorii „interesanți" sau acceptați la un moment dat nu sînt totdeauna și mari. Ei pot fi „la modă", de/ posteritatea nu le surî- de. Faptul de a fi preferați, , fie și temporar, nu trebuie pus în legătură cu meritele lor, ci cu lipsa de discernere a discipolilor, cu superficialitatea opțiunii. Adevărul este că totdeauna autorii „la modă" pot fi imitați, pentru că mecanismul interior al operei lor poate fi ușor demontat și reconstituit, ceea ce duce imediat la manierism. Mai este încă ceva : intimidați în fața titanilor, a căror profunzime de cugetare și înălțime de idei sînt adesea inaccesibile, unii scriitori se solidarizează cu cei care pot fi ajunși și, de ce nu, între- cuți, adică cu scriitorii mal modești, efemeri, interesanți doar în vremea lor sub anumite aspecte. Este însă preferabil, cred, să ne întrecem cu vulturii, chiar dacă vom fi înfrînți, decît să trăim cu iluzia unei victorii asupra vrăbiilor.
Pompiliu MARCEA

creației

alungînd nimicim R* ca care,

Noile case județene ale populare au pornit la drum. De pe acum au început să se contureze direcțiile principale ale preocupărilor lor, obiectivele concrete cu care ele și-au jalonat perioada imediat următoare. Discuțiile purtate cu metodiștii caselor creației populare, urmărirea planurilor de muncă ilustrează, mai presus de dificultățile inerente oricărui început, hotărîrea de a rupe cu vechile practici „funcționărești'' de lucru, de a se canaliza toate eforturile spre o muncă de conținut.In decursul ultimilor ani, casele creației populare s-au apropiat din ce în ce mai mult de acele trăsături stipulate cu grijă în regulamentul lor de funcționare, dar mai puțin respectate în trecut, care le dau dreptul de a fi supranumite „laboratoare ale creației populare". Aici, toate manifestările de artă populară sînt supuse unui atent studiu, unei delicate operații de curățire a „zgu- rei" care poate altera puritatea de cristal a produselor folclorice, pentru ca, în cele din urmă, să fie redate din nou circuitului larg, în mase. Pe această linie, care reprezintă într-o formulare concentrată esența activității caselor creației, și-au propus să meargă și instituțiile recent înființate. Subliniind acest lucru vrem totuși să atragem atenția că, dată fiind lipsa de experiență, ca și încercările anterioare, încă neconcludente, care nu pot constitui un punct de reper ferm, saltului calitativ pe care va trebui să-l înregistreze casele creației populare nu i ș-au asigurat încă toate condițiile.în unele județe se vor întreprinde cercetări pentru depistarea unor fenomene folclorice pe cale de dispariție (în muzică, coregrafie, etnografie). în nordul țării, în județul Botoșani, se vor inaugura două concursuri care de pe acum sînt comentate cu interes : „Cel mai autentic rapsod popular", și „Cel mai consecvent culegător de folclor". în alte județe (Suceava, Vrancea) aceeași investigație va fi făcută de echipe de specialiști care vor cutreera de la un capăt la altul zona, urmărind folclorul coregrafic, muzical, literar, obiceiurile la diverse sărbători, tradițiile locale. Dar aceste inițiative constituie încă „flori rare" pe ansamblul activității. Tovarășul Constantin Călin, șeful secției propagandă la Comitetul județean de partid Vrancea ne-a spus :— Munca de cercetare este utilă, mai ales în acest domeniu căruia pînă acum i se cereau rezultate „urgente", de azi pe mîine. Dar marea nevoie pe care o resimțim nu trebuie să transforme cercetarea într-o simplă inventariere de date. Investigarea are datoria să se desfășoare concomitent pe mai multe planuri, să fie multilaterală. Periodic ea presupune o confruntare a rezultatelor obținute, un „popas creator" în vederea încercărilor ulterioare. Pentru aceasta, cercetarea trebuie efectuată cu scrupulul omului de știință. Nu ne mai putem permite „luxul" diletantismului care turna plumb chiar în inițiativele cele mai îndrăznețe. Desigur nu pledez pen-

• Eddie CTiapmau, saent secret: PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• Cele trei nopți ale unei Iubiri: REPUBLI
CA — 9; 11,36; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
• Eu ,eu, eu... ți ceilalți : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,36; 16; 18,36; 21.
• Pentru eîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL 
- 9,15; 12; 15,15; 18; 26,45, FESTIVAL — 8; 12; 
15; 18; 21, MODERN — 8; 11,36; 14; 16,39; 19; 21ș30>
• Topkapy : SALA PALATULUI (seria de bi
lete 2325 orele 10), BUCUREȘTI — 9; 11,16; 
13,45; 16,15; 18,45; 21.
• Răpirea fecioarelor : FEROVIAR — 8,45; 11; 
13,15; 15,36; 17,45; 26, EXCELSIOR — 9,45; 12; 
14,15; 1G>S°; 18,45; 21 (la ambele completarea 
Mitică șl formula lui de viața), GLORIA (com
pletare Dacă aș fi știut) — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA (completare Orizont 
științific nr. 1/1988) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,80; 20,45.
• Noaptea nunții în ploaie : ARTA (comple
tare 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; 20,36.
• Harnicul satului: CINEMATECA
12,30; 16,30.
• Hocus-Pocus : VICTORIA (completare Sta
dioanele vă așteaptă) — 9; 11,15; 18,30; 1G; 18,30; 
20,45.
• Sfîntul la pîndă: LUMINA (completare
Creierul) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
CIULEȘTI (completare Flora australiană) — 
10; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA (completare Gns- **” ------ --------. 11,15;
XO,OV, AU, .0,10, AV.OV. *

8 Tom ți Jerry: DOINA (comDletare Fuga 
ușcăi) — 9; 10,30; 12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

• Am întilnit țigani fericiți : UNION (com
pletare Anatolia ospitalieră) — 10; 15,30; 18; 
20,30, DRUMUL SĂRII (completare Lauri celor 
mai buni) — 11; 15; 17,30; 20, GRINGAȘI (com
pletare Pîinea noaBtră) — 15,30; 18; 20,30.
• Digul — riori pentru litoral — Cînd fru
mosul este util — Reportaj prin Tara Bîrsei — 
Pepite — Trei povești de dragoste : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• valetul de pică : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Stăpîn pe sine) — 10; 16; 
18,15; 20,30.
• Leul african; DACIA (completare Năică 
pleacă la București) — 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.
• Căutațl idolul BUZEȘTI (completare Ple
doarie pentru box) — 15,30; 18; 20,30, VIITO
RUL (completare Orașul fără străzi) — 15.30; 
18; 20,30.
• Cu toată viteza, Înainte !: GRIVIȚA (com
pletare Lupta internă a speciilor) — 9; 11,16; 
13,30; 18; 18,15; 20,30.
• Eroll de la Telemark : BUCEGI — 9,15; 12; 
15; 17,45; 20,30, FLOREASCA — 12,30; 15

• Post-sezon : UNIREA — 15,15; 17,45; 26,15.
• Două bilete la matineu : TOMIS (comple
tare Cu dansatorii maghiari in Grecia) — 9 
11,15; 18,36; 16; 18,15; 26,36.
• Cel șapte samurai : FLACĂRA 
17,30; 26,45.
• încercuirea : VITAN (completare Salut, 
Kenya 1) — 15,36; 18; 26,36.
• O lume nebună, nebună, nebună : MIORIȚA 
— 9,36; 13; 16,36; 19,45, LIRA — 16; 19,36.
• Un Idiot la Paris : MOȘILOR (completare 
Atenție, ciuperci !) — 15,36; 18; 26,36.
• Un bărbat și o femeie : PROGRESUL (com
pletare Pilule II) — 15,36; 18; 26,36, FERENTARI 
(completare Gigantul Înaripat) — 15,30; 18; 
20,30.
• o sută unu dalmațlen! : COTROCENI (com
pletare Nftleă șl veverița) — 10; 15,30; 18; Î0,30.

• Filarmonica de stat „G. Enescu” (la Ate
neu) : Concertul orchestrei „Barbu Lăutaru". 
Dirijor : Ionel Budlșteanu — 20.
• Opera română iBărbierul din Sevilla — 11, 
Prinț șl cerșetor — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Contesa Mărita» 
— 10,30, Logodnicul din lună — 19,30.
• Teatrul Național ,,I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Jocul adevărului — 10, Regina de Na- 
vara — 15, Heidelbergul da altădată — 18,30, 
(sala Studio) : Castilian» — 10, O femeie eu 
bani — 15, Părinții teribili _ 19,80, (sala Pala
tului) : Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Capiii de rățol — 10,»o, 
Nicnic — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Iulius Cezar —
10.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Come
die pe Întuneric — 10,30, Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Henric al IV-lea — 10, Acest animal ciudat —
15.30, Miracolul — 19,S0, (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — 10,30, Jaguarul roșu — 16, 
Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți da 
luni — 10,30, Doi pe un balansoar — io, Balta
gul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate plnzele sus —
9.30, Nota zero la purtare — 15, Naufragiațll —
18.30,
• Teatrul evreiesc de stat : Ivanov — 11, Man- 
gheriada — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale") : Ulciorul sfărl- 
mat ; Cîntăreața cheală — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : Ileana Sînziana — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Vrăjitorul din Oz — 11.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasileseu" : Adam 
și Eva la revistă — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale * 
Sindicatelor : Cu picioarele pe pămint — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare 
din Moscova — 16; 20.

cercetării, pentru în scop în sine,tru absolutizarea transformarea ei ea trebuie urmată de valorificarea practică a datelor obținute. De pildă în județul nostru dorim să organizăm anual un festival folcloric vrîncean care să condenseze în faza sa finală rodul unei munci de valorificare a folclorului dintr-un an întreg. Pentru ca spectacolele finale din Focșani să dobîndească o autenticitate maximă, meșteri lemnari de la munte vor construi, în- tr-un parc de la marginea orașului, un- cadru etnografic adecvat, un mic muzeu al satului vrîncean, care, ulterior, va fi îmbogățit cu construcții din întreaga zonă. Iar pentru ca valorificarea concretă să fie dublată

pun, în mod birocratic, „să stimuleze arta populară".O inițiativă excelentă luată tocmai in vederea cunoașterii aprofundate a întregii zone folclorice, trebuie să amintim și proiectul Casei de creație din Botoșani de a crea un fond folcloric documentar al județului cuprinzînd bandotecă, fototecă și filmotecă. Din păcate inițiativa este singulară, deși posibilități practice de realizare se pot găsi peste tot.Realizarea tuturor acestor proiecte presupune însă o reconsiderare însuși a stilului de muncă al caselor creației populare. Sarcinile vor fi extrem de diverse, investigațiile vor cuprinde zone mari, necesitînd largi desfășurări de forțe. Vor putea face

carii amatori în primul rînd calitate (și nu cantitate). Ca o primă măsură, în multe locuri se intenționează să se studieze și să se stabilească în mod realist potențialul artistic al județului. Cu toate acestea aplicarea ani la rînd a unor principii > încă se. re-

Criteriul superiorității
în munca culturală
nu este „numărul

X

UN IMPORTANT 
DOCUMENT POLITIC
SI JURIDIC

și de un cîștig teoretic, manifestările vor fi încheiate de o sesiune de comunicări științifice legate de folclorul acestei regiuni, la care vor fi invitați specialiști si din toată țara.Iată încă un exemplu elocvent, referitor la abordării unor probleme rat majore : cu diverse prilejuri s-a arătat că o parte din creația populară artizanală (ceramică, sculptură în lemn, cusături, cojocărie etc.) întîmpină dificultăți de natură organizatorică. Casele județene ale creației populare au prevăzut pentru anul în curs organizarea unor expoziții festive de artă populară dar niciuna (din cele vizitate de noi) nu și-a propus vreo măsură concretă pentru a ajuta și stimula pe meșterii populari. Si cîte nu ar fi de făcut : stabilirea unor legături cu U.C.E.C.O.M. pentru organizarea unor cooperative puternice, avînd posibilitatea desfacerii produselor prin magazinele sale, de asemenea cu întreprinderile care achiziționează produse folclorice (O.N.T., Cartimex, Fondul plastic, Institutul pentru relații culturale cu străinătatea) pentru a le semnala creații valoroase, care își așteaptă cumpărătorii. A rezolva aceste probleme echivalează cu a da un impuls considerabil creatorilor, mai eficace decît multe alte măsuri care îsi pro-

cercetătorila fel de necesitatea cu adevă-

față volumului sporit de muncă instituțiile recent înființate ?— Categoric, da — ne răspunde Liviu Braica, directorul Casei creației populare din județul Vrancea — dacă în activitatea lor vor ține seama de un fapt. La studierea fenomenului folcloric, sub toate aspectele, va fi necesar să participe nu numai salariații diverselor foruri culturale. De fapt rolul acestora este de a dirija masa de iubitori ai creației populare (intelectuali de la oraș, învățători care o viață întreagă au trăit în mediul rural, tineret- elevi și studenți). Investigația nemijlocită va reprezenta deci rodul muncii acestor prețioși colaboratori. Mai ales acum, la început de drum consider că depistarea acestor' entuziaști și antrenarea lor la o activitate științifică concretă ar trebui să reprezinte o preocupare fundamentală a instituțiilor noastre. Numai avînd o largă bază de mase, activitatea lor va putea ieși din tipare.Preocupările din această perioadă ale caselor județene ale creației ne mai relevă încă un aspect. Printre multiplele sarcini abordate, ele nu , au omis pe cea referitoare la îndrumarea, formațiilor artistice amatoare, în ansamblu se simte un suflu nou. se manifestă în cele mai multe locuri o poziție curajoasă care pornește de la premisa că am ajuns la momentul cînd trebuie pretins mis-

greșite lasă urmări care simt în noua activitate.Una din metodele de căreia continuă să i se larg credit o constituie metodică". Destinatarul culturali ai județului; expeditorul: organul cultural județean. Absolutizarea unei modalități duce la rezultate contrarii. Casa creației din Buzău a adresat,instructorilor formațiilor de teatru o scrisoare metodică cu tema „Educația estetică prin teatru". După puțină vreme, probabil consta- tîndu-se ineficacitatea primei acțiuni, s-a organizat o consfătuire cu aceiași instructori. • Referatul se intitula: „Teatrul — formă de educație estetică"! Este evident că astfel de „instruiri metodice" nu pot răspunde nici pe departe scopului lor. Eficiența le-o putem aprecia numai după conținutul lor concret și diferențiat, în funcție de particularitățile locale și de nivelul cunoștințelor specialiștilor solicitați.în foarte multe locuri am întîlnit consemnate măsuri ca aceasta: „se vor da indicații de lărgire a cercurilor de pe lîngă...“. „se vor înființa in. județ încă 3 formații de..." Dar e- xistă oare în localitățile vizate condiții pentru apariția unor noi formații" Lărgirea cercurilor reprezintă un răspuns la o doleanță locală, sau e o măsură din birou, pe linia vechii megalopianii, de atîtea ori criticată?întrecerea culturală între județe, ambiția tuturor de a nu fi mai prejos decît vecinii sînt lucruri lăudabile și, desigur, emulative. Dar criteriul superiorității nu este numă
rul. Există județe mai mari și județe mai mici, unele au un material folcloric bogat, altele se remarcă prin formațiile corale sau prin echipele de teatru. De aceea nota comună, pe baza căreia se pot face aprecieri, rămîne calitatea, conținutul activității. Iată de ce măsurile administrative de înființare a tot felul de formații artistice, fără nici un suport real, trebuie eliminate cu hotărîre.Fără îndoială, o parte din toate aceste greșeli sînt explicabile acum la început de drum și corijabile. Noii activiști culturali sînt entuziaști și dornici de lucru. Iar dacă le lipsește experiența este cazul ca, prin specialiștii săi. Casa centrală a creației populare să le acorde un sprijin competent, să le urmărească atent activitatea, să-i sfătuiască. în aceste prime zile necesitatea îndrumării ■ lor se resimte și mai intens deoarece am întîlnit în unele locuri salariați ai noilor instituții care ne-au declarat că nu știu ce sarcini le revin. Or este evident că de felul în care pind în toare.

îndrumăra acorde un „scrisoarea activiștii

„demarează" activitatea de- bună măsură rezultatele vii-
Radu CONSTANTINESCU

PRIMA I NT I LN I RE
' Pe scena casei de cultură din Alba lulia se 
întîlnesc astăzi cele mai bune formații artistice de 
amatori din județ, în cadrul primei confruntări 
între mesagerii cintecului și jocului popular de 
pe aceste locuri. Vor fi prezente vestitele tulnică- 
rese din comuna Avram lancu și echipa de 
fluierași a căminului cultural din Livezile; 
echipa de dansuri a fetelor din Căpîlna și corul 
din Bistra, dirijat de învățătorul octogenar Ion 
Coroiu, participant la desăvîrșirea actului unității 
naționale de la 1 decembrie 1918. Nu vor lipsi nici 
soliștii și formația de muzică populară din Ocna 
Mureș, dansatorii din Vinerea, Stremț și Sebeș, 
Aiud, Slatna și Petelca, corul Casei orășenești de 
cultură din Blaj și grupul vocal din Teiuș

Ștefan CINICA 
corespondentul „Scînteii"

♦,W — Ora exactă.
Cum va fi vremea T 
Gimnastica de înviorare. 
Pentru copii și tineretul școlar : 

— Biblioteca lui Așchiuță. 
— Film serial : „Meteor XL-5- 
— Acasă la pictorul Al. Ciucureneu. 

10,30 — Emisiunea pentru sate.

Filmul englez de spionai, „Eddie Chapman" — agent secret', 
care rulează la cinematograful „Patria" din Capitală, reține 
atenția prin acțiunea sa plină de tensiune, condusă ingenios. 
Regizorul Terence Young, maestru al genului, își plasează eroii 
în contextul unor evenimente dinspre sfîrșitul ultimului război 
mondial. în rolul titular, Cristopher Plummer, întruchipează ma
gistral acest personaj multilateral în aHe roluri: Yul Brynner, 
Rornrny Schneider, Gert Fronbe

12.36 — Concert simfonic.
Tn program : Concertul pentru pian și orchestra nr. s în La major 
de Frantz Liszt.
Dirijor : Emanuel Elenescu. 
Solist: Witold Malcuzynski (Argentina), 
închiderea emisiunii de dimineață.

16,25 — Fotbal : Rapid—Universitatea Cluj. 
Transmisiune de la Stadionul 23 August.
In pauză — „Careul magic" va prezenta înregistrat pe film meciul 
de box Archie Moore—Harold Johnson.

18.15 — Muzică populară românească.
Cîntă ansamblul „Doina Banatului" din Caransebeș.

18,45 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Interpret! de operă : soprana Lucia Stănescu.

Anul revoluționar 1848 în Moldova — reportaj filmat la lași. 
Teatru în studio : „Ziua mamei" de J. P. Priestley. 
Adaptare și regie Radu Miron.
Interpretează : Eugenia Popovicl, Silvia Dumitrescu-Tlmică, Came
lia ZorlesCu, Dem Răduleseu, Dan Tufaru.
In compania orchestrei Casei de discuri „Electrecord''.

21.30 — Film artistic : „Babette pleacă Ia război" — producție a studiourilor
franceze.

23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.15 — Telesport.
23.30 — închiderea emisiunii.
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(Urmare din pag. 1)în elaborarea proiectului noului cod penal, specialiștii au ținut seama de realitățile specifice țării noastre, folosind tot ceea ce s-a dovedit progresist și de valoare în doctrină și jurispru- dență, precum și în legislația țărilor socialiste și a altor țări. Obiectivele fundamentale ale codului au în vedere apărarea noii orîn- duiri, creată de popor prin luptă, prin efort, prin muncă susținută ; apărarea cuceririlor revoluționare democratice ale clasei muncitoare, ale maselor muncitoare, în frunte cu Partidul Comunist; garantarea înfăptuirii principiilor democrației socialiste ; întărirea legalității socialiste în viața publică ; apărarea omului, a drepturilor sale, a securității personale, a avutului său, a avuției întregii națiuni. Acolo unde metodele proprii orînduirii socialiste nu produc efectul urmărit, este necesar ca statul să intervină prin forța sa de constrîngere, pentru a asigura respectarea și apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice și juridice, restabilind ordinea de drept tulburată.Principiul legalității pedepselor, consacrat prin proiect, potrivit căruia nu
mai legea penală stabilește faptele care constituie infracțiuni și- pedepsele care 
Be aplică, creează o garanție 
sigură că nimeni nu poate 
fi tras la răspundere pen
tru o faptă pe care legea 
nu a considerat-o infrac
țiune în momentul săvirșirii 
ei, că nimeni nu este supus 
Ia executarea vreunei pe
depse care nu este prevă
zută de lege. Este exclusă astfel posibilitatea tragerii la răspundere penală pe bază de analogie — instituție care a existat o scurtă perioadă în dreptul nostru penal.

Aplicarea legii penale în 
spațiu și timp este regle
mentată, sub unele aspecte, 
diferit față de codul penal în rigoare. Arătînd că legea penală română se aplică infracțiunilor săvîrșite pe teritoriul țării noastre, fie de cetățeni, fie de străini (principiul teritorialității legii penale), proiectul prevede că cetățenii români răspund și pentru infracțiunile săvîrșite în străinătate (principiul personalității legii penale), deoarece cetățenia română înseamnă apartenența la o societate, cu drepturi și îndatoriri specifice acesteia, care obligă pe cetățeni să aibă, o conduită conformă intereselor și legilor țării noastre oriunde s-ar afla.în ce privește aplicarea legii penale în timp, proiectul prevede că aceasta se aplică infracțiunilor săvîrșite în timpul cît ea se află în. vigoare și nu se aplică faptelor care, la data cînd au fost săvîrșite, nu erau prevăzute ca infracțiuni (principiile activității și ne- retroactivității legii penale), conținînd în același timp o dispoziție nouă față de codul penal în vigoare și anu
me că legea nouă, mai fa
vorabilă, se aplică și con
damnărilor definitive aflate 
în curs de. executare. In a- 
cest l'el se dă principiului 
legalității pedepsei o consa
crare completă, corespunză
toare concepției socialiste a 
dreptului penal.

Plecînd de la concepția 
că, în statul socialist, pe
deapsa are, pe lingă carac
terul de constrîngere, și un 
pronunțat conținut educa
tiv, proiectul acordă o im
portanță deosebită regle
mentării pedepselor și a ce
lorlalte, măsuri ee trebuie 
luate împotriva infractorilor, introducînd numeroase dispoziții noi. Astfel, în timp ce, potrivit codului în vigoare, se pot aplica opt categorii de pedepse privative de libertate — de la o lună de închisoare pină la muncă silnică pe viață — în proiect se prevede numai pedeapsa privativă de libertate, închisoarea cu o durată de la 15 zile pînă la 20 de ani acest maximum al pedepsei puțind fi- sporit de către instanță pînă la 25 de ani închisoare, în cazul unor infractori deosebit de periculoși și care au săvîrșit în mod repetat fapte foarte grave.Bazîndu-se pe filozofia umanismului socialist, care urmărește perfecționarea morală și spirituală a omului și, totodată, ca societatea să ajute pe fiecare să devină un factor activ în viața socială, proiectul codului penal prevede ca întregul sistem de sancțiuni să aibă în vedere reeducarea oamenilor, reintegrarea lor în societate. Pornind de la aceste principii, executarea pedepselor privative de libertate se întemeiază — potrivit proiectului — pe obligația condamnaților de a presta o muncă utilă și remunerată, pe acțiunea e- ducativă desfășurată la locul de deținere, pe stimularea și recompensarea celor stăruitori în muncă. După executarea unei părți din pedeapsă, condamnatul care a dat dovezi temeinice de îndreptare poate fi liberat condiționat, insă, pentru asigurarea efectului e- ducativ urmărit, proiectul prevede că dacă în intervalul de timp de la liberare și pînă la împlinirea duratei pedepsei ce i s-a aplicat. condamnatul mai comi

te o infracțiune, el va fi

obligat ca, pe lingă pedeapsa ce i se va aplica pentru noua infracțiune,' să execute și restul de pedeapsă ce mai avea de executat în momentul liberării.Pedeapsa amenzii, ale cărei limite sînt fixate întru 500 și 5 000 lei, nu mai poate fi transformată în închisoare în caz de neachitare — cum prevede codul penal în vigoare — ci se execută prin încasarea ei pe calea urmăririi veniturilor sau bunurilor condamnatului.Proiectul determină mai bine conținutul unor infracțiuni contra securității statului cum sînt atentatul, sabotajul și propaganda contra orînduirii socialiste, în- lăturîndu-se astfel posibilitatea considerării ca infracțiuni contra securității statului a unor fapte care, în realitate, nu prezintă un a- semenea pericol. Printr-o grupare mai sistematică și înlăturarea dispozițiilor paralele, proiectul reunește în 17 articole infracțiunile contra 9eourității statului, față de 43 existente în codul actual și alte numeroase texte din codul justiției militare.
Ținînd seama de impor

tanța proprietății socialista 
pentru dezvoltarea econo
miei naționale și a bună
stării întregului popor, pro
iectul stabilește un regim 
sever de pedepsire a in
fracțiunilor contra avutului 
obștesc. O apărare eficientă 
este asigurată și împotriva 
infracțiunilor care aduc a- 
tingerea vieții și integrității 
corporale, onoarei sau pro
prietății personale a cetățe
nilor.Pentru un număr de infracțiuni de o gravitate deosebită, săvîrșite împotriva securității statului și a avutului obștesc, precum și în cazul omorului deosebit de grav, proiectul prevede, ca măsură excepțională, pedeapsa cu moartea. S-a menținut o asemenea pedeapsă datorită consecințelor deosebit de periculoase pe care astfel de fapt» le provoacă, modalităților de săvîrșire. scopului josnic urmărit de infractori și pericolului deosebit pe care îl prezintă ■ aceștia pentru societate, pentru interesele fundamentale ale poporului. Totuși, spre deosebire de codul actual care, pentru anumite infracțiuni, preved» numai pedeapsa cu moartea în proiect această pedeapsă este prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii, ceea ce înseamnă că se oferă instanței posibilitatea de a individualiza sancțiunea în raport cu gradul de pericol social concret al faptei și al făptuitorului.

Reflectând grija statului 
nostru pentru protejarea 
și educarea minorilor, pro
iectul consacră un capitol 
special normelor privind pe 
minorii infractori. Spre deosebire de codul actual, .care prevede că minorii răspund pentru faptele penale . săvîrșite dacă au împlinit vîrsta de 12 ani, proiectul, situîndu-se pe linia legislațiilor penale moderne, ridică limita de vîrstă de la care începe răspunderea penală a minorilor Ia 14 ani. Intre 14 și 16 ani minorul răspunde penal numai dacă se dovedește că a săvîrșit fapta cu discernă- mînt, iar după împlinirea vîrstei de 16 ani, el este socotit responsabil.

Proiectul manifestă, prin 
reglementările sale, o gri
jă deosebită pentru ocroti
rea și dezvoltarea relațiilor 
de familie. Se prevede astfel că infracțiunea de abandon familial constă nu numai în „părăsirea" cu rea- credință și neîndeplinirea o- bligației de întreținere stabilită pentru membrii da familie prin hotărîre judecătorească — ca în prezent — ci și în „alungarea" sau „lăsarea fără ajutor" a a- cestora. Se dă astfel posibilitatea combaterii, cu mijloacele de constrîngere penală, a unor manifestări nedemne și incompatibile cu morala familială socialistă.Spre deosebire de codul actual, care nu cunoaște decît reabilitarea obținută pa calea judecătorească, pro
iectul prevede și reabilita
re» de drept, care operează 
automat pentru condamnă
rile pînă la un an, la îm
plinirea unui termen de 3 ani. Cei condamnați pentru infracțiuni'contra avutului obștesc nu beneficiază de reabilitarea de drept, ci numai de cea obținută pe cal» judiciară.

Pentru o mai bună siste
matizare a materiei și pen
tru simplificarea regle
mentărilor în vigoare, pro
iectul grupează infracțiu
nile după criterii științi
fice, în raport cu natura re
lațiilor sociale ocrotite de 
legea penală, și înlătură pa
ralelismele existente în le
gislația actuală, realizîn- 
du-se astfel un sistem uni
tar al legii penale.Prin reglementările sale, 
proiectul noului cod penal 
constituie nu numai un do
cument juridic de mare în
semnătate, menit să contri
buie la întărirea legalității 
și ordinii de drept socia
liste, la apărarea valorilor 
fundamentale ale socialis
mului, dar și un document 
politic care reflectă tăria 
orînduirii noastre și demo
cratismul ei consecvent, un instrument capabil să aducă un aport de seamă la perfecționarea construcției socialiste. la mersul înainte al societății noastre.
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VIZITA MINISTRULUI
AFACtRILOR EXTERNE

Convorbiri oficiale
La Ministerul Afacerilor Externe 

al Republicii Socialiste România au avut loc sîmbătă, la amiază, convorbiri oficiale între Comeliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și Malick Zo- rome, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, care la invitația guvernului român face 
o vizită oficială în țara noastră.La convorbiri au participat din partea română Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Ștefan Cleja, ambasador, director în M.A.E., Octavian Bărbu- lescu, director adjunct în M.A.E.Din partea Republicii Volta Superioară au luat parte Alexandre Zoungrana, secretar general în Mi

DEJUN OFERIT DE MINISTRUL 
AFACERILOR EXTERNE ROMÂN

Ministrul afacerilor externe ai Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, cu soția, au oferit sîmbătă un dejun în onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, și a soției sale.Au luat parte Adrian Dimitriu, ministrul justiției, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior, Octav Livezeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., Ștefan Cleja, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe, Stanciu Stoian, secretar general al Ligii de prietenie cu popoarele Asiei și Africii, reprezen- ■a. iți ai unor instituții centrale, funcționari superiori din M.A.E.Au participat persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară.în timpul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, Gorneliu Mănescu și Malick Zorome au rostit toasturi.în toastul său, Comeliu Mănescu 
a spus : Consider că vizita dumneavoastră în România reprezintă o contribuție importantă la strînge- rea relațiilor dintre țările și popoarele noastre. Cunoaștem și a- preciem marile eforturi pe care guvernul și poporul dumneavoastră le depun pentru dezvoltarea economiei și culturii din Volta Superioară, pentru afirmarea personalității internaționale a țării dumneavoastră.Poporul român, punînd în valoare propriile șale resurse umane și materiale, își îndreaptă ferm eforturile sale spre dezvoltarea continuă a industriei, agriculturii, științei, culturii. El a pus îjLientrul politicii sale externe dezvoltarea relațiilor de* prietenie cu toate țările socialiste. în același timp, guvernul român dezvoltă cod-„ perarea multilaterală cu toate țările din lume, indiferent de regimul lor social.în continuare, ministrul afacerilor externe al României a subliniat profunda simpatie pe care poporul român o nutrește față de progresul și dezvoltarea popoarelor africane, manifestîndu-și întreaga sa solidaritate cu lupta dusă de aceste popoare împotriva imperialismului, colonialismului, pentru salvgardarea independenței și suveranității.Amestecul străin în indiferent care parte a globului — a spus vorbitorul — aduce prejudicii, împiedică cooperarea internațională și pune în primejdie pacea întregii omeniri. De aceea, noi împărtășim îngrijorarea întregii omeniri în ceea ce privește existența unor a- numite focare de război și conflicte militare, a unor anumite zone de tensiune, de ostilități acerbe, care sînt consecințe nefaste ale amestecului din afară.Vorbitorul a relevat apoi rolul important al Organizației Națiunilor Unite în menținerea păcii și dezvoltării cooperării internaționale, al tuturor statelor, mari și mici, care mai mult ca oricînd au

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, și persoanele oficiale care îl însoțesc au depus, sîmbătă dimineața, o coroană de flori la Monumentul Eroilor Luptei pentru Libertatea Poporului și a Patriei, pentru Socialism.

vremea
Seri în țară : Vremea s-a menținut frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin în sudul țării. Vîntul a suflat in general slab, cu intensificări locale in sudul Transilvaniei și estul țării. Temperatura aerului la ora 14 oscila intre 11 grade la Mangalia și 28 de grade la Chiși- neu Criș, Gurahonț, Timișoara, Sin- nicolau Mare, Răuți. Sebeș, Dumbrăveni, Grivița și Rîuseni. Tzolat pe litoral in cursul dimineții s-a se;-- ■nalat ceață. în București ■ Vremii 

s-a menținut frumoasă și călduroasă, 

nisterul Afacerilor Externe, Sanogo Karamoko, director adjunct al direcției industriale din Ministerul Planului și Lucrărilor Publice, Alfred Boukouzi Banse, șeful serviciului de comerț exterior din Ministerul Finanțelor.Cei doi miniștri de externe au făcut un schimb larg de vederi privind stabilirea și dezvoltarea relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Volta Superioară. Au fost discutate, de asemenea, probleme actuale ale vieții politice internaționale.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă caldă, cordială.
(Agerpres)

posibilitatea să-și aducă contribuția activă la ameliorarea climatului internațional.Ministrul de externe român și-a exprimat ferma convingere că stabilirea de relații diplomatice cu Republica Volta Superioară, vizita ministrului de externe al acestei țări în România și contactele care au loc vor constitui un aport valoros la dezvoltarea cooperării între România și Republica Volta Superioară, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii în lume.în încheiere, el a toastat în sănătatea președintelui Republicii Volta Superioară, Sangoule Lamizana, a ministrului afacerilor externe, Malick Zorome, și a soției sale, a persoanelor care îi însoțesc, pentru prietenia între cele două popoare, pentru dezvoltarea relațiilor între Republioa Socialistă România și Republica Volta Superioară.Răspunzând, Malick Zorome a exprimat gratitudinea guvernului Republicii Volta Superioară și a poporului voltanian pentru invitația de a vizita România. Aducînd ministrului afacerilor externe român un omagiu pentru faptul că a fost ales în înalta funcție de președinte al Adunării Generale a O.N.U., vorbitorul a subliniat că aceasta este dovada unui elogiu a- dresat poporului român pentru contribuția sa la pacea întregii lumi și la dezvoltarea relațiilor de cooperare între popoare.Oaspetele a arătat în continuare că poporul român este un popor muncitor, harnic, curajos, combativ, care, cu prețul multor sacrificii, a reușit să-și asigure independența și libertatea, ceea ce îi asigură o largă audiență pe plan internațional.în multe privințe țările noastre se aseamănă, a spus vorbitorul. Și noi am avut mult de luptat. Există anumite domenii pe care România le dezvoltă astăzi și în care noi mai avem de realizat. Ceea ce dv. ați realizat după război, construcții, organizare, constituie pentru poporul din Volta Superioară învățăminte, o lecție care îi va servi. Toate acestea se pot aplica și la noi pentru un viitor mai bun, pentru progresul țării noastre. De aceea, cred că vizita noastră aici nu va avea numai o valoare simbolică, ci se va concretiza de acum înainte prin dezvoltarea continuă a relațiilor între cele două țări ale noastre, România și Volta Superioară.Ministrul de externe al Voltei Superioare a subliniat apoi că dezvoltarea relațiilor de cooperare, de colaborare, pe plan politic, industrial, economic, cultural va face ca cele două popoare să se înțeleagă mai bine, să se stimeze mai mult.Vorbitoiul a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, salutul președintelui Republicii Volta Superioară. El a adus, de asemenea, guvernului român salutul guvernului țării sale și a adresat totodată un salut a- mîcal, frățesc, întregului popor român.
★în cursul după-amiezii, ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară, Malick Zorome, și persoanele care îl însoțesc, au făcut o vizită la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de la Fundulea.Seara, oaspeții au asistat la un spectacol prezentat pe scena O- perei române. (Agerpres) 

cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura maximă a fost de 28 de grade.Timpul probabil pentru 8—9 și 10 aprilie. In țară: Vreme în răcire la începutul ■ intervalului, apoi se va încălzi treptat. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi locale sub formă de averse. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade și plus 4 grade în nord și între 5 și 11 grade în sud, iar maximele în nord vor fi cuprinse între 8 și 14 grade, și între 14 și 22 grade, local mai ridicate, în sud. In nordul tării și regiunea deluroasă condiții favorabile producerii brumei. In București : Vreme în răcire ușoară ia început, apoi se va încălzi treptat. Cerul va fi schimbător, favorabil averselor de ploaie. Vînt slab pînă la potrivit.

Nătflac - nou punct 
de frontieră pentru
traficul rutier

Sîmbătă, la Nădlac, în județul Arad, a fost dată circulației internaționale automobilistice noua arteră rutieră Arad-Nădlac, cuprinsă pe drumul național nr. 7. Cu acest prilej, la granița româno-maghiară de la Nădlac a avut loc inaugurarea punctului de frontieră care deschide traficul rutier pe acest drum.Turiștii ce își înscriu în agenda călătoriilor lor această rută vor scurta distanța dintre București- Budapesta cu aproape 200 km.La festivitatea de inaugurare au participat conducători ai organelor de partid și de stat din județul Arad și din județul maghiar Cson- grad, reprezentanți ai oficiilor de turism din România și Ungaria, locuitori din comunele situate pe ambele părți ale punctului de frontie- eră. (Agerpres)
Cronica zilei

Sîmbătă dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Sofia ministrul construcțiilor din Republica Populară Bulgaria, Marin Graș- nov, care la invitația ministrului industriei construcțiilor, Dumitru Mosora, a făcut o vizită în țara noastră. (Agerpres)

Solicitudinea in spitale
(Urmare din pag. I)

SPORT
Steaua - Dukla 13-11 în finala C.C. E.

Un nou trofeu la București

Semnarea Programului de colaborare 
culturală, științifică și tehnică intre 
România și Franța pe anii 1968-1969La 6 aprilie s-a semnat la București Programul de colaborare culturală, științifică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Franceză pe anii 1968— 1969.Programul prevede schimburi de oameni de știință, cadre didactice și lectori de limbă și literatură, acordarea reciprocă de burse de studii și specializare, invitarea la manifestările științifice și cultural-artistice organizate cu participare internațională. Sînt prevăzute, de asemenea, vizite ale oamenilor de cultură și artă, organizarea de zile ale filmului, schimburi de formații artistice, de expoziții și publicații etc.
Adunarea generală a geologilorLa Comitetul de stat al geologiei x s-au desfășurat, sîmbătă lucrările a- dunării generale a geologilor din întreaga țară, organizată în vederea constituirii Societății de științe geologice din Republica Socialistă România.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. dr. docent Virgil la- novi.ci, membru corespondent al Academiei, vicepreședinte al Comitetului de stat al geologiei. în continuare, prof. univ. Miron Constanti- nescu, adjunct al ministrului învă- țămîntului, arătînd că noua societate de științe geologice va funcționa sub auspiciile Ministerului învă- țămîntului, a subliniat importanța activității desfășurate. de geologi pentru descoperirea de noi zăcămin

portantă- ar putea s-o aducă și comitetele de sprijin, alcătuite îndeobște din femei inimoase, darnice să-i ajute pe cei în suferință. în multe unități spitalicești însă, a- ceste comitete fie că au o existență formală, fie că neglijează pur și simplu asigurarea legăturii dintre bolnav și exterior. Și, desigur, pe primul plan al preocupărilor conducerilor administrative trebuie să stea buna organizare a vizitelor, adop- tîndu-se experiența cea mai bună pe care o au la ora actuală multe spitale din Capitală și din țară.Să vorbim și despre rolul atitudinii pline de solicitudine a cadrelor medico-sanitare în procesul de însănătoșire. Un cuvînt .de îmbărbătare, un gest de mîngîiere, un pahar cu apă întins la timp sînt în stare nu numai să aline o durere, dar să redea și celor mai grav bolnavi dorința de viață, credința în vindecarea lor. Pe parcursul investigațiilor noastre, am avut ocazia să cunoaștem zeci și zeci de medici, a- sistente, surori care și-au cîștigat stima și respectul bolnavilor prin munca lor plină de devotament și abnegație. Ei formează, neîndoielnic, absoluta majoritate.Dar investigația' noastră a scos la iveală și alte cazuri care distonează puternic cu atitudinea demnă, adine umană, ce caracterizează corpul medical. In ziua în care am vizitat spitalul de obstetrică și ginecologie din Brașov, conducerea u- nității tocmai discuta, un asemenea caz. Asistenta Rodica Dovlete neglijase să acorde ajutorul necesar și să aplice tratamentul prescris unei lehu- ze imobilizate la pat, adueînd-o într-o stare de disperare. Mai grav este faptul că ea nu se află la prima abatere de acest fel.- Bolnavul Dumitru Savu Florea, internat la secția chirurgie a spitalului din Codlea în stare gravă, se plîngea că de circa trei ore nu-1 vizitase, sora, deși avea mare nevoie de un ajutor imediat. în acest timp, sora Anișoara Vlădău stătea lungită pe o canapea în sala de trata

de Mareș. Caban înscrie și el, și cu 
vreo zece minute înainte de final, 
Dukla conduce cu 10—3.. Meciul nu 
este însă jucat. Popescu transformă 
un 7 m.

Cu un efort admirabil, printr-un joc 
variat, cu pătrunderi incisive pe se
micerc, handbaliștii bucureșteni stă- 
pînesc net terenul. Marinescu egalea
ză (10—10). Tot el înscrie și cel de-al 
11-lea gol al echipei. lacob și Oțelea 
punctează încă de două ori: 13—10 
pentru Steaua. Victoria surîde, dar 
meciul trebuie jucat pînă în ultima 
secundă. Steaua știe bine acest lucru 
și se apără hotărît, făcînd față furi
bundelor atacuri ale adversarilor. 
Aceștia nu pot marca decît un singur 
punct, astfel că, odată cu fluierul fi
nal al arbitrului vest-german Ros- 
smanith, Steaua — debutantă în C.C.E. — reușește o extraordinară performanță — cîștigă prețiosul trofeu, a- cordat celei mai buno formații de club din Europa.

Aseară. în Capitală, s-a încheiat cempiouatul -.ui- ica devolei. Titlul de campioană a revenit și la aceasta ediție echipei Steaua, urmată în clasament de Dinamo București, Rapid și Politehnica Galați

Din partea română programul a fost semnat de Vasile Ileasă, director ad-interim al relațiilor culturale din Ministerul Afacerilor Externe, iar din partea franceză de Raymond Poussard, ministru plenipotențiar, director general adjunct al relațiilor culturale din Ministerul Afacerilor Externe francez.La semnare au fost de față Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Jean Livescu, adjunct al ministrului învățămîn- tului.A fost, de asemenea, prezent Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București. (Agerpres)

te de combustibili minerali, minereuri, roci utile etc. Acad. Al. Co- darcea, președintele Comitetului de stat al geologiei, a vorbit despre e- voluția științelor geologice în țara noastră și contribuția adusă de geologi la dezvoltarea acestora. Au fost prezentate apoi darea de seamă a activității geologilor români, consti- tuiți în precedentele societăți științifice de specialitate și planul de perspectivă al viitoarei Societăți de științe geologice.Adunarea generală a geologilor din întreaga țară s-a încheiat cu discuții privind statutul noii societăți și alegerea consiliului de conducere a acesteia. (Agerpres)

mente și se delecta cu un roman. Din păcate, asemenea atitudini, care pot avea grave urmări pentru cei internați, sînt privite cu o nepermisă indulgență de conducerile spitalelor. Nu se manifestă o atitudine fermă față de acele elemente care' își nesocotesc obligațiile profesionale. în- unele cazuri, sancțiunile luate rămîn fără efect. Desfăcîndu-se, de către spitalul nr. 1, contractul de muncă al asistentei Emilia Matei, pentru repetate neglijențe și acte de indisciplină, ea a fost angajată imediat la spitalul nr. 2.în cazul spitalului de obstetrică și ginecologie din Brașov, nici atitudinea față de muncă a unor cadre medicale din cele mai calificate nu oferă exemplul cel mai bun. Astfel, din comoditate ori din diferite interese personale, nu s-au putut, acoperi într-o mare parte a zilei (între orele 12,30 și 18) gărzile cu medici primari, deși numărul lor este suficient de mare și s-ar putea asigura o rotație corespunzătoare. A- ceastă stare de lucruri afectează posibilitatea efectuării operative a unor intervenții urgente mai grele.Ce concluzii se pot desprinde din ancheta întreprinsă ? Toate lipsurile constatate sînt de natură strict locală și au un caracter ceva mai larg sau mai restrîns, după cum, de la caz la caz, cei care conduc unitățile respective manifestă mai multă sau mai puțină exigență față de propria lor activitate și a salariaților în subordine. Or, atunci cînd este vorba de sănătatea omului, nu pot fi tolerate nici neglijențe sau abateri -cît de mărunte ar părea ele. Tocmai de aceea se impune luarea unor măsuri organizatorice și disciplinare, care, aplicate cu fermitate, să asigure ca ambianța de spital, prin toate componentele sale, să devină în toate unitățile un factor dintre cei mai importanți în accelerarea procesului de însănătoșire a celor internați. în această direcție este necesar și un control riguros din partea Ministerului Sănătății gi a organelor locale.
IERI PE STADIONUL REPUBLICII

Două goluri și atîtMeciul de ieri după-amiază a fost slab, nespectaculos, cu multe ratări. Marile și îndeosebi atît de alambicatele teorii vehiculate în lumea antrenorilor noștri — cu prilejul luărilor de cuvînt care vor să demonstreze competiția, erudiția teoretică — aș zice — nu s-au văzut de loc în evoluția „preopinenților". „Tînă- rul“ Oblemenco, de pildă, anunțat în lotul comisiei de selecție federale, care în partida aceasta a avut pare- se o misiune tactică specială, n-a apărut în fața porții lui Matache decît în min. 20 și atunci pentru a termina lamentabil o acțiune personală sortită eșecului încă din concepție. Sau, Martinovici, al cărui transfer a produs atîtea dureri de cap conducătorilor secțiilor de fotbal de la Craiova și Petroșeni, a fost un anonim fiind dominat de Adrian Constantinescu. Dar, am fi nedrepți justificînd jocul slab în general al formației craiovene, doar prin lipsa de activitate (și de formă) a vedetelor ei. Din întreaga echipă oaspe numai portarul Vasiles- cu și mijlocașul Strîmbeanu s-au a-

BAZE TRAINICE
RELAȚIILOR 

ROMÂNO-FINLANDEZE
(Urmare din pag. I)trial, comerțului, ca și pe alte planuri, ale științei, culturii, eforturilor pentru pace* 1 * * * * * 7*.

situație care-i produce îngrijorare și cu privire la care nu are mijloace de a se informa. Lipsa veștilor de o parte și de alta produce atît bolnavului, cit și familiei, multă amărăciune. în lipsa unei legături organizate — și această obligație revine conducerii spitalului — se recurge la mijloace și metode nerecomandabile, se încearcă pătrunderea în spital pe căi ocolite : se apelează și se fac intervenții pe lingă corpul medical, se dau bani portarilor etc. în jurul unor spitale poți vedea oameni în toată firea cățărîndu-se pe garduri, în încercarea de a comuni- ca cu cei internați. Actuala formă de legătură dintre bolnav și exterior este insuficientă, dăunătoare procesului de însănătoșire. în alte cazuri, sistemul vizitelor e vicios. Cîteodată, în jurul bolnavilor se adună un număr prea mare de vizitatori care, prin prezența lor, prin gălăgia pe care o fac, îi obosesc sau le agravează chiar boala. Cu prilejul unei asemenea vizite într-unul din saloanele secției de chirurgie a spitalului Codlea, unde se aflau cîțiva proaspăt operați, 7 internați au primit 36 de vizitatori !îată de ce se impune perfecționarea sistemului legăturilor cu exteriorul. Există un mijloc simplu, verificat și larg folosit: telefonul. Crearea unor instalații telefonice mobile ar permite ca o asemenea legătură să poată fi realizată și între bolnavii imobilizați temporar da pat și familiile lor. Pentru restul bolnavilor, să funcționeze suficiente posturi telefonice publice la fiecare etaj, în fiecare secție, folosite, desigur, cu plată. Ce s-a întîmplat însă înl ealitate ? Dintr-o înțelegere în-gust-birocratică a necesității de a folosi mai bine capacitatea centralelor noastre, telefonia a fost re- strînsă tocmai în spitale, o serie deposturi telefonice fiind desființate.La îmbunătățirea legăturilor dintre bolnav și familie o contribuție im

FRANKFURT PE MAIN (cores
pondență specială). — Peste 8 000 de 
spectatori au fost prezenți aseară în 
sala „Expoziției" din Frankfurt pe 
Main (R.F.G.), la finala celei de-a 
IX-a ediții a „Cupei campionilor 
europeni" la handbal masculin, ale 
cărei protagoniste au fost echipele 
Steaua București și Dukla Praga.

Un început furtunos al praghezi- 
lor, facilitat parțial și de inferiori
tatea numerică a echipei bucureșțe- 
ne, prin eliminarea pentru două 
minute a lui Oțelea, face ca scorul 
să fie deschis și apoi majorat la 
2—0 de Dukla. Steaua reduce handi
capul prin Marinescu, pătruns pe 
semicerc, și egalează prin Popescu 
care transformă o lovitură de la7 m. In minutul 20 se înscriu încă 
două goluri — întîi praghezul Za- 
trapa, apoi Gruia. Deci 3—3. Dukla 
nu găsește totdeauna modalitățile 
corecte, regulamentare de a face 
față atacurilor tot mai decise, mai 
bine organizate ale bucureștenilor. 
Steaua beneficiază de încă un 7 m 
(transformă Gruia), și, ca urmare a 
două combinații de mare spectacu
lozitate pe semicerc (finalizate de 
Oțelea), măresc avantajul. Cu 5 mi
nute înainte de încheierea primei 
reprize, Steaua conducea cu 7—4 
(intre timp, Duda marcase din 7 m). 
In această perioadă publicul remar
că siguranța în intervenții ale por
tarului Dincă, excelent in cel puțin 
două-trei faze cînd șuturile praghe- 
zilor păreau goluri sigure. Praghezii 
înscriu însă de două ori și scorul 
devine 7—6 pentru Steaua.

Imediat după pauză. Gruia măre
ște la două goluri avansul echipei 
bucureștene, dar nu trece mult timp 
și praghezii egalează. Situația devine 
și 'mai critică pentru Steaua. întrucît 
iarăși ea joacă în inferioritate nume
rică, prin eliminarea lui Oțelea și 
apoi a lui lacob. Fires:. Dukla domi
nă și ia conducerea prin golul marcat

Ca o mărturie a năzuinței comune de a. lărgi și intensifica colaborarea dintre țările noastre și ca o expresie a spiritului de înțelegere care a dominat în timpul tratativelor, în cursul vizitei au fost semnate o serie de acorduri privind transporturile rutiere internaționale, desființarea vizelor și Protocolul de colaborare în domeniul culturii și științei și s-a convenit să se exploreze în continuare toate posibilitățile de sporire a schimburilor comerciale și modalitățile concrete de cooperare economică, reciproc avantajoasă. „Noi — spunea premierul finlandez Mauno Koivisto — acordăm o importanță deosebită dezvoltării relațiilor noastre economice. Sînt convins că Finlanda și România vor putea spori considerabil schimburile comerciale reciproce, dat fiind că resursele naturale ale țărilor noastre, pe de o parte, și sectoarele specializate ale industriilor noastre, pe de altă parte, diferă și, în consecință, se completează".In cursul convorbirilor a fost abordat un larg cerc de probleme ale politicii internaționale.Guvernele român și finlandez și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la războiul care continuă în Vietnam. Ele au subliniat necesitatea găsirii unei soluții a a- oestei probleme, în conformitate cu Acordurile de la Geneva din 1954, respectîndu-se dreptul inalienabil al poporului vietnamez de a-și hotărî propria soartă, potrivit cu interesele sale fundamentale și voința sa suverană. S-a apreciat unanim că încetarea războiului din Vietnam ar contribui în mod eficient la însănătoșirea situației internaționale, la normalizarea relațiilor între state, la consolidarea păcii în lume. După cum este știut, țara noastră, ca și opinia publică mondială, și-a exprimat în repetate rînduri atitudinea de dezaprobare față de agresiunea comisă de Statele Unite în Vietnam. In legătură cu evenimentele recente, guvernul român a salutat, . printr-un 'document oficial, faptul că guvernul Republicii Democrate Vietnam a decis să numească un reprezentant care să întîlnească un reprezentant al S.U.A., eu toate că Statele Unite nu au satisfăcut cererile legitime ale poporului vietnamez și ale opiniei publice internaționale, de a înceta necondiționat bombardamentele și celelalte acte de război împotriva Vietna- .mului de nord. Un act care ar dovedi cu adevărat dorința de pace a S.U.A. ar fi încetarea totală a acțiunilor de război împotriva R. D. Vietnam, retragerea trupelor americane din Vietnamul de sud, respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și făuri singur destinele. Părțile s-au pronunțat pentru reglementarea politică a litigiilor din Orientul A- propiat, pe baza inadmisibilității obținerii de cîștiguri teritoriale ca urmare a operațiunilor militare și a respectării dreptului fiecărui popor din această regiune la existență liberă, independentă. Repre

propiat de minimum ce se cere unor jucători de primă divizie, după mai bine de o lună de competiție oficială.Cît privește Progresul el a jucat în nota obișnuită. Ca de obicei, Țarălungă a ratat vreo două ocazii în fața porții goale, dar a înscris un gol (min. 47) dintr-o poziție complicată. Șoangher și Mateianu au alergat inutil pe la mijlocul și pe la marginile terenului. Și tot ca „de obicei" în această primăvară, în formația bucureșteană a fost prezentat un tînăr din grădina proprie : R. Tones- cu, component al lotului republican de juniori. (Și la craioveni, am remarcat un novice, pe Boșoteanu).Al doilea gol al partidei desfășurată pe stadionul „Republicii" a fost urmarea unei lovituri de la 11 m a- cordată la un fault comis asupra lui Matei (min. 75). L-a executat bine Mateianu. De altfel ultimele 20 de minute ale partidei au fost mai răsărite sub aspectul interesului ; înaintașii ambelor formații au devenit ceva mai vioi, organizînd mai des acțiuni în fața celor două porți. Scriem ultimele 20 de minute pentru că de exemplu, din min. 47 pînă în min. 70 n-am avut de consemnat în blocnotes decît două „evenimente" : schimbările survenite în echipe ! A ieșit A. Georgescu (de la Progresul) și a intrat Constantin Matei, iar la craioveni, Bălan l-a înlocuit pe Cîr- ciumărescu. Atît.
V- p.

La Sofia, Bulgaria a învins Italia cu 3—2 (1—0) în meciul tur din cadrul sferturilor de finală ale campionatului european de fotbal. Jocul a fost presărat cu faze spectaculoase dar și cu multe faulturi. Golurile au fost înscrise in ordine de : Kotkov, Penev (autogol). Dermendjiev, Jekov și Prati. întreaga repriză secundă italienii au jucat în zece echipieri, Picchi, accidentat 

zentanții celor două țâri, evidențiind rolul Organizației Națiunilor Unite în menținerea păcii și asigurarea securității internaționale, au subliniat necesitatea ca, în scopul sporirii eficienței sale, această organizație să reflecte realitățile lumii contemporane și să devină universală.Condiția fundamentală pentru e- voluția pozitivă a relațiilor internaționale o constituie respectarea principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. Comunicatul dat publicității la încheierea vizitei subliniază hotărârea celor două părți de a promova cu consecvență aceste principii în viața internațională, în scopul ameliorării climatului politic pe plan european și mondial. In timpul convorbirilor, cele două guverne și-au afirmat hotărîrea de a acționa cu perseverență pentru statornicirea u- nui climat de pace și securitate în Europa, au relevat necesitatea de a se acorda o atenție deosebită inițiativelor menite să ducă la realizarea acestui obiectiv major al popoarelor continentului nostru. A fost subliniată importanța pe care o reprezintă în această privință dezvoltarea relațiilor bilaterale între statele europene. în acest sens, părțile au relevat concordanța preocupărilor și eforturilor lor în ceea ce privește promovarea relațiilor de bună vecinătate între țări europene aparținînd unor sisteme sociale diferite, concordanță ce s-a manifestat în formularea rezoluției în acest sens, adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a O.N.U., ambele țări fiind coautoare ale proiectului de rezoluție. în acest context a fost menționată importanța colaborării economice între țările europene, cele două guverne subliniind că, în interesul promovării acestor relații, e necesar să se creeze condiții cît mai favorabile dezvoltării comerțului internațional, fără bariere și discriminări.Părțile au împărtășit Intrutotul ideea reliefată de evoluția contemporană a relațiilor internaționale că apartenența la sisteme social- politice diferite nu constituie un obstacol în calea dezvoltării fructuoase a colaborării între state. Este semnificativă, în acest sens, aprecierea ziarelor finlandeze că vizita în Finlanda a premierului ’ român este „un semn al timpului". Viața confirmă că tendința popoarelor de apropiere este un proces care se afirmă tot mai mult în zilele noastre.Contactele și convorbirile prilejuite de vizita în Finlanda a primului ministru român deschid larg porțile cooperării româno-finlan- deze. In numele președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, președintele Finlandei, Urho Kekkonen, a fost invitat să facă o vizită în țara noastră. Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- ghe Maurer, a adresat, de asemenea, primului ministru al Finlandei, Koivisto, precum și ministrului afacerilor externe, Karjalainen, invitația de a vizita România. Invitațiile au fost acceptate cu plăcere.
Cicliști români 
peste hotare
• Moiceanu — lider, cu 2’8" 
avans, în „Turul Marocului"Turul ciclist al Marocului a continuat ieri cu desfășurarea etapei a 6-a Marrakech—Beni—Mellal (200 km). Victoria a revenit englezului Brian Jolly cronometrat în 5h 08’35’’ urmat de polonezul Kowalski (5h 08’50’’) și de marocanul Abdelah Na- hli (5h 09’05’’). Moldoveanu a sosit pe locul 7 în 5h 10’1'1’’, iar Gabriel Moiceanu pe locul 11, în același timp.După 6 etape, tricoul galben continuă să fie purtat de reprezentantul României, Gabriel Moiceanu, cu 27h 27’17’’, urrrfat de Soederlund (Suedia) — la 2’8”.
• Etapă hecatombă, ieri In 
cursa Bordeaux-San SebastianCondițiile atmosferice (vînt puternic, temperatură foarte scăzută, a- verse de ploaie și grindină) au triat serios ieri caravana ciclistă din cursa Bordeaux—San Sebastian : din cei 65 de alergători, care au luat startul la Biarritz, doar 28 au terminat etapa — după 88,5 km. — la Hendaye.Cei dinții au trecut linia de sosire, în același timp, olandezii Rentmees- ter și Baars. Cicliștii noștri s-au a- flat din nou în plutonul fruntaș: Ștefan Suciu (pe locul 6) și Emil Rusu (10) au fost cronometrați in a- celași timp cu al treilea clasat, la 5 minute față de Rentmeester ți Baars.în urma acestei etape — _o veritabilă hecatombă", cum o denumește corespondentul agenției „France Presse" — lider este Rentmeester.

și trecut pe aripă, n-a lovit nici o singură dată balonul lLa Marsilia, Franța șl Iugoslavia au terminat nedecis 1—1 
(0—0) primul lor meci tot din „sferturile" campionatului european; Scorul a rămas alb pînă în minutul 66, cînd Geajcl ■ marcat pentru Iugoslavia. Francezii au egalat în minutul 79 prin Fleury Di Nallo.
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Mai demult plutea în aer o remaniere ministerială de primăvară și chiar în cercurile ierarhiei laburiste se afirma că actualele împrejurări politice și economice impun o asemenea operație ca imperios necesară și inevitabilă. într-adevăr, agravarea situației economice, cu întregul cortegiu de succesive măsuri de austeritate, devalorizarea lirei și bugetul din 19 martie, a căpătat accente de amplă rezonanță politică o dată cu înfrîngerile laburiste în recentele alegeri parțiale. Se cerea, așadar, o intervenție imediată pentru a salva imaginea partidului laburist de la o eclipsare alarmantă. S-a recurs astfel Ia formula remanierii, devenită clasică în practica politicii britanice în situații dificile. Se exprimau chiar unele temeri că ar putea fi urmat exemplul lui Macmillan din 1962, cînd guvernul conservator a fost supus unui faimos „masacru politic" pentru motive similare, fără însă a se obține efectele sperate.Istoria nu s-a repetat întocmai. Actuala remaniere poartă amprente specific laburiste, iar bisturiul a operat numai într-un singur caz, al lui Gordon Walker. în rest, modificările anunțate — care afectează în total 16 posturi ministeriale — constituie o rocadă multiplă între aceiași membri ai echipei guverna-
CORESPONDENȚA DIN 
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mentale. Poate tocmai de aceea s-a și ivit întrebarea : în ce măsură noua redistribuire de posturi — cronologic a noua de la venirea laburiștilor la putere în 1964 — aduce sau nu cu ea schimbări și în orientarea politicii generale ?Inițiatorii mișcării răspund, bine înțeles, în mod afirmativ, bizuindu- se în primul rînd pe efectuarea unor restructurări vernamental. nou minister de muncă și fapt vechiul Minister al Muncii, dar 
cu atribuții mult lărgite. Și anume, 
el va prelua de la Ministerul Economiei Naționale întregul sector al politicii prețurilor și veniturilor, considerat a deveni în actualele condiții principala pîrghie a redresării economice. în fruntea ministerului a fost numită Barbara Castle, cunoscută pentru dinamica ei activitate la Ministerul Transporturilor. Este o promovare majoră în ierarhia cabinetului britanic, ca de altfel și aceea a lui Richard Crossman, fost lider 
al Camerei Comunelor, căruia în prezent 1 s-a încredințat conducerea unul minister creat prin contopirea altor două — al sănătății și al securității sociale.Căutînd să descifreze rațiunea noului ordin de bătaie, cercurile politice atribuie premierului Harold Wilson intenția de a concentra principalele forțe și energii disponibile; în domeniul politicii economice. Obiectivul central, declarat mai demult, constă în deplasarea resurselor economice din domeniul consumului intern înspre cel al exportului și investițiilor. în concepția liderilor laburiști, acest țel nu ar putea fi atins decît dacă salariile muncitorilor vor fi menținute pe o perioadă destul de lungă sub o anumită limită rigidă, impusă la nevoie cu ajutorul con- strîngerii legale. Or, tocmai în această sferă a adîncirii conflictelor de muncă Barbara Castle are neînvi- diata sarcină de a încerca să convingă sindicatele să renunțe la revendicările lor de salarii, să accepte o deliberată «cădere a nivelului de trai. Mulțl se îndoiesc că șansele ei ar deveni mai mari numai pentru motivul că ea este considerată a proveni din aripa de stînga a partidului laburist, iar primele reacții ale sindicatelor au și fost semnalate ca fiind nefavorabile.Pe de altă nlerii a fost celent prilej tanic de a-și ție în cadrul cabinetului și de a păstra o balanță a forțelor care să-i permită controlul deplin al posturilor cheie, în condițiile create printre altele șl de recenta demisie a lui John Brown din postul de ministru de externe. în felul acesta, afirmă unii co’- mentatori, primul ministru s-a putut degaja de anumite obligații moștenite încă din perioada opoziției, con- stituîndu-și abia acum, Ia jumătatea mandatului, o echipă formată după criteriul meritului și competenței. Cu toate acestea, în actuala atmosferă politică predomină impresia că scepticismul opiniei publice va persista, în ciuda noii formule de remaniere, pînă la apariția unor rezultate convingătoare.
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Peste 4 000 de locuitori ai Berlinului occidental au participat la o demonstrație de protest împotriva agresiunii 
S.U.A. în Vietnam.

o BELGRAD. Sîmbătă dimineața, în Piața Marx-Engels din Belgrad, a avut loc un mare miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, la care au luat parte circa 300 000 de locuitori ai capitalei iu-
goslave. Participant! purtau pancarte cu lozinci, prin care condamnau agresiunea S.U.A. în Vietnam și cereau încetarea imediată și necondiționată a tuturor bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam.

PRAGA 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în încheierea plenarei C.C. al P.C. din Cehoslovacia, A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a subliniat că dezbaterile au confirmat hotărîrea de a se merge înainte, menționînd totodată că există și unele puncte de vedere diferite asupra măsurilor ce urmează.să fie aplicate.Referindu-se la problema convocării unui congres extraordinar al partidului, A. Dubcek a arătat că acesta nu trebuie convocat pînă nu sînt rezolvate toate problemele.Prezidiul C.C. al partidului trebuie să facă o analiză a problemelor și să prezinte un proiect cu privire la pregătirea celui de-al XIV- lea Congres și totodată să fixeze data ținerii acestuia. Această sarcină trebuie să devină unul din obiectivele principale ale activității Prezidiului C.C. Pe de altă parte în momentul de față atenția trebuie să fie concentrată în întregime asupra elaborării unui nou statut al partidului. De asemenea trebuie să se inițieze schimbări în constituția R. S. Cehoslovace, a subliniat vorbitorul.întregul Comitet Central, toți comuniștii din organele de stat, a spus primul secretar al C.C. al P.C.C., trebuie să se consacre activității de consolidare a situației

din partid și rezolvării sarcinilor care decurg din programul țiune.Vorbitorul a arătat că din noului guvern se așteaptă varea unui întreg complex de probleme politice și economice, „rezolvarea problemelor economice fiind o importantă verificare a capacității noastre de a trece de la fapte".„Nu trebuie și nu vom simplificăm1 situația", a Trebuie să vedem și care ar putea aduce prejudicii mișcării de renaștere. Pe de altă parte trebuie să ținem seama de faptul că principala trăsătură caracteristică a acestei mișcări o constituie caracterul său progresist.Subliniind în încheierea cuvîntă- rii sale însemnătatea creșterii rolului conducător al partidului comunist. a dezvoltării democrației socialiste, vorbitorul a arătat că P.C. din Cehoslovacia aduce în politica sa elemente specifice corespunzătoare condițiilor din Cehoslovacia. Aceasta, a declarat A. Dubcek, „nu schimbă cu nimic faptul că noi sîntem comuniști, Internaționaliști, în sufletul cărora s-a înrădăcinat adînc sentimentul de colaborare internațională și fideli- - tate față de țările socialiste, față de mișcarea comunistă și muncitorească internațională".

Ei au protestat, de asemenea, împotriva asasinării liderului populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King, laureat al premiului Nobel pentru pace.A luat cuvîntul Veliko Vlahovici. membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., care a exprimat solidaritatea locuitorilor capitalei ’iugoslave cu poporul vietnamez. Trebuie să înceteze definitiv toate bombardamentele împotriva R. D. Vietnam pentru a se putea trece la convorbiri. Este timpul ca poporul vietnamez să-și hotărască singur soarba fără nici un amestec din afară, a spus vorbitorul.• TOKIO. — In capitala japoneză peste 1 000 de persoane au demonstrat sîmbătă cerînd stabilirea imediată a păcii în Vietnam. Totodată, organizația japoneză „Pace Vietnamului" a organizat un miting, la care participanții au păstrat un moment de reculegere în memoria cunoscutului luptător pentru drepturile populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King.
o CANBERRA. — Agenția^U.P.I. relatează că sîmbătă, în apropierea reședinței primului ministru australian, unde aveau loc convorbiri între secretarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, și primul ministru al Australiei, John Gorton, a avut loc o puternică demonstrație împotriva războiului dus de Statele Unite în Vietnam. Demonstranții au ce

rut încetarea definitivă și pe între
gul teritoriu al R. D. Vietnam a 
bombardamentelor aviației ameri
cane.

PRAGA 6 (Agerpres). — Sîmbătă a avut loc la Praga o ședință extraordinară a guvernului cehoslovac, în cadrul căreia J. Lenart, președintele guvernului, a informat despre hotărîrile C.C. al P.C. din Cehoslovacia referitoare la schimbările din cadrul guvernului. El a propus ca guvernul să-și prezinte demisia noului președinte al Cehoslovaciei.După o scurtă dezbatere, propunerea a fost acceptată.în aceeași zi, președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Lud- vik Svoboda, a primit la Hradul din Praga pe Jozef Lenart, care i-a* prezentat demisia guvernului.Ludvik Svoboda a primit pe de- aplanării disputelor 
dintre cele două

Con-tinuîndu-și ofensiva împotriva trupelor biafreze forțele federale algeriene au ocupat un alt important oraș din Biafra, Abakaliki, situat la 
70 kilometri de Enugu — anunță un comunicat dat publicității de guvernul 
de la Lagos. Trupele federale nigeriene au reușit, de asemenea, să preia controlul asupra localității Nfuma. în fotografie : una dintre cele mai importante căi de comunicații din Africa, podul peste fluviul Niger de la Onitsha, 
a fost aruncat în aer de forțele biafreze.

NICOSIA 6 (Agerpres). special alr secretarului O.N.U. în Cipru, Osorio Tafal, si comandantul unităților O.N.U. de pe insulă, generalul Martola, au avut o întrevedere cu președintele Makarios în legătură cu apropiatele convorbiri dintre reprezentanții ciprioților greci si turci — primele după izbucnirea conflictului cipriot, în decembrie 1963. Ei au avut anterior o întrevedere similară cu liderul turcilor ciprioți. Fazii Kuciuk. După cum s-a anunțat, reprezentanții celor două comunități cipriote au căzut în principiu de acord asupra unor tratative menite să ducă la aplanarea disputelor care au provocat criza cipriotă, urmînd să se stabilească locul si data acestor tratative. Purtătorul de cuvînt al guvernului cipriot a anunțat că liderul cipriot :;il să să înturc Raouf Denktash, aflat în e: din 1964 și care a fost autorizat se înapoieze în Cipru, urmează conducă delegația ciprioților turci tratativele care vor avea loc.

Cu ocazia vizitei în Danemarca a delegației comerciale 
române, condusă de Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România, Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei a oferit un cocteil la care au participat; ministrul afacerilor externe, ~ Hartling, reprezentanți ai Ministerului Comerțului, Consiliului Consiliului agricol, oameni de afaceri, ziariști. A fost prezent, ambasadorul României în Danemarca, Gh. Ploeșteanu.

Prezidiul Adunării Populare a R. P. Bulgaria 
nat iul Gheorghl Tralkov, președintele Prezidiului ^Adunării 
Populare, titlul de Erou al Republicii Populare cu prilejul aniversării a 70 de ani de la naștere și pentru merite întărirea alianței muncitorilor și țăranilor bulgari.

Referendum asupra noii constituții a R. D. Sîmbătă s-a desfășurat în R. D. Germană referendumul asupra tuții. Incepînd din primele ore ale dimineții numeroși cetățeni s-au prezentat la cele 22 000 localuri de vot din țară. Rezultatele referendumului vor fi cunoscute în cursul zilei de azi.

Poul industriașilor, de asemenea,
i-a decer-

Bulgaria,deosebite în
Germane,noii Consti-

La Conferința sindicatelor muncitorilor din întreprinde
rile petroliere și de gaz metan din țările bazinului medite
ranean, ale bazinului Mării Negre șl din Orientul Mijlociu a luat cuvîntul șeful delegației române, Ion Istrate, președintele Comitetului Uniunii sindicatelor din întreprinderile industriei de petrol și gaz metan din România. Delegatul român s-a referit la contribuția pe 1 care sindicatele din România au adus-o la prefacerile politice, economice și sociale din țara noastră, subliniind în același timp necesitatea de a întări cooperarea între organizațiile profesionale ale oamenilor muncii.

Convorbiri Nasser-Hussein. La Cairo au început convorbirile oficiale între președintele Nasser ți regele Hussein al Iordaniei care a sosit sîmbătă într-o vizită la Cairo. Presa egipteană subliniază că șefii celor două state vor examina o serie de aspecte militare și politice ale situației din Orientul Apropiat în urma recentelor incidente israeliano-iordaniene, posibilitățile convocării unei conferințe arabe la nivel înalt, precum și măsurile destinate consolidării unității țărilor arabe.
Aviația militară portugheză 

a bombardat la 22 martie a.c. 
trei localități zambiene, nunță un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Zambiei. în timpul acestor bombardamente șase persoane au fost ucise și peste 20 rănite. Avioanele au decolat de la bazele militare din Angola.

a-

Capodoperele din Anvers au 
fost salvate. După ce autoritățile anunțaseră distrugerea unor celebre picturi ale lui Rubens, Van Dyck, Teniers și Jordaens în incendiul care a mistuit biserica SE. Paul din Anvers, acestea au fost găsite aranjate în ordine într-un loc din apropierea bisericii. Salvatorii lor au fost circa 60 de tineri, care au observat primii izbuc-

DELHI 6 (Agerpres). — Intre România și India a fost semnat sîmbătă la Delhi un acord comercial și de plăți de lungă durată. Din partea română acordul a fost semnat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, iar din partea indiană de Dinesh Singh, ministrul comerțului al Indiei. .Potrivit acordului, India va importa din România echipamente și ansambluri pentru diverse obiective

industriale, în special utilaj petrolier. România va furniza Indiei uleiuri lubrifiante, îngrășăminte și alte materii prime necesare industriei indiene. India va exporta în România produse tradiționale cum ar fi iută, produse textile, precum, și minereuri de fier și bauxită.în aceeași zi a mai fost semnat un acord de cooperare economică și tehnică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Indiei.

nirea incendiului și au salvat tablourile în ultimele minute înainte de prăbușirea acoperișului bisericii.
Cel mal mare vas de linie — 

,,Queen Elisabeth* — a fost
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IU. AUT0BU2
Intr-una din sălile restau

rantului Cremer din Bonn — 
relatează 
— urma 
rință de 
un grup 
P.C. din 
moment 
li s-a comunicat că, din ordi
nul autorităților locale, sala 
nu va putea fi pusă la dispo
ziția lor. Atunci reprezentanții 
P.C.G. au 
au invitat 
timp ele 
tate, au

presa vest-germană 
să aibă loc o confe- 
presă convocată de 
de reprezentanți ai 
Germania. In ultimul 

însă, organizatorilor

adus un... autobuz, 
în el pe ziariști și, 
o oră și 
cutreierat

Bonn-ului, discutînd. 
zentanții P.C.G., Max Schăfer, 
Herbert Mies și fosta deputată 
îh Bundestag, Grete Thiele, au 
dat citire unei scrisori 
sate de Max Reimann, 
secretar al C.C. al P.C. 
Germania, 
lamentare din Bundestag. Iu 
scrisoare 
altele, că 
timele săptămâni au demon
strat că pături tot mai largi 
ale populației din Republi
ca Federală, indiferent de 
concepțiile lor politice și de 
altă natură, în dorința de a

jumă- 
străzile 
Repre-

adre- 
prim- 

din 
fracțiunilor par-

se arată, printre 
„discuțiile din ul-

Atmosfera din S.U.A
Situat pe malul fluviului Mississippi, cochetul oraș Memphis nu seamănă cîtuși de puțin cu acele „clasice orașe decăzute ale profundului sud". Cartierele sale frumos sistematizate. cu străzi largi, cti zgîrien norii ce conviețuiesc armonios cu casele în stil clasic, dau, la prima vedere, o impresie de calm și bunăstare. Și poate tocmai de aceea, apelurile radiofonice constante ale stării de asediu, decretată la 5 aprilie, au însemnat o brutală trezire la realitate : căci aici, la Memphis, s-a produs un asasinat monstruos, care aruncă o lumină nefavorabilă asupra întregii țări.în după-amiazâ zilei de joi, 4 a- prilie 196&, aici, la Memphis (statul Tennessee), a fost asasinat, după cum se știe, dr. Martin Luther King, în vîrstă de 39 de ani, lider al populației de culoare din Statele Unite, laureat al premiului Nobel pentru pace. Un om brunet, cu părul tuns scurt și dat peste cap, mai mult înalt, cu bărbia pătrată și nasul ascuțit, vorbind cu accent sudic; cu presupusul nume de John Willard, acesta este portretul presupusului asasin, în prezent încă în libertate, al dr. King. ,în biroul căpitanului Frank Holloman, șeful poliției-din Memphis, o hartă a orașului ocupă un întreg perete. Pe ea, pete galbene indică „diversele cartiere în care s-ar putea produce revolte". De altfel, din primele momente de .după asasinarea doctorului King, în întreaga țară manifestațiile de protest ale populației de culoare luau amploare oră de oră. trat pe (statul Jersey), , ....York, Detroit, Chicago ; mii docheri, negri și albi, au tat lucrul = în memoria dr. Martin Luther King. Washingtonul a trăit ore dramatice marcate de puternice demonstrații ale popu-

lației de culoare. Grupuri revoltate de oameni au incendiat clădiri în diverse cartiere ale capitalei și chiar în apropierea centrului orașului. La un moment dat, 30 de incendii luminau străzile Washingtonului, în timp ce principalele artere ale orașului ofereau spectacolul atacului
CORESPONDENȚĂ DIN NEW YORK, 

DE LA CARL MARZANI

Mii de oameni au demons- străzile orașelor Freeport New York), Trenton (New Jackson (Mississippi), New Detroit, Chicago ; mii de negri și albi, au înce-

populației de culoare asupra magazinelor, autobuzelor. La Washington era decretată starea de a- sediu. La 200 de metri de Casa Albă, mașini ale poliției și ale trupelor regulate ale armatei blocau accesele. Aproximativ cincizeci de tancuri patrulează în centrul orașului, în timp ce pe aeroporturile militare din apropierea Washingtonului au aterizat încă din zori, zeci de avioane de transport. La bordul lor se găseau parașutiștii faimoasei divizii 82 aeropurtate, sosită de la Fort Bragg (Carolina de nord) în ajutorul gărzii naționale și al poliției. îmbră- cați în ținuta obișnuită, cu căști, cizme și uniforme verzi, înarmați cu carabine, parașutiștii parcurg, în grupuri de patru sau cinci oameni, străzile capitalei.La Casa Albă, unde președintele are întrevederi cu generalul Westmoreland, efectivul polițiștilor a fost dublat.Datorită arestării în ultimele 24 de ore a peste 2 000 de negri închisorile Washingtonului au devenit neîncăpătoare. Deținuții sînt transferați la închisorile de la periferie. Spitalele au primit pînă în prezent peste 750 de răniți.

lui KingLa New York, grupuri de negri din Harlem și-au manifestat protestul spărgînd vitrinele magazinelor din centrul Manhattan-ului. La Detroit, primarul a apelat la sprijinul gărzii naționale împotriva mulțimilor revoltate. La Philadelphia, autoritățile au decretat stare de urgență, limi- tînd circulația vehiculelor. La Boston, centrul comercial este protejat de cordoane ale poliției. La Nashville (Tennessee), declararea stării de asediu a fost însoțită de schimburi de focuri în incinta universității. Cele mai puternice manifestații de protest împotriva samavolniciei rasiștilor au avut loc la Chi
cago, unde s-au înregistrat 9 morți și 200 de răniți. Unitățile de poliție care au recurs la represiuni avansau printre demonstranți în automobile blindate, în spatele tancurilor. 19 morți și peste 1 000 de răniți în întreaga țară, iată bilanțul celor două

VÎndut de către societatea engleză „Cunard Steamship Company" unui grup de oameni de afaceri din Philadelphia pentru suma de 3 230 000 de Lire sterline. Această navă de 83 000 de tone urmează să-și încheie cursele peste Atlantic în toamna acestui an, după 30 de ani de serviciu. Ea va fi transformată în „muzeu plutitor".
ln Columbia s-au semnalat 

noi acțiuni ale forțelor de 
partizani. Potrivit unui comunicat oficial, în cursul unul puternic angajament între trupelo guvernamentale șl partizani s-au înregistrat 14 morți și un număr mare de răniți de ambele părți.

Autoritățile braziliene au a- 
nunțat că în majoritatea ora
șelor din țară a fost restabilit 
vineri calmul, după o săptămînă de grave tulburări studențești soldate 
cu 4 morți și sute de răniți. Președintele Braziliei, Artur Costa e Silva, • făcut o declarație în care a subliniat că guvernul său „va menține ordinea și liniștea în țară" și nu va permite noi demonstrații. S-a anunțat că a- proximativ 500 de persoane continuă să rămînă sub stare de arest, pentru participarea lor la demonstrațiile antiguvernamentale.

contribui la dezvoltarea demo
crației, legalității și destinde
rii, se exprimă pentru discu
tarea liberă a proiectului de 
program al P.C.G. și pentru 
anularea interdicției parti
dului comunist". Purtătorii de 
cuvînt ai P.C. din Germania 
au cerut ca fracțiunile parla
mentare să determine Bun- 
destagul să adopte hotărîri în 
acest sens.

Apoi, organizatorii au răs
puns la întrebările ziariștilor.

Referindu-se la această ori
ginală conferință de presă, pu- 
blicația „Welt der Arbeit", or-,^‘ -' 
gan al Uniunii sindicatelor 
vest-germane, constată: „La 
Bonn crește numărul acelora 
care își exprimă părerea că 
P.C. din Germania trebuie, in 
cele din urmă, să fie legalizat".în fotografie : Aspect al con
ferinței de presă din... autobuz.

I

■V,

zile ce au urmat asasinatului doctorului King. în această atmosferă încordată, președintele S.U.A., Lyndon Johnson, a anunțat că se va adresa cel tîrziu luni seara celor două camere ale Congresului american pentru a formula noi recomandări în domeniul drepturilor civile ale populației de culoare.La Memphis, ministrul federal a! justiției, Ramsey Clark, conduce ancheta deschisă în urma asasinatului. Clark a declarat, în cursul unei conferințe de presă, că „ancheta s-a extins la sute de kilometri distanță' de frontierele statului Tennessee, fiind concentrată îndeosebi in vestul acestui stat, în statele Mississippi și Arkansas".„A fost ucis unul dintre oamenii demni de respectul mondial" — spunea, la televiziune, unul dintre liderii populației de culoare.Ecourile zguduitorului străbat întreaga Americă.Bunche, secretar general junc-t al O.N.U., declara că care a King a deplina rușinea Unite. Poate că nimeni nu avea mai multă încredere ca Martin Luther King în națiunea americană. Pentru viitorul întregii țări, visul său trebuie să se realizeze cit mai curînd și pe deplin".

asasinatRalph ad- „focul pus capăt vieții doctorului răsunat în întreaga lțțme, în sa barbarie și infamie, spre și discreditarea Statelor

'i-'-

O strada din Washington blocatâ de soldaji.O strada din Washington blocatâ de soldaji.
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