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20 de ani de la naționalizarea

prind alelor mijloace de producție
■ *”■

TEMELIA PROGRESULUI
MULTILATERAL
între datele memorabile care ja

lonează istoria poporului român, 
ziua de 11 iunie 1948 — data na
ționalizării principalelor mijloace de 

iducție — ocupă un loc aparte, 
t.. a marcat trecerea fabricilor și 
uzinelor, a bogățiilor subsolului, a 
întreprinderilor bancare și de tran
sport, din mîinile capitaliștilor și 
moșierilor, ale capitaliștilor străini 
în posesia proprietarului lor legitim 
— oamenii muncii, făuritorii tuturor 
bunurilor — înfăptuirea năzuinței 
scumpe pentru care a luptat timp 
de decenii clasa muncitoare, elibera
rea ei de exploatare. Naționalizarea 
principalelor mijloace de producție în 
România a fost un act istoric nece
sar, decurgînd din contradicția ce se 
crease între sistemul politic socialist 
instaurat prin cucerirea puterii po
litice de către poporul muncitor, con
dus de partid, pe de o parte și rela
țiile capitaliste dominante, pe de 
altă parte. Puterii politice socialiste 
i s-a creat atunci baza economică — 
relațiile de producție socialiste, Ro
mânia intrînd pe făgașul construirii 
societății noi, lipsite de exploatare, 
de clase antagonice, a acelei socie
tăți al cărei scop fundamental îl 
constituie satisfacerea în cel mai 
înalt grad a nevoilor materiale și 
spirituale ale omului.

Procedînd la exproprierea ex
propriatorilor, partidul nostru a 
răspuns unei cerințe' obiective a Is
toriei, creînd, totodată, condițiile 
pentru dezvoltarea rapidă, nestînje- 
nită, a forțelor de producție, pentru 
avîntul întregii economii pe bazele 
socialismului.

★ 

zate, au fost construite în acești ani 
sute de întreprinderi noi, moderne, 
mari combinate, care constituie o 
mîndrie a poporului nostru. Ramuri 
de bază ale industriei, care la data 
naționalizării erau slab reprezentate 
sau chiar inexistente, au astăzi o mare 
pondere în economia națională. Ast
fel. industria constructoare de ma
șini a produs în 1967 22,3 la sută din 
producția industrială globală, fiind 
capabilă să acopere mai mult de 
două treimi din nevoile interne de 
mașini și utilaje, asigurînd și anu
mite disponibilități pentru export. A 
fost creată o puternică industrie chi
mică, s-a dezvoltat considerabil in
dustria energiei electrice, este în 
curs de dezvoltare industria electro
nică.

Odată cu ramurile de bază ale in
dustriei, de care depinde înzestra-

Dr. I. RĂVAR
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., îm
preună cu tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit luni la amiază pe tova
rășii Giancarlo Pajetta, membru al 
Direcțiunii și al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Italian, și Carlo Ga- 
luzzi, membru al Direcțiunii, șeful 
Secției Externe a C.C. al P.C. Ita
lian.

A participat tovarășa Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cadrul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a avut loc o informare recipro
că asupra activității și preocupări
lor actuale ale celor două partide 
și s-a făcut un schimb de păreri 
cu privire la situația internaționa-

AMBASADORUL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a primit luni, 10 iunie 1968, pe 

lă și la mișcarea comunistă și mun
citorească.

Cu acest prilej s-a subliniat ne
cesitatea intensificării eforturilor 
consacrate dezvoltării coeziunii și 
solidarității mișcării comuniste și 
s-a reliefat importanța deosebită a 
întăririi continue a unității de 
luptă a tuturor detașamentelor 
mișcării muncitorești și democra
tice contemporane, a întregului 
front antiimperialist, în interesul 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii în lume.

în cursul convorbirilor s-a ma
nifestat satisfacția pentru relațiile 
frățești, de stimă și respect re
ciproc, existente între Partidul Co
munist Român si Partidul Comu
nist Italian, și s-a exprimat do
rința de a dezvolta în continuare 
aceste legături în interesul celor 
două partide și popoare.

R. P. BULGARIA
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R. P. Bulgaria la București, la ce
rerea acestuia.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă tovărășească.

Alphonse Massamba-Debat

La plecare, pe aeroportul Băneasa

Luni dimineața a părăsit Ca
pitala secretarul general al Miș
cării Naționale a Revoluției, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat, care, 
la invitația secretarului general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a făcut o vizită oficială 
în țara noastră.

în vizita sa în România, oaspetele 
a fost însoțit de Julien Boukambou, 
membru al Biroului Politic al 
M.N.R. și secretar administrativ al 
C.C. al M.N.R., Antoine Maboungou 
Mbimba, membru al C.C. al M.N.R., 
Georgette Bouanga, președinta 
Uniunii revoluționare a femeilor 
congoleze, Nicolas Mondjo, minis
trul afacerilor externe, însărcinat 
cu problemele cooperării, aviației 

și turismului, Aimâ Matsika, minis
trul comerțului, industriei și sta
tisticii, Augustin Poignet, secretar 
de stat al Apărării Naționale, pre
cum și de consilieri, funcționari de 
stat și de ziariști.

De la reședința oficială pînă la 
aeroport, secretarul general al Miș
cării Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, Al
phonse Massamba-Dăbat, împreună 
cu secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, au venit 
într-o mașină deschisă, escortată de 
motocicliști. Numeroși bucureșteni, 
aflați pe traseu, au făcut o căldu
roasă manifestație de simpatie, sa- 
lutînd prietenește, fluturînd stegu- 
lețe și buchete de flori.

La aeroport sînt prezenți pentru 
a-1 saluta pe oaspete tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Peterfi, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
membri al C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, ziariști.

Erau de față șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați la București.
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Prin actul istoric al naționalizării, 

poporul român a fost pus în fața 
unei situații complet noi, fără pre
cedent în istoria sa : apariția proprie
tății socialiste în domenii funda
mentale ale activității umane — in
dustrie, construcții, transporturi, co
merț, bănci, silvicultură. în economie 
conftj ta încă, desigur, să existe 
un 's ctor capitalist, a cărui lichi
dare era posibilă numai pe calea 
dezvoltării continue a producției so
cialiste și a ofensivei continue a so
cialismului împotriva capitalismului 
pe plan economic ; exista, de ase
menea, un uriaș sector al micii pro
ducții de mărfuri. în același timp, 
însăși dezvoltarea sectorului socia
list impunea uriașe eforturi mate
riale, priceperea de a organiza și 
dirija activitatea economică în chip 
nou, pe bază de plan, în funcție de 
necesitățile obiective ale societății.

Amploarea sarcinilor în acest do
meniu apare și mai clar dacă ne gîn- 
dim la starea în care se găsea eco
nomia noastră la data naționalizării; 
regimul burghezo-moșieresc lăsase 
moștenire o industrie slab dezvolta
tă, utilată într-o mare măsură cu u- 
tilaje învechite, o agricultură rudi
mentară. Consecințe deosebit de 
grave asupra economiei, care se fă
ceau încă din plin simțite în acei ani 
imediat următori războiului, avuse
seră jefuirea resurselor naturale și a 
bogățiilor țării de către Germania 
hitleristă, marile distrugeri provoca
te de război, sabotajul economic prin 
care capitaliștii căutau să submine
ze puterea populară. Este meritul 
partidului comunist că în acele îm
prejurări, înfruntînd greutăți imen
se izvorîte nu numai din condițiile 
materiale de atunci, dar și din în
fruntarea aprigă cu reacțiunea, din 
lipsa de experiență în conducerea 
economiei, a izbutit să călăuzească 
clasa muncitoare și întregul popor la 
redresarea și refacerea economică, la 
așezarea ei pe un făgaș de continuu 
și rapid progres.

Pornind de la realitățile țării, de 
la necesitățile obiective ale dezvol
tării României, partidul comunist a 
pus în centrul programului său eco
nomic industrializarea socialistă a 
țării. în lumina experienței poporu
lui român, ca și a istoriei societății 
omenești în ansamblu, industrializa
rea s-a dovedit singura cale care 
duce la progres și civilizație, la dez
voltarea multilaterală a societății și 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui, singura care asigură în fapt in
dependența și suveranitatea naționa
lă, participarea activă la schimbul 
de valori pe plan mondial, la pro
gresul general al umanității.

în perspectiva celor 20 de ani care 
au trecut de la naționalizare, apar 
cu deosebită limpezime profundele 
transformări petrecute în economia 
tării, ca urmare a aplicării politicii 
partidului. Industria noastră socialis
tă nu mai seamănă nici pe departe 
cu ceea ce a preluat la data naționa
lizării statul democrat-popular. Dez- 
voltîndu-se într-un ritm care a si
tuat România printre țările cu o e- 
conomie din cele mai dinamice — 
13,2% în perioada 1951—1967, indus
tria a ajuns să producă de 14 ori 
mai mult decît în 1948, a devenit 
ramura conducătoare a economiei, 
ponderea sa în crearea venitului na
țional crescînd de la 30,8% în 1933 
la circa 508/».

Alături de numeroasele întreprin
deri, care au fost mărite șl moderni- 

în condițiile specifice din acest 
an, caracterizate prin umiditatea in
suficientă din sol. oamenii mun
cii din agricultură au lucrat cu 
hărnicie, reușind ca, într-o oarecare 
măsură, să diminueze efectele ne
gative ale secetei. în ultimul 
timp, datorită ploilor căzute în 
aproape toată țara, s-au creat 
condiții mai bune pentru dez
voltarea culturilor agricole. Acum, 
mai mult ca oricînd este ne
cesar să fie urgentate îndeosebi 
lucrările de întreținere a culturi
lor prăsitoare, lucrări care au un 
rol hotărîtor în sporirea produc
ției.

Este cunoscut că, prin executa
rea unui număr corespunzător de 
prașile se evită pierderea apei din 
sol prin evaporare sau prin con
sumarea acesteia de către bu
ruieni. In numeroase unități agri
cole socialiste au fost terminate 
nu numai prașilele I și a Il-a, 
ci, pe suprafețe însemnate, s-a 
executat și prașila a IlI-a la po
rumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, cartofi. In întreprinderile a

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

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

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

BUCUREȘTI 
Stimați tovarăși,
Vă rugăm să primiți mulțumirile noastre sincere pentru felicitările 

dumneavoastră cordiale transmise cu ocazia celei de-a 23-a aniversări 
a eliberării patriei noastre.

împărtășim convingerea dumneavoastră că relațiile reciproce fră
țești și colaborarea multilaterală se vor dezvolta pe mai departe în inte
resul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale și al păcii în lumea întreagă.

LUDVIK SVOBODA ALEXANDER DUBCEK
Președintele Republicii Socialiste prim-secretar

Cehoslovace al Comitetului Central
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

OLDRICH CERNIK 
președintele guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc cordial Excelenței Voastre pentru urările ce ați binevoit 
a le transmite poporului tunisian și mie personal cu ocazia sărbătorii 
naționale a Tunisiei și transmit urările mele cele mai sincere pentru fe
ricirea dumneavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român.

HABIB BURGHIBA 
Președintele Republicii Tunisia

gricole de stat pînă la 6 iu
nie prașila a treia s-a efec
tuat pe 43 la sută din supra
fețele cultivate cu floarea-soare
lui, și pe 20 la sută la porumb, 
iar în cooperativele agricole pe 
31 la sută din suprafețele cultiva
te la sfecla de zahăr, 10 la sută la 
floarea-soarelui, 16 la sută La car
tofi și numai pe 3 la sută la po
rumb. Din aceste date rezultă că 
este necesar să fie luate măsuri 
urgente pentru impulsionarea lu
crărilor de întreținere a culturi
lor prășitoare, pe baza utilizării 
mai intense a mijloacelor meca
nizate, a folosirii eficiente a for
ței de muncă și atelajelor.

Una dintre cele mai urgente lu
crări din această perioadă, de 
care depinde realizarea unor pro
ducții mari o constituie irigațiile 
și udările, folosindu-se în acest 
scop toate forțele și mijloacele 
existente. Din datele furnizate de 
către Consiliul Superior al Agri
culturii rezultă că, pînă la 7 iu
nie, suprafața totală amenajată 
pentru irigații, prin soluții defini

tive și provizorii este de 496 100 
hectare. Pînă la aceeași dată, în 
sistemele amenajate, prima udare 
s-a efectuat pe 452 000 hectare, iar 
prin soluții provizorii 141 000 hectare. 
Există însă o serioasă rămînere în 
urmă în ceea ce privește efectua
rea celei de-a Il-a udări care, în 
sistemele amenajate s-a efectuat 
numai pe 284 111 hectare, iar udarea 
a IlI-a pe numai 126 300 hectare. 
Rezultă deci că, deși există, în con
tinuare, necesitatea de a se asigu
ra, pe cale artificială, cantități 
mari de apă, irigațiile și udările 
nu se execută corespunzător aces
tor cerințe. Cauzele acestei situa
ții se datoresc faptului că nu se 
folosesc toate forțele și mijloa
cele existente, se întîlnesc încă nu
meroase cazuri cînd, în loc ca uti
lajele — pompe, aspersoare etc. — 
să funcționeze neîntrerupt, zi și 
noapte, inclusiv sîmbăta și dumini
ca, acestea nu sînt folosite o mare 
parte din timp.

într-o serie de cooperative agri
cole și întreprinderi agricole de 
stat în care în ultimul timp au că
zut ploi, se constată o slăbire a 
preocupărilor pentru aplicarea mă
surilor de combatere a efectelor se
cetei. Aceasta deși în cea mai mare 
parte a țării, ploile care cad acum 
nu pot să completeze golul care 
s-a înregistrat în ceea ce privește 
umiditatea încă din toamna anului 
trecut și care a continuat în iarnă 
și primăvară. De aceea, este nece
sar ca organele agricole, conduce
rile cooperativelor agricole și între
prinderilor agricole de stat, toți oa
menii muncii din agricultură, din 
județele unde au căzut precipitațiile

(Continuare în pag. a III-a)

LA INTRAREA IN FUNCȚIUNE A PRIMULUI CONVERTIZOR

AL OȚELĂRIEI DE LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALATI

Mitingul constructorilor
O

După cum s-a mai anunțat, cu 
două zile în urmă a intrat în 
funcțiune primul convertizor al 
oțelăriei de la Combinatul side
rurgic din Galați. în legătură cu 
acest deosebit eveniment, ieri 
după-amiază, în marea piață a 
combinatului a avut loc un im
presionant miting, la care au luat Munteanu, ing. Natan Kraft, șe- 
parte mii de constructori, furna- 
liști, oțelari, laminatori, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din mai 
multe întreprinderi gălățene.

Au luat cuvîntul tovarășii Con-

La invitația secretarului general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, între 5 și 10 iunie 1968, 
secretarul general al Mișcării Na
ționale a Revoluției, președintele 
Republicii Congo. Alphonse Mas
samba-Debat, a făcut o vizită ofi
cială de prietenie în România.

In timpul șederii în țara noas
tră. secretarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, președin
tele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat, și personalitățile 
care l-au însoțit au vizitat orașele 
București, Ploiești, Brașov și Con
stanta, unități industriale, agricole 
și instituții social-culturale, luînd

ÎN ZIARUL DE AZI: H Agenda vieții județene 
Q In industria sătmăreană: Escamotarea răspun
derii materiale — „izvor1* al risipei B Din nou 
perspectiva unei stagiuni estivale sărăcăcioase

și siderurgiștilor
stantin Dăscălescu, prim secretar 
al Comitetului județean Galați al 
P.C.R., Ion Cheșa, adjunct al mi
nistrului industriei metalurgice, 
ing. Cornel Cazan, director 
neral al întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice, 
maistrul principal montor Ion

ge-

ful sectorului oțelărie, ing. Panait 
Melisaratos, directorul general 
al șantierului naval, prof. Virgil 
Moțoc, prorectorul Institutului 
politehnic din Galați.

1
cunoștință cu viu interes de reali
zările obținute de poporul român 
în construcția socialistă. Oaspeții 
congolezi s-au bucurat pretutindeni 
de o primire călduroasă, expresie 
a prieteniei care leagă popoarele 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Congo.

La convorbirile oficiale dintre 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și secreta
rul general al Mișcării Naționale a 
Revoluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba-Debat, 
au participat:

Din partea română : Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al -Prezidiului Perma

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la miting 
au adresat o scrisoare C.C. al 
P. C. R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU.

„Pătrunși de marea răspundere 
ce le revine pentru darea in 
funcțiune la termenele stabilite 
a obiectivelor Combinatului si
derurgic de la Galați — se spune 
în scrisoare — oamenii muncii 
de pe șantierele do construcții 
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nent al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Mihai Da
lea, secretan al C.C. al P.C.R., Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, Mihai 
Marinescu, ministrul Industriei 
construcțiilor de mașini, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, general
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șe
ful Marelui Stat Major, și Alexan
dru Tujon, ambasadorul României 
în Republica Congo.

Din partea congolezâi Julien 
Boukambou, membru al Biroului 
Politic al M.N.R. și secretar admi
nistrativ al C.O. al M.N.R., An
toine Maboungou Mbimba, membru 
al C.C. al M.N.R., Georgette Bo
uanga, președinta Uniunii revolu
ționare a femeilor congoleze, Ni
colas Mondjo, ministrul afacerilor 
externe, însărcinat cu problemele 
cooperării, aviației și turismului, 
Aimâ Matsika, ministrul comerțu
lui, industriei și statisticii, și Au
gustin Poignet, secretar de stat al 
apărării naționale.

Cu prilejul acestor co- > ^Irl, 
care s-au desfășurat într- c 'ș- 
feră de înțelegere și .ere^e, 
părțile s-au informat rec oc asu
pra activității și preocupărilor ac
tuale ale celor două state și po
poare, au procedat la un larg 
schimb de vederi privind relațiile 
bilaterale, precum și principalele 
probleme ale situației internaționa
le și ale luptei forțelor democra
tice și antiimperialiste pentru asi
gurarea păcii și securității in 
lume.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Congo au 
subliniat dorința celor două părți de 
a dezvolta relații reciproc avanta
joase în domeniul economic, teh- 
nico-științific și cultural, în intere
sul ambelor popoare, al păcii și co
laborării internaționale.

Cele două părți au convenit să 
facă schimb de delegații de ex- 
perți care să studieze posibilitățile 
concrete de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări și să facă 
propuneri guvernelor îor privind 
extinderea schimburilor comercia
le, realizarea cooperării economice 
și tehnice și a colaborării cultural- 
științifice.

în cadrul schimbului de păreri 
cu privire la problemele actuale 
ale vieții Internaționale, părțile 
au relevat creșterea forțelor care

(Continuare in pag. a V-a)
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DIRECȚIA SANITARA

în întreaga țară au fost constituite 
direcțiile sanitare județene, instituții 
de specialitate subordonate Ministe
rului Sănătății și consiliilor populare 
județene, cărora le revin sarcini de 
prim ordin în organizarea și dirija
rea acțiunilor de sănătate publică. 
Prin eliminarea paralelismelor în 
conducerea acestor acțiuni, prin dez
voltarea largă a muncii în colectiv, 
prin întărirea legăturii cu organele 
de conducere teritoriale județene 
s-au creat premisele unor îmbunătă
țiri substanțiale și în acest domeniu 
de o deosebită importanță socială.

Pare deci firesc ca, în condițiile 
create de noua împărțire administra- 
tiv-teritorială a țării, organizarea sa
nitară să facă sensibile progrese. 
Pornind de la această idee, ne-am 
deplasat la Craiova, pentru a studia 
activitatea Direcției sanitare a ju
dețului Dolj. O îndelungă convor
bire cu dr. Gheorghe Enache, direc
torul acestei direcții, ne-a reținut 
atenția asupra unui complex de pro
bleme ale organismului recent creat.

POPULARE
o o 

pentru 
popular
Iulia o constituie consultarea și 
antrenarea cetățenilor la acțiu
nile inițiate de către consiliu, 
în special la acelea cu caracter 
edilitar-gospodăresc. In primă
vara aceasta, aproape în fiecare 
duminică, mii de cetățeni au 
participat la lucrările de moder
nizare a străzilor, de întreținere 
și amenajare a scuarurilor, 
parcurilor și altor zone verzi. 
Cu sprijinul cetățenilor, mobi
lizați de deputății din circum
scripții, se execută în prezent 
pietruirea tuturor străzilor 
mărginașe. Intr-o singură du
minică, peste 1 000 de cetățeni 
au lucrat pînă Ia amiază Ia a- 
menajarea noului parc situat 
pe platoul Romanilor și a scua
rurilor de pe bd. 6 Martie și T. 
Vladimirescu, de-a lungul că
rora au plantat 7 000 de flori. 
La lucru, în parcul Romanilor, 
cetățenii au avut alături de ei 
și 1000 de tineri, cărora le-a 
fost predat cu acest prilej, de 
către 
tierul 
zeni, 
Alba.

trăsătură caracteristică 
activitatea Consiliului 
al municipiului Alba

foștii brigadieri pe șan- 
național Bumbești-Live- 
drapelul brigăzii * II-a

o Pentru luna iunie, Consiliul 
popular al județului Bihor și-a 
înscris în agenda de lucru re
zolvarea unor probleme privind 
cele mai diverse sectoare de 
activitate economică și social- 
culturală. începutul l-a consti
tuit analiza în comitetul execu
tiv a realizărilor obținute pe 5 
luni în sectorul electrificărilor 
rurale. Acestei acțiuni i-au fost 
destinate peste 10 milioane lei 
din fondurile statului și din 
contribuția cetățenilor, urmînd 
a se electrifica 41 de localități. 
De asemenea, pentru extinderea 
rețelei de joasă tensiune în 37 
de localități s-au repartizat 
peste 4 milioane lei. Pînă acum 
s-au electrificat 3 localități, iar 
în alte 7 lucrările sînt în curs 
de execuție. La extinderi s-au 
terminat lucrările în 4 localități, 
alte 5 fiind într-un stadiu a- 
vansat. Comitetul executiv și-a 
notat ca o sarcină importantă 
intensificarea ritmului de exe
cuție, urmărindu-se o mai bună 
aprovizionare cu materiale, ter
minarea și predarea proiectelor 
de execuție și asigurarea inte
grală?/ - - --
buția

Dacă, bunăoară, în ocrotirea sănă
tății copilului, instituția a obținut 
rezultate pozitive prin intensificarea 
controlului. tehnic, pe agenda direc
torului mai sînt înscrise numeroase 
probleme ce-și așteaptă rezolvarea.

„Ne-am ocupat în mod deosebit — 
ne-a spus interlocutorul nostru — 
de sectorul ocrotirii mamei și copi
lului. E adevărat că sînt încă multe 
de rezolvat în această privință, dar 
încercăm să facem totul pentru ca 
lucrurile să meargă cît mai bine. 
Direcția sanitară a asigurat o îndru
mare și o supraveghere sistematică 
a activității circumscripțiilor urbane 
și rurale. Pe teren s-au constatat și 
abateri de la îndeplinirea sarcinilor 
(la Băiiești, Moțăței) ce revin medi
cilor din aceste unități și cei în culpă 
au fost aspru sancționați". Am abor
dat sectorul ocrotirii mamei și co
pilului, deoarece în acest județ in
dicele mortalității infantile s-a si
tuat, pe trimestrul I al acestui an. 
peste media pe țară.

Dar problema numărul unu este 
aici cea a cadrelor medicale și sani
tare. In comparație cu alte județe 
ale țării. Doljul este un județ defici
tar în medici specialiști. Intîlnim aici 
un medic la circa 1 100 de locuitori, 
în timp ce media pe țară este de 
circa 700 ; în cuprinsul județului 
există numeroase unități medicale 
încadrate sub necesar, majoritatea 
medicilor specialiști fiind concen
trați la Craiova. Lipsesc mai ales 
obstetricieni, oftalmologi, pediatri, 
neurologi, specialiști O.R.L., chimiști, 
laboranți etc. Spitalele din Băiiești, 
Calafat, Plenița. Melinești au efec
tivele descompletate de multă vreme. 
La sanatoriul T.B.C. Poiana, din 24 
de specialiști, prevăzuți în schemă, 
activează doar 7.

Chiar și la Craiova există o oare
care penurie de medici de circum
scripție (circumscripțiile medicale nr. 
8, 15, 17, 20 și 21 nu au medic pe
diatru).

Nu putem să nu tragem concluzia 
că această stringentă problemă a rea
lizării unui echilibru al forțelor me
dicale și sanitare pe cuprinsul jude
țului este în momentul de față „cea 
mai mică dintre grijile" noii direcții, 
cînd ar fi trebuit să ocupe primul 
loc în preocupările noului organism. 
In județ sînt numeroase posturi de 
medici vacante. Au fost ele semna
late ministerului în răstimpul care 
s-a scurs de la înființarea direcției 
sanitare ? Din expunerea pe care am 
ascultat-o a reieșit că de rezolvarea 
situației cadrelor medicale și sani
tare în județul Dolj se ocupă direc
țiile personal și învățămînt din Mi
nisterul Sănătății. E oare suficient ?

Dr. Șerban Corîciu, directorul ad
junct al spitalului Unificat nr. 1 din 
Craiova, ne-a expus, la rîndul său. 
cîteva doleanțe întemeiate pe aceeași 
temă : Ministerul Sănătății ar tre
bui să opereze și o reglementare a 
suplinirilor temporare de medici în 
mediul rural. In prezent, asemenea 
supliniri se pot face numai în cazul 
în care medicul suplinitor este din 
aceeași localitate cu cel temporar 
absent. Or, în județ sînt numeroase 
circumscripții rurale a căror activi
tate poate fi cumulată de medicii din 
comunele învecinate...

O altă problemă care preocupă atît 
spitalul unificat ca for metodologic 
de îndrumare, cît și noua direcție 
sanitară este aglomerația permanen
tă la policlinicile din oraș. „Afluența 
e determinată de pacienții din județ. 
La noi vin mulți bolnavi de pe tot 
cuprinsul județului". Să admitem că 
unele trimiteri de bolnavi la Craiova 
sînt făcute cu superficialitate de că
tre medicii de circumscripție, care 
se rezumă de multe ori la o operație 
de dispecerat, dar mulți pacienți vin

direct la policlinicile din oraș, prin 
noua rearondare a circumscripțiilor 
din vecinătatea centrului de județ. 
De aceea ar fi firesc ca Ministerul 
Sănătății să revadă vechile norma
tive organizatorice care se referă nu
mai la populația din mediul urban 
și să opereze transferări și reparti
zări de cadre medicale acolo unde 
este cazul.

Un alt mănunchi de probleme în 
acest domeniu se referă la latura 
administrativ-gospodărească a unită
ților sanitare și medicare din județ. 
Discuția cu dr. Corîciu ne-a relevat 
o problematică, am spune noi, gravă. 
La maternitatea rurală Celaru, con
dițiile de igienă sînt sub orice cri
tică ; medicul din comuna Ciutura a 
dat bir cu fugiții, părăsindu-și pos
tul ; medicii pediatri se plîng că nu 
au cînrtare de copii ; nu există sufi
ciente mijloace de transport pentru 
îndrumarea unităților din teritoriu 
etc. Acestea nu sînt însă singurele 
doleanțe privind dotarea și aprovi
zionarea unităților medicale din ju
deț. Am reținut și altele : de la im
perioasa necesitate de a se dota Casa 
copilului din Craiova cu unele insta
lații absolut necesare, la unanima do
rință a organizatorilor de sănătate 
din județ de a se grăbi ritmul cons
trucției noului spital cu 1' 000 de 
paturi.

Pentru a avea o imagine asupra 
modului în dare este sprijinită noua 
instituție, ne-am deplasat la consi
liul popular județean, unde vicepre
ședintele Ion Cetățeanu ne-a vorbit 
despre unele probleme legate de co
ordonarea unităților medico-sanitare 
— case de nașteri, maternități, cir
cumscripții medicale, rurale și urba
ne, spitale, sanatorii, etc. Așa-numita 
operație de rearondare a acestor uni
tăți nu este numai o luare „în custo
die administrativă" a circumscripții
lor medicale de către marile spitale 
unificate din județ și municipiu, ci 
și un contact permanent între aceste 
unități, menit să faciliteze o mai 
bună rezolvare a treburilor gospo
dărești, ca și perfecționarea pregătirii 
medicale, deoarece spitalul unificat 
are rolul unui for metodologic de 
specialitate... O operație ce se impu
ne atenției noastre, ne spune tovară
șul vicepreședinte — este aceea a 
echilibrării raportului de microuni- 
tăți arondate unui spital unificat. Mi
nisterul Sănătății ne-ar putea veni 
în ajutor, elaborînd normele respec
tive și aceasta cît mai grabnic pasi
bil. Ne surprinde însă faptul că 
noua direcție sanitară nu a venit să 
ne ceară sprijinul în această pri
vință !

— Cîte unități medicale ați vizi
tat în ultima lună, tovarășe vice
președinte 1 (la aceeași întrebare, di
rectorul direcției sanitare ezitase să 
răspundă!) și ce concluzii s-au im
pus atenției consiliului?

— Am vizitat multe unități, mai 
ales circumscripții rurale ; am urmă
rit în special sectorul de ocrotire a 
mamei și copilului. Consiliul jude
țean, de acord cu direcția sanitară, 
preconizează ideea creării unor mi- 
cromaternități cu 20—30 de paturi, 
care ar răspunde mai degrabă ne
voilor unor așezări rurale aglome
rate.

în ciuda celor arătate, conducă
torul noii direcții sanitare a încercat 
să ne convingă că nu sînt probleme 
„specioase, ieșite din comun". Or, 
în" fața noului, organism județean 
stau numeroase probleme atît de în
drumare pe linia asistenței sanitare 
și medicale, cît și pe linie organiza
torică.

PERSPECTIVA

Convorbire cu lector univ. arh. Traian CHIȚULESCU

Sistematizarea rurală este o ac
țiune de durată, desfășurată pe 
plan național. Aceste două atribute 
esențiale pentru deplinul ei succes 
sînt totodată principalul criteriu 
căruia trebuie să-i răspundă fie
care act din șirul convergent al 
unei etape. Intr-adevăr, construi
rea unei școli, a unei remize, pie
truirea unui drum si chiar zidirea 
unei case nu pot fi viabile, nu-și 
dovedesc eficienta decît dacă se in
tegrează armonios în prevederile 
schiței de sistematizare, iar acestea, 
la rîndul lor, în datele sistematiză
rii teritoriale, adică numai în mă
sura în care unor asemenea acțiuni 
imediate li se asigură o perspectivă 
amplă. Iată de ce cunoașterea ele
mentelor definitorii ale programului 
de perspectivi ne pare a fi de cea 
mai mare însemnătate.

— O importantă consecință a a- 
bordării problemelor în concepția 
sistematizării întregului teritoriu al 
țării — ne spune lector univ. arh. 
Traian Chițulescu, șef de sector în 
C.S.C.A.S., — este considerarea lo
calităților nu izolate, ci intercondi- 
tionate. într-un sistem cu mai multe 
trepte, așa cum a fost ea recent 
formulată : satele unei comune, co
munele între ele si comunele din 
vecinătatea orașelor. Legăturile re
ciproce puse astfel în evidentă se 
materializează prin stabilirea unor 
mijloace lesnicioase de comunicare, 
fie că e vorba de satele alcătuind o 
comună, mai ales în raport cu cen
trul acesteia, fie de comunele gru
pate în anumite zone, unele avînd 
un rol polarizator, fie, în sfîrșit, 
de satele si comunele asupra cărora 
influenta orașului acționează direct.

Cum se reflectă în structura 
dinamică a rețelei de localități mo
dificările care survin în ceea ce 
privește ocuparea în producție a 
locuitorilor din mediul rural ? .

— Există aici două aspecte dis
tincte. Pe de o parte, caracterul oa
recum sezonier al muncilor agricole 
determină în toate satele, mai ales 
iarna, o reducere a^activitătii. De 
aceea, înființarea dej ateliere meș
teșugărești, de artizanat, sau a unor 
mici unităti industriale este deose
bit de importantă atît pentru per
manentizarea ocupării în producție 
a sătenilor și sporirea pe această 
cale a veniturilor realizate, cît și 
pentru valorificarea mai bună a 
imensului potențial uman pe care îl 
reprezintă locuitorii din mediul ru
ral. Pe de altă parte, acțiunea com
binată a sporului natural și a creș
terii productivității muncii în agri
cultură ajunge să creeze un surplus 
de brațe de muncă. Asigurarea unor 
legături lesnicioase în rețeaua de 
localități va permite, printre altele, 
ca în cazul comunelor din vecină
tatea orașelor, unii locuitori să se 
deplaseze pentru muncă în centrul 
urban, păstrîndu-și domiciliul în 
satul de baștină. în zonele depăr
tate de orașe. în comunele cu con
diții deosebite de dezvoltare, vor 
trebui amplasate unităti industriale

prelucrătoare a materiei prime de 
proveniență agricolă. Vor apare 
astfel nuclee de polarizare a intere
sului, din rîndul cărora se vor des
prinde, probabil, noi localități ur
bane. Nu este vorba de a impune 
o anumită formulă : procesul pe 
care l-am descris mai sus este legic 
și tinde să se declanșeze în mod 
spontan. Cunoașterea legității sale, 
asigurarea condițiilor optime pentru 
desfășurarea lui îngăduie tocmai 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
așezărilor, pe întreg cuprinsul țării.

— O asemenea dezvoltare va con
tribui, fără îndoială, la împlinirea 
unui deziderat important al con
strucției socialiste : apropierea trep
tată a condițiilor de viață de la 
sate de cele urbane. Una din pri
mele măsuri stabilite în vederea a- 
tingerii acestui scop este delimita
rea, în viitorul apropiat, a vetrelor 
de sate. Am dori să evidential le
gătura. desigur mai greu de sesi
zat, dintre delimitarea vetrelor și 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al sătenilor.

— Delimitarea vetrelor de sate nu 
constituie un scop în sine, după 
cum nu trebuie considerată nici ca 
avînd un simplu rol pasiv, de stă
vilire a unei risipiri nejustificate a 
construcțiilor pe terenuri cultiva- 
bile. Ea echivalează de obicei cu o 
restrîngere a suprafeței ocupate, 
deci reprezintă în ansamblu o îm
bogățire a patrimoniului funciar. 
Dar. ceea ce e de și mai mare în
semnătate pentru chestiunea pusă 
în discuție, delimitarea vetrei mij
locește o creștere substanțială și 
continuă a densității. parametru 
esențial al eficientei unei echipări 
edilitare superioare. Executarea de 
drumuri pietruite, electrificarea, a- 
limentarea cu apă în conducte sînt 
cu atît mai puțin costisitoare, cu 
cît. la o lungime dată a rețelei, de
servesc mai multe locuințe, mai 
multi consumatori. Si numai de la 
o anumită densitate a locuitorilor 
pe hectar, în vatra satului, această 
echipare devine economic posibilă. 
Or echiparea edilitară, pe lîngă fap
tul că ea însăși constituie un ele
ment însemnat al confortului urban, 
permite construirea unor dotări so- 
cial-culturale, fără de care ridica
rea generală a nivelului de trai 
material și spiritual e de necon
ceput. Pentru toate aceste motive, 
delimitarea activă a vetrelor de 
sate poate fi socotită, alături de 
constituirea unor comune puternice, 
înfloritoare, o cheie de boltă a în
tregului edificiu al sistematizării 
rurale. Ea exprimă sintetic perma
nenta subordonare a etapei aflate 
în curs de desfășurare în raport cu 
dezideratele de perspectivă ale a- 
cestei ample acțiuni, vizînd crea
rea de condiții de viată și confort 
mai bune în mediul rural, tot mai 
apropiate de cele orășenești.

Dacă edilii
ar înțelege mai bine

nevoile orașului
Definind edilitatea ca știința șl 

tehnica lucrărilor de interes public 
dintr-un oraș, încă n-am spus totul. 
Fiindcă nu este vorba, în acest caz, 
numai de o activitate administrativă, 
încredințată serviciului de gospodă
rie comunală, ci de o preocupare 
mult mai complexă care vizează, 
deopotrivă, forurile de conducere ale 
consiliului popular, întreprinderile 
specializate, marea masă a cetățe
nilor. Să avem în vedere multitu
dinea de aspecte care intră în acest 
domeniu, începînd cu salubritatea 
orașului, iluminatul străzilor, ame
najări de trotuare și parcuri șl pină 
la transportul în comun, și care ca
racterizează în mod decisiv gradul 
de civilizație a respectivului oraș. 
Iată de ce acest ansamblu de pre
ocupări edilitare, larg și divers, al
cătuiește — putem spune — „piatra 
de încercare" a activității unui con
siliu popular orășenesc.

Am menționat toate aceste consi
derente, fiindcă perfecționarea apa
ratului administrativ local vizează, 
și în acest sector al gospodăriei co
munale, crearea unui sistem opera
tiv, maleabil, rațional, care să per
mită — ca urmare a debarasării de 
scheme și formalități greoaie — sti
mularea, cu maximum de eficiență, 
a tuturor energiilor, resurselor, ini
țiativelor. Că este așa ne-am con
vins vizitînd recent Ploieștiul, unde 
am luat legătură cu diverse orga
nisme ale consiliilor populare muni
cipal și județean. Constituirea, în 
fiecare județ, a unei direcții de gos
podărie comunală permite îndruma
rea și coordonarea mai competentă 
și mai rațională a întreprinderilor 
cu caracter edilitar. Analizele efec
tuate de această direcție, ni s-a ară
tat, au dus Ia valorificarea unor re
zerve, ca în orașul Cîmpina, de pildă, 
unde întreprinderea comunală a gă
sit posibilitatea de a furniza mai 
multă apă, fără a fi nevoie de noi 
Investiții. La consiliul municipal 
Ploiești ni s-a vorbit despre amena
jările, din primăvara aceasta, în 
parcul Bucov, ca urmare a muncii 
voluntare a cetățenilor, a brigăzilor 
de tineret.

Dar — față de posibilitățile reale, 
față de nevoile cetățenilor — aceste, 
realizări nu sînt satisfăcătoare. Lu
crul se datorește unei înțelegeri li
mitate a ceea ce trebuie să însemne 
gospodăria comunală, perspectivele 
pe care le oferă recenta raționalizare 
a organelor administrației de stat 
locale, mai ales — cum spuneam — 
în ceea ce privește abordarea unui 
stil de muncă operativ, practic, 
orientat totodată către aspecte de 
ordin major. Din discuția cu cadre 
de răspundere din aparatul consi
liului municipal (șeful serviciului de 
gospodărie comunală, vicepreședin
tele de resort), a reieșit că pe primul 
plan nu sînt aceste preocupări și 
teluri, ci aspecte de 
semnalat, de pildă, 
serviciu nu are încă 
de funcționare care 
sarcinile. Ni s-au citat 
adresate consiliului județean, la care 
încă nu s-a primit răspuns (cine co
relează Investițiile ? ; la care anume 
obiective este beneficiar munici
piul ?).

Să precizăm : nu încercăm a sub
aprecia importanța unor astfel de 
prevederi, dar stăruința excesivă a- 
supra lor evidențiază o anume optică 
ce ni se pare deficitară. Respectul 
pentru legalitate nu poate să justi
fice formalismul, stagnarea activi
tății, pentru motivul, birocratic în 
fond, că „n-avem dispoziții". Dar 
indicațiile sînt clare : acolo unde noi 
precizări legale lipsesc, să se aplice 
normativele existente neabrogate 
încă. Oare, din lipsa unui regula
ment, serviciul de gospodărie comu-

detaliu. Ni s-a 
că 
un 

să-i

respectivul 
regulament 
stabilească 
„întrebări

convorbire realizată 
de arh. Gh. SASARMAN

George CUIBUȘ

privind pregătirea cadrelor
fondurilor din contrl- 
ățenilor.

sesiune de lucru a
4 municipal Galati a

pentru administrația locală de stat
• Pri 

Consiliu _ .
avut la ordinea de zi o proble
mă importantă : utilizarea mij
loacelor financiare destinate bu
nei gospodăriri a orașului. Tema 
în sine nu este nouă. Nou este 
însă modul cum a fost pregătită 
dezbaterea acestei probleme de 
larg interes cetățenesc. înain
te de sesiune, pe circum
scripții electorale și în cartiere 
au avut loc adunări ale comu
niștilor, organizatorilor grupelor 
de partid, deputaților. In cele 
35 de asemenea adunări s-au 
discutat pe larg probleme gos
podărești locale și s-au făcut 
peste 200 de propuneri menite 
să ridice gradul de modernizare 
a orașului.

Propunerile au fost dezbătute 
și o bună parte din ele au fost 
adoptate de către sesiunea de- 
putaților. Pe baza acestora s-au 
întocmit note de lucru, ou ter
mene precise de rezolvare, pen
tru toate întreprinderile și uni
tățile economice ale municipiu
lui, insistîndu-se asupra utili
zării cît mai eficiente a fondu
rilor destinate gospodăririi. Pri
marul municipiului este infor
mat săptămînal despre modul 
dc aplicare a măsurilor adop
tate de sesiune. S-a asigurat 
astfel grăbirea modernizării u- 
nor străzi, îmbunătățirea ilumi
natului public, iar cei care au 
adus prejudicii străzilor și imo
bilelor au fost obligați să facă 
reparațiile necesare.

/ Este bine știut că una
>> dintre principalele probie-
>> me ale construcției socia-
>> liste care, prin complexita-
V tea și diversitatea ei, își
< exercită influența asupra

A tuturor domeniilor de acti-
>Ș vitate, este aceea a fonnă-
>> ril, alegerii, promovării și
>> educării cadrelor. E un
7 adevăr axiomatic că pregă-
X tirea unor specialiști cu
>\ calificare înaltă prezintă o
>5 importantă deosebită pen-
>> tru întreaga noastră viață
7 economică și social-cultu-
7 rală.
X Prin modul de organi-
>$ zare, prin atribuțiile ce le
>> au, consiliile populare își
>/ bazează întreaga lor acti-
7 vitate pe mobilizarea celor
Y mai largi mase la conduce-
A rea treburilor obștești, la
>S înfăptuirea politicii parti-
>> dului și guvernului. Dar
7 îndeplinirea sarcinilor spo-
7 rite ce revin consiliilor
.< populare, comitetelor lor e-
A xecutive, ca organe locale
>S ale administrației de stat,
>> și aparatului lor de specia
li litate. impune preocupări
7 sporite pentru îmbunătăți-
< rea permanentă a activită-
A ții de formare, selecționare,
>> creștere și educare a pro-
>> priilor cadre de lucrători.
7 Asigurarea funcțiilor de
7 conducere din consiliile

populare șl aparatul aces- 
a tora cu oameni de înaltă
,S calificare profesională, cu

o temeinică pregătire poli
tică și spirit organizatoric, 
capabili să rezolve cu pri
cepere sarcinile ce le revin, 
formează obiectul unei a- 
tenții deosebite din partea 
organelor de partid și de 
Stat.

Aș vrea să mă refer în 
cîteva cuvinte la problema 
pregătirii cadrelor pentru 
organele locale ale admi
nistrației de stat. în
treaga activitate a co
mitetelor executive ale 
consiliilor populare trebuie 
să se desfășoare în spiritul 
respectării legalității, atît 
în ce privește rezolvarea 
problemelor locale cu ca
racter social-cultural, eco
nomic și obștesc, cît și a 
nevoilor personale ale cetă
țenilor. Funcționarii din 
administrația de stat locală 
trebuie să cunoască bine 
actele normative care re
glementează activitatea ce 
o desfășoară și cele referi
toare la obligațiile și drep
turile cetățenilor, cu care 
vin în contact nemijlocit. 
Secretarul comitetului exe
cutiv este funcționarul de 
stat de specialitate numit, 
a cărui funcție presupune 
temeinice cunoștințe juri
dice și financiar-contabile.

Este, deci, necesară o se
rioasă și temeinică pregă
tire de specialitate a secre
tarilor și a tuturor funcțio
narilor administrativi do

la comitetele executive ale 
consiliilor populare (șefii 
secțiilor secretariat, orga
nizatori de birouri, func
ționari administrativi, ins
pectori administrativi). Nu 
întîmplător în documen
tele de partid a fost 
subliniată, cu diferite o- 
cazii, necesitatea înființării 
unei scoli superioare de 
administrație, care să func
ționeze fie pe lîngă facul
tățile de drept, fie pe lîngă 
cele de științe economice, 
unde să fie pregătite ca
drele pentru administrație 
(atît pentru verigile de ba
ză orașul, 
cipiul, cît

Cerinței 
mitetelor 
consiliilor 
nești și municipale, 
secțiilor secretariat, 
pectorij administrativi 
la județ, să aibă 
superioare, i se răspunde 
prin încadrarea în aceste 
posturi a unor absolvenți 
ai facultăților de drept ; 
pentru pregătirea secreta
rilor comitetelor executive 
ale consiliilor populare co
munale. șefi de secții sau 
birouri de la orașe nu e- 
xistă însă, practic, o școa
lă specială de pregătire. în 
afara cursurilor de specia
litate de scurtă durată. 
Considerăm necesară nu 
numai înființarea unei 
școli de administrație pen-

comuna, numi
și pentru județ), 
ca secretarii co- 

executive ale 
populare orășe- 

șefii 
ins- 

de 
studii

tru cadrele cărora nu Ii se 
cere să fi absolvit facul
tatea de drept, — dar, pen
tru pregătirea cadrelor că
rora li se cere să fie ab
solvenți ai acestor facultăți, 
programa de învățămînt ar 
trebui să fie adaptată, re- 
orientîndu-se structura ma
teriilor și chiar metodolo
gia.

Actualmente, în facultă
țile de drept se predau 
mai puține materii cu con
ținut adecvat funcțiilor 
administrative și foarte 
multe cu conținut adecvat 
funcțiilor strict juridice 
(judecători, procurori). Iată 
un exemplu : drept ad
ministrativ și drept fi
nanciar se predau timp de 
un an (bineînțeles. îm
preună cu alte materii), 
bazele contabilității un se
mestru, făcîndu-se și o 
lună de practică la consi
liile populare. Considerăm 
insuficient acest program 
pentru pregătirea cadrelor 
din administrație. Pe de 
altă parte, o serie de cu
noștințe însușite în facul
tate rămîn nevalorificate 
în procesul muncii (este 
vorba de materiile cu pro
fil în exclusivitate pentru 
funcțiile de judecător, pro
curor, arbitri), fapt ce 
ar impune revederea pro
gramelor și a structurii. Or, 
acest lucru nu se poate face 
în dauna celorlalte materii

și nici chiar a materiilor 
auxiliare. Ar rămîne. așa
dar, soluția cea mai po
trivită, aceea a înființării 
unei secții administrative 
în cadrul facultății de 
drept. Aici s-ar putea dez
volta și extinde structura 
materiei de drept adminis
trativ, drept financiar, ba
zele contabilității ; drep
tul familiei, dreptul mun
cii, dreptul civil, dreptul 
cooperatist agricol și teo
ria statului și dreptului 
putînd rămîne să se pre
dea, în continuare, cu ac
tuala programă, 
considerăm necesar a 
mai introduce 
secție materii 
se predau și 
le de științe

Apoi, 
se 

la această 
noi. care 

la facultăți- 
economice :

evidența contabilă, analiza 
activității economice, or
ganizarea întreprinderilor ; 
în schimb, să fie restruc
turată materia la drept 
penal, procedură penală, 
procedură civilă, drept in
ternațional public și pri
vat, arbitrajul de stat, is
toria statului și dreptului, 
organizarea judecătoreas
că și a procuraturii, supra
vegherea exercitată de 
procuror, predîndu-se și 
celelalte materii auxiliare. 
Pe lîngă această secție sau 
în cadrul acesteia ar fi, 
poate, nimerită înființarea 
unei subsecții cu o du
rată de 2 ani pentru pre
gătirea secretarilor comi
tetelor executive ale con
siliilor populare comunale, 
cît și a unor funcționari 
de la consiliile populare 
orășenești.

în acest fel consider că 
absolvenții acestor școli 
sau institute vor fi for
mați ca specialiști cu mul
tiple disponibilități, înar
mați cu bogate cunoștințe 
juridice șl economice.

Alexandru NEGRU 
secretar al Comitetului 
executiv al Consiliului 
popular provizoriu 
orășenesc Vașcău

nală nu poate lucra în mod eficace? 
Sau din pricină că nu a existat o 
preocupare serioasă de a organiza 
bine munca funcționarilor din ca
drul lui ?

Ni se spune, între altele : „ne lip
sește un funcționar care să recep
ționeze efectuarea curățeniei pe 
străzi". N-am înțeles însă în ce mă
sură factorii de răspundere din con
siliul popular înțeleg să abordeze, 
în chip nou, această problemă, în 
condițiile unei structuri mai simple.

In timpul vizitei noastre am stat 
de vorbă cu cetățeni. Ni s-a semna
lat că gospodarii orașului nu mani
festă, în activitatea lor, operativi
tate, simț practic. Iată cîteva sesi
zări : De ce nu a fost amenajată încă 
piațeta din spatele gării de sud ? 
De ce nu se asigură suficienți puieți 
ca să fie plantați în oraș ? De ce 
nu sînt îngrijite șl date în folosință 
publică diverse piscine din zona 
unor unități industriale ? De ce nu 
se confecționează, pentru udatul zo
nelor verzi, aspersoare ? Intr-un 
oraș industrial ca Ploieștiul ar exis
ta condiții locale propice, pentru 
modernizarea utilajului edilitar dacă 
edilii ar da dovadă de mai mult 
spirit practic, gospodăresc. Alți ce
tățeni ne-au semnalat inconsecvența 
ce se mai manifestă în executarea 
unor 
luăm 
relor 
întîi, 
comitetul străzii, apoi la serviciul 
de gospodărie, dar execuția s-a 
amînat din „lipsă de fonduri". în 
fine, reparația a început, pentru a 
fi părăsită la jumătate. Asemenea 
inconsecvențe, vădind atît deficiențe 
de organizare, cît și de control, se 
datoresc, în ultimă instanță, și unei 
perspective limitate în cadrul că
reia gospodăria municipală își des
fășoară activitatea. Lucrul acesta 
reiese și din luarea în considerară 
a unui alt aspect, de ordin financiar. 
Pare curios că lucrarea a fost ter
giversată din lipsă de fonduri, cînd 
e de notorietate publică faptul — 
semnalat și de ziarul nostru — că 
ani la rînd, mari sume afectate lu
crărilor publice au fost rambursata 
din pricină că nu au putut fi utili
zate . în termen.

Această perspectivă e necesară șl 
pe alte planuri decît acela al „po
liticii financiare", E vorba de a plasa 
însăși activitatea edilitară în coordo
natele mari — economice și sociale 
— ale orașului, în evoluția Iul isto
rică. A fi un bun edil înseamnă, 
cum am spus mai înainte, a te în
griji cu scrupulozitate de spațiul pu
blic al orașului, de întreținerea lui, 
de aspectul lui civilizat, dar totodată 
înseamnă să sporești, cu hărnicie și 
pricepere, zestrea lăsată de înain
tași, înmultind-o prin noi lucrări, 
prin noi inițiative, prin contribuții 
obștești. A fi bun edil înseamnă să 
ai ambiția nobilă de a așeza o că
rămidă trainică în istoria localității. 
Și la Ploiești, putem distinge ’ ase
menea contribuții edilitare de a - 
vergură, care s-au înscris succet ,v 
în istoria orașului. Printre cele mal 
noi — construcțiile din zona gării de 
sud, din zona centrală, ca și din car
tierele din vest și nord — se înscriu 
în acest sir de opere. Totuși, după 
părerea unor cetățeni, a unor spe
cialiști, contribuția edilitară a anilor 
noștri ar putea spori, dacă inițiati
vele edilitare ale municipalității ar 
fi mai ample, ar tine seama de con
dițiile specifice ale locului.

O perspectivă mai clară ar trebui 
să existe și în ceea ce privește efec
tuarea lucrărilor de interes public 
(extinderea rețelelor de canalizare, 
modernizarea străzilor), dezvolta
rea urbanistică. Creșterea nivelu
lui de dotare în utilități de interes 
public (apă, electricitate, căldură, 
transport) presupune un spor de 
densitate a populației, evitarea dis
persărilor neraționale, o atentă di
rijare a procesului de creștere a 
orașului. Dar și acum încă mai apar, 
chiar în număr destul de mare, casa 
clădite la întîmplare, fără avizul 
consiliului popular. Cu timpul sa 
ivesc și „străzi" noi, nesistematizate 
(ca în cartierul Bereasca), E lesne 
de înțeles ce dificultăți ridică cere
rile noilor locatari de a li se exe
cuta lucrări edilitare pe astfel da 
artere improvizate. Asemenea aspec
te, ca și acelea care rezultă din 
faptul că orașul e un mare centru 
de tranzit feroviar și rutier (după 
București cel mai mare din țară), 
ridică, de asemenea, probleme de 
dezvoltare în perspectivă, în cadrul 
unei concepții cuprinzătoare, ar
monioase, judicios cîntărite.

Ar fi necesar ca, prin interme
diul municipalității, cadrul discu
ției privind problemele edilitare 
și urbanistice să fie cu mult lăr
git. Să fie consultați specialiști din 
cele mai diverse domenii, deputați, 
oameni cu inițiativă și fantezie, cît 
mai mulți cetățeni. Să se ia iniția
tive de largă anvergură, hotărîtoare 
pentru creșterea nivelului de civili
zație a orașului, care să intereseze 
pe toată lumea, să stimuleze iniția
tivele, dorința de a munci. Astfel 
ca edilitatea, această știință șl teh
nică a întreținerii și chivernisiril lu
crărilor de interes obștesc, să devină 
într-adevăr o preocupare largă a 
tuturor organismelor municipalității.

lucrări de interes public. Să 
numai cazul reparării trotua- 
de pe str. Mihai Bravu, Mai 
proiectul a fost dezbătut de

Vasile NICOROVICI

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Începînd cu numărul de astăzi, ziarul nostru va publica periodic pa

gina „Agenda vieții județene". Invităm pe această cale cadrele din adminis
trația locală de stat, activiștii de partid, specialiștii din toate domeniile 
vieții sociale, pe toți cititorii „Scînteii" să ne scrie despre ceea ce este nou și 
interesant în viața județelor, municipiilor, orașelor și comunelor; să colabo
reze la elaborarea paginii, împărtășind din experiența lor, ridicînd pro
bleme încă nesoluționate, formuiînd propuneri pentru perfecționarea con
tinuă a activității noilor organe, pentru aplicarea în practică a măsurilor 
stabilite de Conferința Națională a P.C.R., a hotărîrilor partidului și gu
vernului.
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Colectivele unităților din 
județul Satu-Mare, prin 
munca lor avîntată, au asi
gurat, an de an, un ritm 
accentuat de creștere a 
producției industriale. în 
1967, de pildă, sporul a fost 
dc 251 milioane de lei față 
de anul precedent, iar în 
primele 5 luni din 1968 s-a 
obținut o producție supli
mentară dc zeci dc milioa
ne de lei. Depășiri substan
țiale s-au consemnat și la 
planul de export, care are 
o pondere mare în activi
tatea unor întreprinderi — 
IPROFIL — 74 la sută, „1 
Septembrie" — 34 la sută.

Ca un corolar al acestor 
succese cantitative, acumu
lările bănești suplimentare 
cuvenite bugetului statului 
s-au ridicat, în anul trecut 
și în primul trimestru din 
acest an la alte milioane 
de lei. De ce se afirmă, 
însă, că unele dintre între
prinderile județului nici pe 
departe nu au înlăturat fe
nomenele proastei gospo
dăriri a fondurilor de ma
teriale și bănești, principa
lele clemente de risipă care 
mai dăinuie în activitatea 
lor economică?

...La începutul lunii apri
lie 1968, întreprinderile din 
industria republicană și lo
cală a județului aveau 
stocuri supranormative de 
35 000 000 de lei. „Recordul" 
în această competiție a su- 
prastocării îl deține de de
parte uzina „Unio", cu imo
bilizări în valoare de 
13 200 000 de lei, după care 
urmează IPROFIL Satu- 
Mare cu 2 500 000 de lei, „1 
Septembrie" cu peste 2,3 
milioane de lei, I.C.I.L., 
CRASNA-Carei. Uneori, se 
poatț > în activitatea unei 
întrepz-nderi să survină si
tuații neprevăzute, de „for
ță majoră", care dereglează 
programul aprovizionării 
tehnico-materiale, provo- 
cînd, în consecință, stocuri 
supranormative Numai că 
asemenea situații constituie 
o excepție în cazul între
prinderilor amintite. Prac
tic, aceste importante imo
bilizări nu se diminuează 
ci se mențin, de ani de zile, 
în jurul acelorași valori, 
ceea ce atestă neputința 
conducerilor respective de 
a preveni irosirea banilor 
statului.

Cauzele care generează și 
favorizează asemenea stări 
de lucruri anacronice, anti- 
economice se datorează unor 
motive de ordin intern, iner
ției conducerilor întreprin
derilor, precum și ignoră
rii consecințelor declanșa
te de suprastocare. Nu
mai în anul trecut, da
torită creditelor restante, 
determinat,? in cea mai

mare parte de stocuri su
pranormative, „Unio" a 
plătit dobinzi penalizatoare 
de 710 000 lei, combina
tul „1 Mai" de 250 000 
lei, I.C.I.L., de 269 000 Iei. 
Ultima unitate „și-a între
git" bilanțul pierderilor pe 
anul trecut cu 1,7 milioane 
de lei, fiindcă au mai inter
venit declasarea unor pro
duse, pierderile din depo
zitarea îndelungată a măr
furilor fabricate, cheltuie
lile exagerate de transport.

transportor șerpuitor, mași
na de încărcat minereu, va
gon basculant, s-au depășit 
consumurile planificate de 
metal. Nelâsîndu-se mai 
prejos, IPROFIL Satu- 
Mare, în perioada de pînă 
acum din acest an, a depă
șit consumurile specifice cu 
195 mc cherestea de răși- 
noase.

Mai insistăm și asupra 
întreruperilor în funcționa
rea utilajelor, care la „U- 
nio“, „TEXAR". „Solidari-

scamotarea
răspunderii
materiale
- izvor al risipei

„Tradiția" persistă șl în 
ce., privește consumurile 
specifice, utilizarea nu în
totdeauna economicoasă a 
materiilor prime și mate
rialelor. Rezervele în stare 
latentă se valorifică cu... 
țîrîita. La „Unio", în anul 
trecut, un procent de 22,7 
la sută din metalul îndrep
tat spre prelucrare, nu s-au 
mai regăsit în produse, ci — 
prin intermediul rebuturi
lor și al „căzăturilor" de 
la croire și turnătorie — a 
luat drumul I.C.M.-ului. 
Tot la această unitate s-au 
depășit normele de consum, 
departamentale la utilajul 
minier cu 190 tone metal, 
în primele patru luni din 
1968, deși pe total uzină s-a 
înregistrat o economie de 
150 tone de metal, totuși Ia 
unele produse cum sînt

tatea", IPROFIL și combi
natul „1 Mai" — pe primele 
patru luni din 1968 — au 
diminuat nivelul producției 
cu 4,4 milioane de lei. Apoi, 
intervin refuzurile de măr
furi din cauza proastei ca
lități a fabricației.

Apreciem că multe din
tre cauze se cunosc. Tole
rarea lor se datorează lipsei 
de responsabilitate cer
tă din partea unor con
ducători de întreprinderi, 
a unei depline probi
tăți profesionale. Cu cît 
în preîntîmpinarea pier
derilor și a risipei se an
grenează mai multe organe 
și verigi, cu atît slăbește 
răspunderea personala a 
celui care în întreprindere 
este vinovatul. întreținerea 
unui climat care se bazea
ză pe formula de a cere

„rezolvarea de la centru", 
prin zeci de telefoane și 
tot atitea scrisori și justi
ficări — între unitățile a- 
mintite și ministerele tu
telare — diluează răspun
derea conducerilor de în
treprinderi. Ca urmare, a- 
plicarea sancțiunii se ami
nă fiindcă în tolerarea 
pierderilor și a risipei, vi- 
novați sînt și cei care efec
tiv o produc, dar și cei de 
pe treptele ierarhice care 
o minimalizează și o trec 
pe seama cauzelor... obiec
tive.

Pe bună dreptate, în a- 
ceste cazuri se socotește că 
controlul financiar și ban
car ar trebui să fie mult 
mai activ, ferm și' intran
sigent. Dar, așa ceva, deo
camdată, nu se poate. în
treprinderile, patrimoniul 
lor material și valoric s-au 
dezvoltat extrem de mult, 
în timp ce controlul finan- 
ciar-bancar se menține, în 
unele cazuri, la formulele 
de creditare și decontare 
învechite. Tocmai aceste 
forme permit întreprinde
rilor ca. prin creditul ban
car, să acumuleze și să a- 
copere o serie de stocuri 
peste normativ, să risipeas
că chiar importante fonduri 
ale statului.

De mare însemnătate este 
ca aplicarea principiului 
„omul potrivit la locul po
trivit" să fie însoțită și de 
responsabilitatea integrală 
pentru munca depusă. A- 
ceastă delimitare cred că 
trebuie să f\zeze preci
zarea sferelor de acțiune a 
controlului bancar-finan- 
ciar. Munca efectivă, pre
ventivă, pe care de fapt 
trebuie să o exercite orga
nele financiar-bancare, ar 
fi posibilă printr-o preciza
re a atribuțiilor în sensul 
încadrării in timp și spațiu 
a sarcinilor, care să se co
releze cu situațiile reale 
ex:stente în cadrul între
prinderilor. După părerea 
mea, nu inspectorul de 
bancă ar trebui să întoc
mească acte din care să 
rezulte motivele care au 
determinat „greutățile" fi
nanciare și să facă planuri 
de măsuri, ci, în astfel de 
cazuri, întreprinderea ar 
trebui să prezinte cauzele 
și acțiunile care le va în
treprinde, urmînd ca orga
nul financiar-bancar să se 
pronunțe operativ asupra 
acestora, urmărind cu te
nacitate însănătoșirea si
tuației economice a unității 
productive respective.

Ananie POTRA 
directorul Sucursalei 
județene Satu-Mare 
a Băncii Naționale

Mtiogoî
e la Galați

(Urmare din pag. I)

și din secțiile combinatului, în 
frunte cu comuniștii, și-au mo
bilizat toate forțele pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor încredințate de partid. Munca 
lor rodnică, entuziastă, s-a fina
lizat în darea în funcțiune, în 
primul semestru din acest an, a 
sectoarelor de bază ale noii ce
tăți de oțel a patriei noastre — 
primul furnal de 1 700 m c, sec
torul aglomerare, fabrica de oxi
gen și primul convertizor al sec
torului oțelărie*.

In continuare, în scrisoare se 
spune : „Constructorii și siderur
giștii combinatului de la Galați, 
ferm hotărîți să îndeplinească 
exemplar sarcinile de mare răs
pundere ce le-au fost încredin
țate de partid, se angajează :

o In cursul lunii iunie a. c. vor 
da în funcțiune laminorul Sle- 
bing. aflat în prezent în rodaj, 
cu o producție anuală de 2 500 000 
tone oțel sleburi pe an, în prima 
etapă ;

o La începutul lunii 
a. c. va intra 
de var cu o 
de producție 
prima etapă

în producție 
capacitate 
de 150 000

august 
fabrica 
anuală 
tone în

NAMICA

Sporire^ continuă a producției de 
metal, pentru satisfacerea in măsură 
tot mai mare a necesităților cres- 
cînde ale economiei naționale, este 
considerată de siderurgiștii combina
tului nostru ca o sarcină majoră, de 
cea mai mare însemnătate. Seriozita
tea și înalta răspundere cu care în
tregul colectiv privește această sar
cină sînt grăitor reflectate de reali
zările obținute în primele 5 luni ale 
anului. Am realizat în plus, în 
această perioadă, 7 250 tone de fontă, 
13 900 tone de oțel — din care 1000 
tone oțel aliat — și 5 300 tone de 
laminate finite, planul fiind depășit 
la producția globală cu 58,2 milioane 
lei, iar la producția marfă cu 60 mi
lioane lei. Totodată, la beneficii s-au 
realizat 12 milioane lei peste preve
derile planului.

în aceste rezultate se concretizează 
efortul creator al colectivului nostru 
pentru utilizarea cu indici superiori 
a capacităților de producție. JPractica, 
îndelungata experiență de pînă acum 
ne-au demonstrat cu prisosință că nu 
s-au atins limitele maxime în sporirea 
producției la agregatele siderurgice, 
că știința și tehnica modernă se 
înarmează cu noi căi șl mijloace cu 
ajutorul cărora putem obține canti
tăți sporite de metal. Dovezi con
cludente cu privire la caracterul di
namic al capacităților de producție 
întîlnim în toate sectoarele combi
natului.

Dacă ne referim la producția de 
fontă, aceasta a cunoscut în anii ac
tualului cincinal o continuă și sen
sibilă creștere. Față de anul 1966, 
anul trecut producția a crescut cu 
7,7 la sută, iar în acest an va crește 
cu 9,4 la sută. Evident, această creș
tere a fost posibilă datorită îmbună
tățirii parametrilor de funcționare a 
furnalelor — deci prin continua per
fecționare a tehnicii, a metodelor și 
tehnologiei de elaborare a fontei. 
Concret, ce măsuri esențiale s-au în
treprins în acest sens ? Noi ne-am 
dat seama că o rezervă principală de 
sporire a producției constă în ridica
rea temperaturii aerului insuflat în 
furnale. De aceea, această problemă 
a preocupât stăruitor cadrele tehnice, 
specialiștii din sector. Dacă în anul 
1966 temperatura medie a aerului in
suflat în furnale era de 916 grade 
Celsius, în 1967 s-a ridicat la 
974 grade C, iar în primele 4 luni ale 
acestui an la 979 grade C. Aparent, 
creșterea nu este prea importantă. 
Dar se poate spune că o mare parte 
din cantitatea de fontă dată anul 
acesta peste plan a fost obținută 
tocmai pe această cale. îmbunătăți
rea calității aglomeratului din punct 
de vedere al caracteristicilor meca
nice a avut, de asemenea, un rol deo
sebit de important. Este meritul co
lectivului aglomeratorului că a reușit 
să asigure furnalelor aglomerat de 
minereu de bună calitate, care per
mite sporirea indicilor de utilizare a 
furnalelor.

Conjugate, măsurile respective au 
dus la creșterea indicilor de utilizare 
intensivă la furnale de la 1,190 tone

pe metru cub și zi nominală în 1966, 
la 1,272 tone metru cub și zi nomi
nală în 1967 ; pentru acest an s-a 
preliminat 1,290 tone pe metru cub 
și zi nominală. Se cuvine adăugat și 
faptul că, datorită reducerii opririlor 
de la 3,6 la sută în 1966 la numai 2 
la sută în acest an, a crescut cores
punzător și indicele de utilizare ex
tensivă a furnalelor.

O creștere sensibilă a producției 
s-a obținut și la oțelărie. Față de 
anul 1965, în acest an producția va 
fi cu 20,4 la sută mai mare. Este de 
relevat că producția de oțel slab 
aliat a crescut de la 1 218 tone în 1966, 
la 46 487 tone în 1967, urmînd ca în 
acest an să producem 68 000 tone. 
Cum a fost posibilă această amplifi
care a producției ? în primul rînd, 
prin specializarea cuptoarelor Martin 
pe calități de oțeluri, care se înscrie

tribuna 
experienței 
înaintate

ca unul din cele mai importante și 
eficiente elemente noi de organizare 
a producției la oțelărie. De exem
plu, la cuptorul 1 se elaborează nu
mai oțel pentru tablă, la cuptoarele 
2 și 3 — oțel pentru bandaje și ote
luri aliate și carbon de calitate su
perioară, iar la cuptorul 4 — lin
gouri de tablă pentru Combinatul 
siderurgic de la Galați. O atare spe
cializare a permis să se obțină o 
creștere a indicilor de utilizare a 
cuptoarelor pe baza conducerii mai 
bune a șarjelor și îmbunătățirea ca
lității oțelului, datorită specializării 
muncitorilor și maiștrilor. Totodată, 
s-au făcut progrese și în domeniul 
introducerii tehnicii moderne. A fost 
perfecționată conducerea automată a 
regimului termic, ceea ce asigură o 
desfășurare optimă a proceselor teh
nologice la cuptoare, evitîndu-se 
avariile. în plus, prin reconstruire a 
fost mărită capacitatea cuptorului 5.

Colectivul oțelăriei a acționat cu 
hotărîre în direcția reducerii timpi
lor de oprire la cald și la rece a 
cuptoarelor, aceasta fiind una din 
cele mai importante rezerve de creș
tere a indicilor lor de utilizare. Spe
cialiștii oțelari au căutat cu perse
verență soluții noi, eficiente pentru 
a diminua cît mai mult aceste opriri. 
Se înscrie ca una dintre cele mai im
portante măsuri instalarea unei mori 
pentru măcinarea magnezitei la o 
granulație sub 3 mm, față de 3 pînă 
la 5 mm cît era înainte. Folosirea 
acestei magnezite mărește conside
rabil durabilitatea vetrelor la cup
toare și reduce timpul de reparații

de la 5—6 ore după vechiul proce
deu, la numai 3—4 ore.

De asemenea, măsurile luate 
pentru executarea unor reparații de 
bună calitate în timpul funcționării 
cuptoarelor — la stilpi, la partea in
terioară — au redus considerabil 
frecvența reparațiilor accidentale. 
Timp prețios pentru producție s-a 
cîștigat și prin mecanizarea opera
țiilor de evacuare și aprovizionare a 
agregatelor în timpul opririlor la 
rece pentru reparații.

Eficiența tuturor acestor măsuri 
s-a concretizat în sporirea continuă 
a indicilor de utilizare a agregatelor. 
Dacă în 196G s-au obținut în medic 
7,09 tone oțel pe metru pătrat și zi 
calendaristică, în 1967 s-au realizat 
7,33 tone, iar în acest an 7,71 tone. 
Indicele de utilizare extensivă a cres
cut de la 83,7 la sută în 1966, la 91,1 
la sută în acest an — indice care se 
află la nivelul celor mai bune rezul
tate obținute pe plan mondial. Per- 
severînd pe calea fructificării a noi 
rezerve, în prezent la cuptoarele nr. 
4 și 5 se folosește un nou tip de in
jector, cu două etape de pulverizare. 
Prin utilizarea acestui injector, con
ceput de un colectiv de specialiști de 
la oțelărie, se obțin rezultate deose
bite. La cuptorul nr. 4 în luna mai 
durata medie a șarjei a fost de 8,21 
ore, față de 8.56 ore în trim. I. Pro
ducția a crescut la 30,18 t/oră în luna 
mai, față de 27.77 t/oră în trim. 
I, iar consumul de combustibil s-a 
redus de la 179,2 kg Ia 152,3 kg pe 
tona de oțel.

Nu mai puțin valoroase sînt și re
zultatele ce au fost obținute la la
minoare. Este adevărat. în acest an 
producția de laminate nu crește în 
ansamblu. Explicația constă în spo
rirea producției de laminate finite în 
detrimentul semiproduselor, precum 
și în creșterea producției de lami
nate aliate. Dar și la laminoare in
dicii de utilizare au cunoscut o dina
mică ascendentă. La linia reversibilă, 
de exemplu, producția de laminate 
finite a crescut de la 110 000 tone în 
1966, la 135 000 tone în 1967, fiind 
preliminat să se realizeze în acest an 
146 000 tone. Indicele de utilizare in
tensivă (tone pe ora efectivă) a cres
cut de la 33,02 tone în 1966 la 33,96 
tone în 1967 și la 34.1 tone în primul 
trimestru din anul în curs.

Desigur, m-am referit doar la 
cîteva din direcțiile principale în 
care a acționat colectivul combina
tului nostru pentru folosirea cu in
dici superiori a capacităților de pro
ducție. Experiența acumulată dove
dește că, printr-o muncă perseve
rentă, de căutări creatoare, de stu
diere aprofundată a situației con
crete din fiecare sector și a fiecărui 
agregat, pot fi fructificate neîncetat 
noi rezerve de utilizare maximă a 
capacităților de producție.

Ing. Constantin SAVU
director general al Combinatului 
siderurgic Reșița

t
• Al doilea furnal de 1 700 mc 

va fi dat în funcțiune la 15 de
cembrie 1969, cu 15 zile mai de
vreme față de prevederile planu
lui de stat;

• A doua bandă de la secto
rul aglomerare va intra, de ase
menea, în funcțiune la 15 decem
brie 1969, cu 15 zile mai devre
me față de termenul planificat;

o Primul grup de 60 MW al 
centralei electrice și de termofi- 
care va fi pus în funcțiune cu 10 
zile înainte de termenul stabilit ;

o Cazanul de 100 G.kal/h din 
cadrul centralei electrice și de 
termoiicare, care va asigura ter- 
moficarea orașului Galați, va fi 
dat în funcțiune cu 7 zile înainte 
de termenul ;planificat;

*?!*•*'.•-7- li a <■ rit ,/,>• '

o Avînd în vedere cerințele de. 
metal ale economiei naționale, 
bazîndu-se și pe producția de 
oțel a noului convertizor, lami- 
noriștii gălățeni vor da peste 
plan 20 000 tone tablă, iar în tri
mestrul IV 1968 vor atinge nive
lul de producție al laminorului 
de tablă groasă prevăzut pentru 
anul 1969.

Asigurăm conducerea partidu
lui și statului nostru că noi, con
structorii și siderurgiștii combi
natului de la Galați, fructificînd 
din plin experiența dobîndită, 
cunoștințele însușite, mobilizîn- 
du-ne toate forțele și priceperea 
noastră, muncind cu energie și 
pasiune, vom îndeplini în mod 
exemplar sarcinile încredințate 
de partid, contribuind în felul a- 
cesta la înfăptuirea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al IX-lea 
al P.C.R. și ale Conferinței Națio
nale care stabilesc cu precizie 
științifică jaloanele drumului 
României socialiste către culmile 
progresului și civilizației*.

(Urmare din pag. I)

rea întregii economii, s-a dezvoltat 
și industria bunurilor de consum, 
care satisface într-o măsură crescîn- 
dă. atît cantitativ, cît si calitativ, 
nevoile populației.

O asemenea dezvoltare a industriei 
a fost posibilă printr-un uriaș efort 
de investiții. Amploarea eforturilor 
făcute de poporul nostru în acest 
domeniu este ilustrată de faptul că 
25 la sută din venitul național. în 
întreaga perioadă 1950—1967, s-a uti
lizat pentru acumulare 
Iul investițiilor făcute în sfera 
ducției materiale peste 50 la 
(229 miliarde 
dustriei.

In politica 
principal s-a 
nomiei. Folosirea a peste 162 miliar
de lei pentru achiziționarea de uti
laj. din care peste 49 miliarde in
vestite în utilaj din străinătate con
stituie o dovadă elocventă a liniei 
de promovare a tehnicii noi. Circa 
80 la sută din totalul utilajului exis
tent astăzi în industria noastră a fost 
introdus în ani dezvoltării planifi
cate a economiei.

Reutilarea și dezvoltarea industriei 
au creat condiții pentru valorificarea 
la un nivel superior a resurselor na
turale ale țării.

O consecință directă și de cea mai 
mare importanță a industrializării o 
constituie dezvoltarea clasei munci
toare. De la 1 222 900 muncitori cîți 
activau în economie în 1950, numărul 
lor a sporit la 3 402 400 în 1967 (de 
aproape trei ori). Corespunzător noi
lor forțe de producție, s-a ridicat 
nivelul de calificare al celor ce mun
cesc în industrie.

Călăuzindu-se după ideea funda
mentală a marxism-leninismului po
trivit căreia noua orînduire nu poate 
fi construită decît pe baza unei eco
nomii socialiste unitare, partidul a 
găsit căile politice și organizatorice 
pentru a asigura transformarea în 
proprietate socialistă și a proprietății 
private din acel sector al economiei 
care nu putea fi, supus naționalizării 
— și în primul rînd mica producție 
de mărfuri din agricultură. A luat 
naștere astfel și s-a dezvoltat, ală
turi de proprietatea socialistă de 
stat, proprietatea cooperatistă. Pro
cesul de creare a relațiilor socialiste 
inaugurat prin actul naționalizării 
s-a încheiat prin extinderea acestor 
relații/în întreaga economie, prin 
victoria deplină și definitivă a socia
lismului în România, prin lichidarea 
pentru totdeauna a exploatării omu
lui de către om.

Pe vremea 1 
moșieresc se 
România este 
mente agricolă" 
unor factori ca : . w
lipsa de experiență, forța de munca 
necalificată etc., în viitorul apropiat 
nu există posibilitatea industrializă
rii. Viața a arătat însă că nu în con
dițiile tehnico-geologice, nu în lipsa 
de capital sau de experiență își avea 
sorgintea starea de înapoiere a eco
nomiei românești. Cînd în locul relați
ilor capitaliste s-au statornicit și 
dezvoltat în întreaga economie relații 
socialiste, cînd poporul muncitor a 
devenit singurul și adevăratul stăpîn 
al soartei 
economia 
starea „de 
sea, s-au 
dezvoltări economice rapide. S-a vă
dit astfel, încă o dată, șl pe baza 
experienței țării noastre, capacitatea 
orînduirii bazate pe proprietatea so
cialistă 
bilizare 
umane, 
țională 
poporului și de a le orienta în direc
țiile hotărîtoare pentru progresul so-

lei) fiind alocate

din tota- 
pro- 
sută 
in-

de investiții, un 
acordat reutilării

loc 
eco-

burghezo- 
ideea că 

„emina-

regimului 
acreditase

: o țară
și că în virtutea 

lipsa de capital,

lui, al bogățiilor țării, 
națională a ieșit din 
latență Jn care se gă- 

desenis larg căile unei

de a asigura o amplă mo- 
a resurselor materiale și 

de a coordona pe scară na- 
eforturile constructive ale

cial. După cum arăta tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, „la baza superiori
tății orînduirii noastre se află pro
prietatea socialistă asupra mijloace
lor de producție, care pune în slujba 
poporului întregul potențial al țării, 
permite desfășurarea unui efort co
ordonat și eficient în vederea pro
pășirii societății, ridicării ei pe trep
te tot mai înalte de civilizație".

★

Progresul economic și social în so
cietatea socialistă nu se înfăptuiește 
spontan, de la sine ; el depinde în- 
tr-o măsură hotărîtoare de promo
varea unei politici științific funda
mentate, de folosirea unor forme și 
metode de conducere care să cores
pundă condițiilor și particularități
lor fiecărei etape de dezvoltare. 
Pornind de la studierea atentă a rea
lităților, sesizînd cu sensibilitate ne
cesitățile obiective ale mersului îna
inte al societății, partidul nostru 
se îngrijește neîncetat de per
fecționarea activității în toate do
meniile și în primul rînd în sfera 
hotărîtoare pentru progresul multi
lateral al întregii societăți — sfera 
producției materiale — de înlăturarea 
a tot ceea ce este perimat și nu mai 
corespunde noilor necesități. Aceste 
trăsături ale activității partidului 
nostru se reflectă deosebit de preg
nant în programul elaborat de Con
gresul al IX-lea al P.C.R., în 
samblul de măsuri adoptate de Con
ferința Națională care au 
larg calea promovării noului în viața 
societății noastre.

Este incontestabil că în dezvolta
rea economiei naționale, ca și în 
toate celelalte domenii, au fost ob
ținute în anii construcției socialiste 
succese remarcabile, în care este ma
terializată munca plină de abnega
ție a clasei muncitoare și a între
gului popor, elanul său revoluționar, 
înalta sa conștiință politică.

Analizînd mersul construcției 
cialiste în raport cu ’ cerințele 
diului actual, partidul a scos 
iveală și o serie de deficiențe în acti
vitatea economică, a infirmat unele 
teorii, concepții și practici învechi
te, perimate care frînau mersul îna
inte. a semnalat unele forme or
ganizatorice și metode greoaie în 
conducerea 
miei, 
rea 
eficientă 
rificarea 
rînd din 
prietății.

Este știut că' proprietatea socialistă 
asupra mijloacelor de "producție per
mite reglementarea proceselor eco
nomice în conformitate cu interesele 
întregului popor. Tocmai în capacita
tea de a dezvolta o producție întru 
totul adaptată cerințelor concrete ale 
societății, nevoilor reale ale oameni
lor rezidă superioritatea socialismu
lui. Tendințele care s-au manifestat 
într-o vreme de a fetișiza forțele de 
producție, de a dezvolta producția de 
dragul producției, făcînd abstracție 
de rentabilitatea ei, de utilitatea pe 
care o are pentru societate, de a 
încălca principiile rentabilității, con
travin în mod flagrant cerințelor 
dezvoltării noii orînduiri și consti
tuie expresia unei viziuni economice 
rudimentare. Perfecționarea activită
ții economice, astfel îneît să se rea
lizeze o înaltă eficiență a activității 
productive în toate ramurile și în
treprinderile, să poată fi asigurată sa
tisfacerea în cît mai bune condiții a 
nevoilor reale ale societății — iată 
obiectivul major al măsurilor adop
tate în ultimii ani.

Esența acestor măsuri, a preocu
părilor în conducerea economiei se 
exprimă în faptul că se preconizează 
perfecționarea aplicării principiului 
centralismului democratic, principiu

an-

deschis

so- 
sta- 

la

și planificarea econo- 
împiedicau cunoaște-care 

necesităților reale și folosirea 
a legilor economice, valo- 
deplină a avantajelor izvo- 
caracterul socialist al pro-

<X»
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în ultima vreme, să aibă în vedere 
că, prin măsurile pe care le iau 
pentru a da suplimentar apă plan
telor și a menține umezeala în sol, 
pot asigura un surplus de producție 
în așa fel îneît să contribuie Ia 
realizarea sarcinilor agriculturii 
prevăzute pe ansamblul țării. în 
aceste condiții, în multe locuri exis
tă chiar posibilitatea practică de a 
se realiza depășiri 'substanțiale față 
de producția prevăzută în plan.

Una dintre cele mai importante șl 
urgente lucrări din această pe
rioadă o constituie recoltarea fu
rajelor. Pînă acum au fost recoltate 
285 168 hectare de plante furajere 
cultivate pentru fîn de cooperati
vele agricole și 86 216 hectare, de 
întreprinderile agricole de stat, ceea 
ce reprezintă puțin față de posibili
tăți. Este necesar ca. în primul rînd 
să fie urgentată recoltarea trifolie- 
nelor, lucrare care pînă în prezent 
s-a efectuat pe circa 65 la sută din 
suprafață. întîrzierea cositului, lip
sa de grijă pentru uscarea cu mij
loace ajutătoare — capre și prepe- 
leci, electroventllatoare etc — în
tîrzierea transportului și depozitării 
corespunzătoare a nutrețului, poate 
provoca mari pierderi de substan
țe nutritive. în zonele de deal există 
mari suprafețe de finețe naturale 
care trebuie cosite neîntîrziat. Prin 
aceasta se poate asigura obținerea 
unui fîn de calitate superioară, ca 
și realizarea unei cantități supli
mentare de fin de calitate din 
otavă.

în condițiile din acest an, cînd în 
unele unități agricole, din cauza 
lipsei precipitațiilor, se resimte in
suficiența furajelor, este necesar să 

.fie strînse cu grijă toate resursele 
de nutrețuri verzi care pot fi însi- 
lozate. Pînă la data de 6 iunie au 
fost însilozate 94 269 tone de furaje 
verzi la întreprinderile agricole de 
stat și 77 867 tone la cooperativele 
agricole. Acestea sînt cantități mi-

nime, cu mult mai reduse față de 
posibilități. Există condiții ca, 
această perioadă, să se strîngă și 
să se însilozeze mult mai multe 
furaje folosindu-se în acest scop 
ierburile de baltă, de pe marginea 
drumurilor, din poienele de pădure, 
resturile legumicole, diferite buru
ieni, ca și o parte din nutrețurile 
verzi cultivate. Cantități importante 
de furaje se. pot asigura și prin în- 
sămînțarea culturilor duble, pe te
renurile eliberate de recolta de orz 
și a altor plante care părăsesc te
renul devreme. Desigur, efectuarea 
cu maximum de rapiditate a recol
tării și a lucrărilor de pregătire a 
terenului și semănat, la culturile 
duble, condiționează 
înalt grad realizarea 
mari la hectar.

Ținînd seama de 
scurtă vreme va începe intens, 
multe zone ale țării, campania de 
recoltare a cerealelor, se impune 
ca o sarcină de mare urgență și 
însemnătate încheierea tuturor 
pregătirilor pentru această cam
panie. Pînă în prezent au fost e- 
fectuate reparații la un mare nu
măr de tractoare, combine și alte 
utilaje care vor fi folosite în cam
pania agricolă de vară. Există 
însă și utilaje nepuse la punct. 
Or, potrivit aprecierilor din te
ren ale specialiștilor, în acest an, 
recoltarea păioaselor începe mai 
devreme cu circa 10—15 zile decît 
în mod obișnuit. în unele județe 
din sudul țării a și început recol-' 
tatul orzului, lucrare care se va 
intensifica în zilele următoare. Este 
necesar ca peste tot să se orga
nizeze cu minuțiozitate recoltatul, 
în așa fel îneît să nu se producă 
nici un’ fel de pierderi, atît la 
boabe cit și la pleavă și paie. în 
acest scop, este necesar ca toate 
combinele, fără nici o excepție, să 
fie dotate cu colectoare de pleavă, 
iar acolo unde nu sînt suficiente 
prese de balotat, cu colectoare de 
paie. în acest an, pentru acoperirea

în

în cel mai 
unei producții

faptul că în
în

deficitului de furaje, recoltatul pă
ioaselor trebuie să se facă cît mal 
aproape de pămînt, luîndu-se tot
odată măsuri pentru ca transportul 
și depozitarea paielor și plevei să 
se facă imediat. în cele mai bune 
condiții. Sub nici un motiv nu tre
buie să se mai repete situațiile din 
anii trecuți cînd pleava și îndeo
sebi paiele au rămas risipite pe 
cîmp, iar, în unele cazuri, contrar 
celor mai elementare calcule de 
eficiență economică, s-a ajuns pînă 
acolo îneît li s-a dat foc.

De o mare însemnătate sînt lu
crările de reparații și dezinfectare 
a spațiilor de depozitare, pentru a 
se preîntîmpina orice infestare sau 
depreciere a produselor înmagazi
nate.

Paralel cu măsurile ce se iau 
pentru mărirea recoltelor și strân
gerea în condiții corespunzătoare a 
producției din acest an, este nece
sar să se pună bazele unei recolte 
bogate în anul viitor. în acest 
scop, o grijă deosebită trebuie să 
se acorde pentru asigurarea semin
țelor, pe baza măsurilor organiza
torice și tehnice recomandate de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
în primul rînd trebuie identificate 
și recunoscute în lan toate cultu
rile care îndeplinesc condițiile ce
rute, luîndu-se măsuri pentru se
lectarea și depozitarea semințelor 
în spații corespunzătoare. în fie
care unitate să se stabilească struc
tura soiurilor adecvate și necesarul 
de sămînță pentru a se putea face 
o repartizare cît mai judicioasă a 
fondului existent.

Muncind cu hărnicie și price
pere, utilizînd rațional, din plin, 
toate mijloacele de care dispun, 
oamenii muncii din agricultură vor 
putea executa la timp și în condi
ții optime lucrările agricole, în 
așa fel îneît să se realizeze sarcinile 
prevăzute pe ansamblul agricul
turii, în scopul asigurării cerințe
lor de produse agroalimentare.

organizatoric fundamental al statu
lui nostru socialist, ceea ce pre
supune pe de o parte lichidarea 
tendințelor de centralism excesiv, a 
îngrădirilor de ordin administrativ, 
birocratic, iar pe de altă parte spo
rirea mobilității și a autonomiei 
funcționale a întreprinderilor, creîn- 
du-se modalități de planificare și 
conducere a economiei, care să ex
cludă subiectivismul și arbitrarul, să 
dezvolte, nu să frîneze inițiativa ca
drelor din economie și a maselor, să 
asigure ca toate actele de decizie să 
aibă o fundamentare economică.

însuși caracterul proprietății so
cialiste, nivelul dezvoltării forțelor 
de producție permit și cer conduce
rea centralizată, pe baza unui pla-n 
unic de stat, a întregii actiȚVÎăți. 
Pe baza liniilor directoare științific 
fundamentate de către partid, statul 
dirijează și coordonează desfășura
rea activității economice, stabilește 
ritmurile, proporțiile dezvoltării di
feritelor sectoare, asigură valorifica
rea eficientă a potențialului econo
mic. întreaga modalitate de planifi
care este însă Îmbunătățită, în sen
sul că în activitatea de elaborare a 
planului sînt antrenate într-o mă
sură crescîndă masele de oameni ai 
muncii, specialiștii, care se află în- 
tr-un contact nemijlocit cu realita
tea economică și o cunoso temeinic, 
că accentul în formularea propune
rilor cade într-o măsură tot mai mare 
pe colectivele întreprinderilor și cen
tralele industriale, ca nuclee de bază 
ale economiei.

A fost preconizată o formă nouă 
în cadrul structurii economico-orga- 
nizatorice de conducere a industriei
— centrala industrială, menită să a- 
sigure apropierea conducerii de in
dustrie, lichidarea 
birocratism, o 
pidă rezolvare 
ducției.

Proprietatea 
esența ei — stăpînirea în comun de 
către oameni a mijloacelor de pro
ducție — necesită și permite, o dată 
cu conducerea centralizată a econo
miei, adînclrea caracterului demo
cratic al activității de conducere șl 
planificare a economiei. Acest pro
ces își găsește reflectarea în prac
tica ce s-a statornicit în ultimii ani 
ca planurile economice, ca și toate 
măsurile importante privind dezvol
tarea economică și socială să fie 
puse în dezbaterea largă a maselor, 
a celor chemați să le înfăptuiască. 
Conferința Națională a partidului a 
consaarat aplicarea principiului con
ducerii șl pruncii qqlectiye în toate 
sectoarele activității' economice — în
treprinderi, centrale, ministere. Mun
ca colectivă se lărgește prin a- 
ceea că organele de conducere 
formate din cele mal bune cadre, 
din reprezentanți ai organizațiilor 
obștești și ai salariaților, prezintă 
periodic dări de seamă în fața co
lectivelor a căror conducere le este 
încredințată.

Corespunzător cerințelor Impuse 
de revoluția tehnico-științiflcă con
temporană, de necesitatea realizării 
unei înalte productivități a muncii
— ca atribut fundamental al econo
miei socialiste, a asigurării competi
tivității în circuitul internațional al 
valorilor, partidul și statul nostru fac 
eforturi pentru organizarea științifi
că a producției și a muncii, pentru 
legarea strînsă a cercetării științifice 
de practică șl promovarea pe scară 
largă, în toate ramurile economiei, a 
cuceririlor ei cele mai noi, pentru 
perfecționarea continuă a tehnicii și 
tehnologiei, pentru ridicarea gradu
lui de calificare a muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor. Pe prim plan 
în procesul de dezvoltare a econo
miei se situează preocupările pentru 
însușirea și aplicarea științei condu
cerii proceselor economice.

Proprietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție generează o 
corelație strînsă între rezultatele ob
ținute în sfera producției de bunuri 

> materiale și bunăstarea întregii so
cietăți și a fiecărui cetățean în 
parte, o unitate organică între mun
ca pentru sine și munca pentru so
cietate. Societatea noastră nu dispu
ne de altă sursă pentru a asigura 
ridicarea nivelului el de trai, decît 
valorificarea la maximum a poten
țialului economic, gospodărirea chib
zuită, competentă, plină de răspun
dere a avutului obștesc, realizarea 
unor beneficii șl acumulări cît mai 
mari; numai pe această bază se pot 
lua măsuri de sporire a salariilor, do 
satisfacere în mal bune condițiuni a 
nevoilor sociale, de ridicare a nive
lului de civilizație șl de cultură.

Armonizarea intereselor individua
le cu cele generale nu se realizează 
automat. Este cu atît mal necesar să 
se țină seama de aceasta, cu cît în sta
diul actual de dezvoltare, cînd nive
lul forțelor de producție nu asigură 
încă abundenta de produse necesară 
repartiției după nevoi, iar conștiința 
mai păstrează reminiscențe ale ve
chilor concepții șl obiceiuri, unii 
oameni nu au ajuns încă la înțele
gerea clară a interdependenței din
tre necesitatea întăririi proprietății 
obștești și interesele lor personale, 
manifestă lipsă de răspundere în ad
ministrarea avutului obștesc, tendin
țe de risipă și căpătuială pe seama 
avuției poporului. De aci decurge 
faptul că, alături de înmulțirea pro
prietății socialiste, de îmbunătățirea 
structurii șl nivelului ei tehnic, o 
problemă însemnată o constituie a- 
părarea ei de cei care conștient sau 
inconștient o lezează. Consolidarea 
și apărarea proprietății socialiste 
constituie o îndatorire fundamentală 
a fiecărui cetățean, în care se re
flectă deopotrivă propriile Interese 
și interesele întregii societăți,

★
Stadiul actual de dezvoltare al 

țării noastre — stadiul construcției 
socialiste desfășurate — este rezul
tatul faptului că, pornind de la na
ționalizare, poporul nostru, condus 
de partid, a depus eforturi susținute 
pentru continua dezvoltare a pro
prietății socialiste. Drumul a fost 
spinos și prezintă în continuare su
ficiente greutăți dar, străbătîndu-l, 
generația noastră făuritoare a econo
miei românești moderne, și-a cîștl» 
gat de pe acum stima șl admirația fio* 
nerațiilor viitoare.

fenomenelor de 
mai bună și mai ra- 
a problemelor pro-

socialistă, prin însăși
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NOU PERSPECTIVA
STAGIUN
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Saltul brusc al mercurului termo
metrelor declanșează în fiecare an, 
în preajma aceleiași date calendaris
tice, ceea ce cu toții ne-am obișnuit 
să numim stagiunea estivală. Insis
tența abordare anuală a acestei teme 
indică, pe de o parte, impunerea 
noțiunii în conștiința opiniei publice 
și a organelor menite să transfere 
ideile din planul discuțiilor sterile 
în practică. Pe de altă parte însă, 
ele dovedesc că de la un sezon la 
altul multe din inițiativele cele mai 
frumoase, în loc să prindă viață, se... 
reportează, că semnalele critice pot 
fi formulate aproape identic, modi
ficarea referindu-se doar la data 
calendaristică care le însoțește, că 
aceleași sfaturi și angajamente se 
fac auzite din nou, fără a oferi cer
titudinea că de această dată, în fine, 
vor fi ultimele. într-un cuvînt, deși 
se discută de atîția ani despre ea, 
stagiunea estivală nu este încă peste 
tot un eveniment cultural pregătit 
de specialiști, din vreme, cu riguro
zitate. Nu contestăm că o serie de 
organe centrale depun eforturi evi
dente în această direcție, că de la 
un județ la altul, proporțional cu 
efortul și fantezia investită, apar re
zultate ce merită a fi consemnate. 
Dar tocmai lucrurile noi, interesante, 
care se ivesc, pun în evidență și mai 
mult urmările inerției și indiferen
ței.

Prima constatare care se impune 
este că întrebarea cu care ne-am 
adresat organelor culturale din cele 
patru orașe vizitate („Ce noutăți ne 
va oferi stagiunea estivală 1968 7") 
i-a surprins oarecum nepregătiți pe 
interlocutori. în afara Capitalei, 
unde încă de astă primăvară s-au 
conturat liniile generale ale vieții 
culturale în sezonul de vară (cu 
numeroase noutăți, printre care o 
stagiune permanentă a ansamblului 
folcloric „Perinița", spectacolele ar
tistice la trei grădini și nouă estrade 
în aer liber, concerte de fanfară în 
Cișmigiu și Parcul Bălcescu etc.) în 
celelalte localități eventualele iniția
tive apar izolate, negîndite într-un 
ansamblu care să le confere unitate 
ți echilibra.

— Desigur, planificarea este abso
lut necesară — spunea președintele 
Comitetului municipal pentru cul
tură și artă Timișoara, Cezar Apreo- 
teseî. Dar pînă în prezent noi nu 
am elaborat așa ceva, deși în oraș 
există multe instituții artistice pro
fesioniste și ansambluri de artiști 
amatori. Avem posibilități pentru o 
bogată șl variată activitate cultural- 
artistică, iar noi vom căuta să le va
lorificăm cît mai bine.

De acord ! Dar cînd veți face acest 
lucru, de vreme ce ne aflăm în luna 
Iunie 7 Răspunsul (în bună parte ase
mănător cu al celorlalte organe cul
turale) ne apare astfel ca un anga
jament formal, inconsistent. Stagiu
nea estivală nu poate fi pregătită de 
azi pe mîine. Ea reprezintă un act 
de cultură, o activitate artistică cu 
nimic mai prejos decît cea care se 
desfășoară în mod obișnuit în sălile 
de spectacol. De aceea pregătirea «1 
trebuie să se facă după aceleași cri
terii exigente ale calității. De la bun 
început, desfășurîndu-se în aer li
ber, ea se delimitează de activitatea 
similară din restul anului ; vizînd a- 
celeași scopuri, mijloacele diferă 
(sau ar trebui să difere). A tran
sporta pur și simplu din sală în aer 
liber un spectacol, înseamnă a ignora 
resursele specifice ale noului cadru.

In funcție de profunzimea cu care 
au fost înțelese aceste cerințe ale 
stagiunii estivale, s-au conturat și 
perspectivele culturale ale sezonului.

O primă treaptă a calității, 
„urcată" de majoritatea comitetelor 
de cultură și artă (fapt incontestabil 
pozitiv) a constituit-o utilizarea es
tradelor amplasate la locurile de 
odihnă și agrement din apropierea 
orașelor. La Galați, săptămânal sînt 
prezentate spectacole ale formațiilor 
de amatori la pădurea de la Gîr- 
boavele și, din acest sezon, la Iacul 
Spahiu și pădurea de salcîmi de 
la Hanu Conachi. La intervale mai 
mari, în ambianța plăcută a unor 
astfel de zone verzi, se desfășoară 
serbări cîmpeneștl. Ieșenii își amin
tesc de cele de la „Ciric" și de pe 
dealul Repedea, gălățenii de cea de 
la Hanu Conachi, bucureștenii de 
tradiționalele serbări populare de la 
„Pustnicul". Este bine că, sesizîn- 
du-se una din preferințele omului 
contemporan, „evadarea" în mijlocul 
naturii, s-a pus accent pe programele 
artistice organizate acolo. Această 
soluție e și comodă; cu cheltuieli 
minime, se pot oferi publicului larg 
dansuri populare, muzică ușoară și 
populară. Pledăm pentru încurajarea 
și de acum înainte a acestei forme 
de activitate, dar ne opunem abso
lutizării ei. Pe ansamblul unei auten
tice stagiuni estivale ea reprezintă 
un compartiment de neînlocuit, dar 
nu singurul. Și se pare că o bună 
parte din comitetele de cultură con
tinuă s-o urmărească excesiv, igno- 
rînd alte aspecte.

O a doua treaptă, pe care deja nu

mai putem consemna prezența tuturor 
organelor culturale județene, o con
stituie activitatea din grădinile de 
vară, activitate mult mai aproape de 
ceea ce ar trebui să însemne o auten
tică stagiune estivală. Aici specta
colele pot fi mai complexe : filme 
(însoțite de diverse manifestări spe
cifice), reprezentații teatrale ale ac
torilor profesioniști, spectacole de 
operă sau operetă etc. In unele lo
curi, toate aceste posibilități au fost

raid-anchetă
avute în vedere. Dar, din nou, 
aproape de fiecare dată, abordîn- 
du-se linia minimei rezistențe. Ce 
se întîmplă de fapt și la Iași, și la 
Galati, și în alte centre județene? In 
grădina (sau grădinile) de vară, între
prinderea cinematografică îsi pro
gramează de cîteva ori pe săptămînă 
filme; în plus, teatrul din localitate 
își scoate „în aer liber" unul sau 
două din succesele de casă ale sta
giunii (așa vor proceda șl Teatrul 
Muzical din Galați, și Naționalul 
Ieșean, și teatrele bucureștene).. Iar 
cu aceasta toate obligațiile legate de 
stagiunea estivală sînt considerate 
încheiate. în schimb, nu am auzit 
nici un cuvînt la forurile vi
zitata despre spectacole gîndite 
special pentru o anumită grădină 
sau pentru a fi lucate în aer liber, 
în Capitală. Teatrul „C. Tănase" a 
montat în sezonul trecut la grădina 
Boema o revistă, cu adevărat numai 
pentru grădină. Experiența a fost re
luată în acest an, cu „Boema-palace", 
spectacol, de asemenea, eminamente 
estival. Acesta este însă singurul. De 
la Comitetul municipal de cultură și 
artă am aflat că tuturor teatrelor 
bucureștene li s-au alocat la începu
tul stagiunii fonduri speciale pentru 
a pregăti spectacole în lunile de vară. 
Dar banii au fost cheltuit! cu mon
tările obișnuite si în prezent nici 
unul dintre ele nu și-a respectat o- 
bligația pe care o contractase. Mai 
mult decît atît: Inițiativele unor 
entuziast! s-au ciocnit de mereu dis
cutatele dificultăți organizatorice 
(care de fapt ascund lipsa de solici
tudine a unor foruri). Este cazul 
spectacolului cu „Nunta lui Figaro", 
conceput anul trecut de regizorul 
Dinu Cernescu, special pentru scena 
teatrului de vară Herăstrău si aban
donat după ce se investise în el 
atîta energie.

Stagiunea teatrală din grădinile de 
vară poate căpăta mai mult relief si 
culoare si prin prezenta unor colec
tive de actori care, mai ales în lu
nile de caniculă, întreprind turnee 
prin tară. Comitetul de cultură și 
artă al municipiului București s-a a- 
dresat cu solicitări în acest sens încă 
din luna ianuarie forurilor similare 
județene. Tăcerea care a urmat adre
selor oficiale l-a determinat să expe
dieze telegrame de invitație pe adre
sa fiecărui teatru în parte. Iar în 
urma tuturor insistentelor, răspunsu
rile ferme primite au fost în nu
măr de... 3.

Cea de-a treia treaptă a exigente
lor unei veritabile stagiuni estivale 
se referă la spectacole organizate în 
locuri speciale : monumente istorice, 
case memoriale, grădini etc. Este a- 
devărat — acestea sînt și cel mai di
ficil de pus la punct, dar ele se a- 
propie poate în cea mai mare măsură 
de noțiunea de spectacol specific de 
vară. Totuși, inițiativele se pot numă
ra pe degete. Bucurestenii vor putea 
urmări trei spectacole „sunet și lu
mină" în curțile muzeelor Zambac- 
cian, Storck și Minovici. La Galati, 
casa lui Costache Negri de la Mîn- 
Jina a constituit cadrul de montare a 
unui act din piesa lui Mircea Ștefă- 
nescu : „Romanța" (din păcate un sin
gur spectacol festiv). în rest — tă
cere pe toată linia. Si nu s-ar putea 
spune că ideile lipsesc. Vorbindu-ne 
despre Iași, publicistul Mircea Radu 
Iacoban spunea;

— As vedea o stagiune estivală pro
filată pe manifestări specifice ano
timpului și orașului. De ce să nu fo
losim excelentul cadru natural de la 
Cetătuia pentru o reprezentație cu o 
piesă istorică, de ce să nu se monteze 
un spectacol la Golia, Ia Galata. la 
Frumoasa sau în alte puncte ale la
șului. în care istoria este mereu vie. 
De ce numai cu prilejuri festive pu
tem asista la manifestări culturale în 
grădina Copou, la Bojdeuca lui 
Creangă etc. 7

Intr-adevăr, de ce 7 O primă cauză 
am arătat-o : abandonarea inițiative
lor fructuoase în fata primelor greu
tăți, care, cum este și firesc, se fac 
simtite la oricare început de drum. 
Dar nu trebuie să ignorăm și cele
lalte aspecte : cel financiar și al ba
zei materiale (strîns legate între ele). 
După cum afirma prof. Hie Grămadă, 
directorul Teatrului National 
Iași, __ _
avem în localitate

dru pentru lărgirea activității esti
vale".

— Celelalte scene în aer liber — 
completează directorul Operei ieșene, 
George Zaharescu — sînt mai mult 
improvizate, stricate, fără posibilita
tea de a se monta lumini sau insta
lații sonore. In Iași, organele locale 
discută de ani de zile problema con
struirii în aceste locuri a unor scene 
permanente, cu cabine pentru actori 
sau a unor amfiteatre. Practic, însă, 
nu s-a făcut nimic.

— Ba chiar dimpotrivă — este da 
părere Gh. Pleșu, instructor la comi
tetul județean de cultură și artă. Gră
dina de vară „Pomul verde" de lîngă 
Teatrul Național ne-a fost luată în 
1966 si transformată în depozit al de
corurilor Operei.

Situații identice pot fi întîlnite și 
în alte localități. Și, deși stagiunea 
estivală a început, dacă lipsurile în 
acest domeniu nu vor fi privite cu 
toată răspunderea încă de pe acum, 
în sezonul viitor ne vom găsi din nou 
în fața aceleiași situații, neschimbată 
de ani și ani, în ciuda tuturor sem
nalelor critice.
R. CONSTANTINESCU, M. CORCACI, 

R. APOSTOL, Gh. RADEL

O Căderea Imperiului roman — film 
panoramic : PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 
șoarele din Rochefort : REPUBLICA — 
16,15; 18,45; 21,15, GRĂDINA DOINA - 
dolar găurit : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
18,45; 21, BUCUREȘTI — 8; 10; 12; 14,15; 
21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20,30, 
DINAMO — 20,30, FEROVIAR — 8,45; 
18; 20,15, EXCELSIOR — 9,45; 12; '
21,15; MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16,15 
GRĂDINA CAPITOL — 20,30. « Mumia Intervine : 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. • Nebunul 
din laboratorul nr. 4 ; SALA PALATULUI (seria do 
bilete 2425 — orele 17,30 și seria 2430 — orele 20,15), 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21; la gră
dină — 20,30. « Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. e Un șoarece printre 
bărbați : CINEMATECA — 10; 12; 14. o Bomba de la 
ora 10,10 : VICTORIA — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 
20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,30. e El Dorado : 
LUMINA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MUNCA
— 14; 16; 18,15; 20,30. o Program pentru copii : DOINA
— 9; 10. o Cum să furi un milion : DOINA — 11,30; 
15; 18; 20,30 . 0 O fată fericită : UNION — 15,30; 20,30. 
q Zilele filmului de animație : UNION — 18. « Ce 
noapte, băieți ! : GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. a Ultima 
noapte a copilăriei : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 14; 16; 18; 20. © Ea va rîde : DACIA — 8,30—16,30 
In continuare; 18,45; 21. © Blestemul rubinului negru : 
BUZEȘTI — 15,30; 18; la grădină — 20,30. 0 Praștia de 
aur : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,30. 0 Freddy, lovește 
tu Intîl 1 : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, PARCUL HERĂSTRĂU
— 20,30, FLAMURA —9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 0 Pa
sărea timpurie : BUCEGI — 9—13 în continuare; 16; 18,30; 
21; la grădină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare; 
18,15; la grădină — 20,30. 0 Sfîntul Ia pîndă : UNIREA
— 16; 18,15; la grădină — 20,30. 0 Caut o nevastă : FLA
CĂRA — 15,30; 18; 20,30. 0 Balul de sîmbătă seara 1 
VITAN — 15,30; 18; 20,30. 0 Statornicia rațiunii :
MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 0 Răzbu
narea haiducilor șl Răpirea fecioarelor: POPULAR

pentru ecran 
20. • Domni- 
9; 11,30; 13,45;

20,30. • Un 
; 13,30; 18,30; 
; 18,30; 18,45; 
STADIONUL 

11; 13,15; 15,30; 
14,15; 16,30; 19;
" 18,45; 21,15,

— 18; 19,30. « Oscar t AURORA — 8,46; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20,15, Ta grădină — 20,30, ARTA — 9; 11; 13; 
15; 17,30; 19,45; la grădină — 20,30. «Capcana : MO
ȘILOR — 15,30; 18; 20,45; Ia grădină — 20,30. • K. O. t 
COSMOS — 15,30; 18; 20,30. q Răpirea fecioarelor : 
VIITORUL — 15,30; 18; 20,30. « Zoltan Karpathy :
VOLGA — 9,30—13,30 în continuare; 16,15; 18,30; 20,45.
• Asta-1 tot ce s-a întîmplat : RAHOVA — 15,30; 18; 
la grădină — 20,30. « Samba : PROGRESUL — 11; 
15,30; GRADINA PROGRESUL PARC — 20,30. a Edtlle 
Chapman, agent secret : PROGRESUL — 18; 20,30. 
a Cel șapte samurai : LIRA — 15; 18. <s O lume nebu
nă, nebună, nebună : DRUMUL SĂRII — 16; 19,30.
• Pentru cîțlva dolari în plus : FERENTARI —
15,30; 18; 20,30. a Pentru un pumn de dolari și Pentru 
cîțiva dolari In plus : COTROCENI — 15; " “ -----
grăsuni : PACEA — 15,30; 18; 20,30. «
haiducilor : GRADINA VITAN — 20,30. a 
pe Amazoane ; GRADINA LIRA — 20,30.

19,30. o Trei 
Răzbunarea 

800 de leghe

t
17,30 — Pentru cel mici. „Legenda clocîrliei". Emisiu

ne coregrafică pe versuri de Vaslle Alecsandrl. Ecra
nizare de Vlrgll Munteanu. 18,00 — TV pentru spe
cialiștii din industrie. Ciclul „Automatizarea" : Efi
ciența economică a automatizărilor. Prezintă Aurica 
Grecescu, economist specialist la Centrul de perfec
ționare a cadrelor de conducere din întreprinderi. Par
ticipă : Mihal Botez — dr. în matematică. 18,30 — Curs 
de limba engleză (lecția a 20-a). 19,00 — TV pentru 
școlari. 1001 de întrebări : „Judo și fizica". Scurt isto
ric al sportului judo — demonstrații practice și expli
cații privind legăturile între acest sport și unele legi 
din fizică. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Bu
letinul meteorologic. Publicitate. 20,00 — Filmul serial : 
Thierry la Fronde, producție a studiourilor franceze. 
20,26 — Cronica ideilor. Industria socialistă, avanpost 
al economiei noastre naționale. 20,45 — Film artistic : 
„Don Gabriel" — o producție a studiourilor poloneze. 
22,20 — Cărți șl autori. Se va prezenta „Volumul de 
Teatru" al lui Horla Lovinescu. La discuții participă 
Horla Lovinescu, Lucian Giurchescu șl Manase Radnev. 
22,45 — Melodiile micului ecran. Muzică ușoară româ
nească în primă audiție. Cîntă Gică Petrescu, Elena 
Neagu, Florin Bogardo. 23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,15 — închiderea emisiunii.

EVOLUȚIA

teatre
o Filarmonica de stat „G. Enes
cu" (la Ateneu — ora 20) : Concert 
de concerte. Dirijor : Mihai Bre- 
diceanu.
e Opera română : Travlata — 
19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Sfîntul Mitică 
Blajlnu — 20.
S Teatrul „C. 
Magheru) : Cînd luna e
— 19,30, (sala Studio) : 
unui violoncel — 20.

• Teatrul satlrlc-muzical 
nașe" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30, (grădina Boema) : Boema 
Palace — 20.

Liedul
I. Nottara" (sala 

albastră 
Absența

„C. Tă-

ASTEROIDULUI ICAR
Prof. Constantin DRAMBĂ

membru corespondent al Academiei, directorul Observatorului Astronomic 
din București

în afară de planetele mari, 
Mercur, Venus, Pămîntul, Marte, 
Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Plu
ton, în sistemul solar există peste 
1 500 de planete mici, denumite 
asteroizi, care se mișcă în jurul 
Soarelui pe traiectorii (orbite) bine 
determinate, conform legii atrac
ției universale, descoperită încă de 
Newton. Primul asteroid — pla
neta mică I Ceres — a fost desco
perit la Observatorul din Palermo, 
la 1 ianuarie 1801, cu ocazia întoc
mirii unui catalog stelar. Ulterior 
au fost descoperite treptat alte mici 
planete, din ce în ce mai multe, 
mai ales prin folosirea metodei fo
tografice.

Asteroidul 1566 Icar (fiecărui as
teroid i se acordă un nume, pre
cum și un număr de' ordine sau de 
omologare, care se scrie înaintea 
numelui) a fost descoperit pe cale 
fotografică la 26 iunie 1949, de către 
Baade, astronom la Observatorul 
de pe muntele Palomar din Cali
fornia. Raza acestui minuscul aste
roid este de aproximativ 800 metri, 
în prezent se mai descoperă aste
roizi, dar din ce în ce mai mici.

Asteroizii, cu un foarte mic nu
măr de excepții, se mișcă în jurul 
Soarelui, rămînînd la distanțe mai 
mari ca aceea dintre Soare și pla
neta Marte, dar mai mici decît dis
tanta dintre Soare și planeta Ju
piter (deci orbitele asteroizilor sînt 
cuprinse între orbita planetei Mar
te și orbita planetei Jupiter). Ne 
fixăm acum atenția asupra cazuri
lor de excepție ce se prezintă pen
tru un mic număr de asteroizi, ale 
căror orbite sînt elipse cu excen
tricitatea mare. Din această cauză, 
un astfel de asteroid trece conse
cutiv Ia o mai mică 
poi la o mai mare 
Soare și poate, prin 
numite momente, să
cinătatea Pămîntului sau a 
alte planete mari. Orbita alungită a 
unui asemenea asteroid nu mai este

situată în întregime în regiunea 
cuprinsă între orbitele planetelor 
Marte și Jupiter, prin care circulă 
în jurul Soarelui marea majoritate 
a asteroizilor. Acesta este tocmai 
cazul asteroidului Icar. La 14 iunie, 
Icar trece la distanța minimă de 
Pămînt de 6,4 milioane km. După 
cum se vede, această distanță „mi
nimă" pentru spațiile cosmice, este 
totuși FOARTE MARE și de aceea 
asteroidul nu va putea fi văzut cu 
ochiul liber și nici chiar cu bino
clul. Icar va putea fi însă văzut și 
fotografiat cu lunete mai puternice.

Se mai cunosc și alti asteroizi 
care trec la distante minime de 
Pămînt, cum ar fi: Albert, Alinda, 
Ganimed, Amor, Apolon, Adonis, 
Hermes, Hidalgo. Toate aceste a- 
propieri, inclusiv apropierea aste
roidului Icar, nu îndeplinesc con
dițiile unei întîlniri cu Pămîntul. 
Dacă socotim că din trecutul foarte 
îndepărtat aceste apropieri au avut 
loc de milioane și milioane de ori, 
cu regularitate, așa cum ne ajută 
să verificăm mecanica cerească, 
tot astfel și de acum înainte aceste 
apropieri vor continua să se pro
ducă de milioane și milioane 
ori, fără o modificare sensibilă 
distantelor minime în raport 
Pămîntul, sau cu alte planete.

Calculatoarele electronice, cu ra
piditatea lor uimitoare, ne ajută, 
de altfel, să cunoaștem cu cea mai 
mare precizie cum se vor efectua 
mișcările corpurilor din sistemul 
nostru solar, în viitorul îndepărtat. 
Perfecționîndu-se continuu, ele dau 
un impuls binefăcător dezvoltării 
științelor fundamentale, care adîn- 
cesc astfel studiul problemelor ce
lor mai complicate, reclamînd cal
cule de un volum enorm, inaccesi
bile omului prin alte mijloace.

Asteroidul Icar ne oferă încă 
o dată prilejul să constatăm, cu a- 
paratele perfecționate ce ne stau la 
îndemînă, ordinea caracteristică 
mișcărilor ce au loc în cuprinsul 
sistemului solar.

în viata muzicală
Ne-am obișnuit cu 

ideea că școala ro
mânească de cînt și-a 
conturat o personali
tate proprie, capa
bilă să stabilească un 
dialog artistic fructuos 
cu alte școli de canto, 
la fel cum ne-am 
obișnuit să privim în 
realizările lui N. Her- 
lea, D. Iordăchescu, E. 
Cernei, I. Buze^, L. 
Spiess șl ale iriultor 
altora dovezi de che
zășie că arta cîntu- 
lui românesc se poate 
afirma în continuare 
sub auspiciile cele mai 
favorabile.

Toate acestea sînt 
motive de bucurie 
pentru că de fiecare 
dată cînd tresele de in
teligență și de talent de 
care dispunem benefi
ciază de împrejurări 
revelatoare, artiștii 
noștri adaugă un gest 
de recunoștință în plus 
față de cei pe care îi 
reprezintă.

Nu trebuie 
la un truism 
fapt 
glme 
tabil 
duce 
se .
treaptă, el este în pri
mul rînd un asimilator 
de cultură pentru că 
de la Aristotel încoace 
se știe că nu poți învăța 
pe altul nimic dacă mai 
întîi nu știi tu singur. 
Or — în cazul nostru — 
arta de a interpreta, 
dincolo de jocul fru
museții pur muzicale, 
dincolo de sonoritățile 
agreabile și dincolo de 
acutele luate impecabil, 
este un act de cultură, 
este un gest de evocare 
a unor epoci, a unor 
aspirații, a unor trăiri 
pe care compozitorul, 
orlcît de genial ar fi 
fost, nu Ie putea înscrie 
în partitură.

Dar nu cîntăretului în
conjurat de reflectoare, 
grimat, îmbrăcat în 
costumul romanticului 
erou al operei X, acom
paniat de orchestră si 
însoțit de cor, îi 
sînt rezervate aceste 
rînduri. Ci cîntărețului 
care, pentru o seară, 
renunță la scena Ope
rei pentru a cînta în 
recital pe scena Ate
neului sau a Sălii Mici 
a Palatului. De la bun 
început trebuie spus că 
nu l-am prea întîlnit. 
Ne amintim de memo
rabilele recitaluri ale 
Iui Dan Iordăchescu 
dar...

Recitalul pentru un 
cîntăreț înseamnă în 
primul rind lied, iar 
liedul pentru cîntăreț 
înseamnă, fără putință 
de disimulare, proba de 
necontestat a nivelului 
de sensibilitate și de 
inteligență artistică pe 
care a reușit să-4 atin
gă. Liedul pentru cîn- 
tăret este ceea ce este 
Bonata pentru un in-

pornit de 
dar e un 
în între-verificat

că un artist veri- 
nu numai că pro- 
cultură dar, și aici 
situează prima

strumentist. Ne-am pu
tea imagina un concer- 
tist de talia unui Rich
ter, A. Rubinstein, Pablo 
Casals, Christian Ferras, 
Valentin Gheorghiu 
care să nu cînte sona
te 7 Lucrul este atît de 
legat de firea intimă a 
lucrurilor încît un in
terpret oaspete se sim
te obligat să acorde și 
un concert și un re
cital totodată, iar în 
cazul cînd recitalul 
nu este acordat privim 
faptul cu o surpriză 
neplăcută ; în general, 
pe lîngă concert, este 
nevoie de recital pen
tru ca artistul să poată 
fi legitimat în fața pu
terii de selecție a pu
blicului. In ceea ce îi 
privește pe cîntăreți, 
lucrurile stau — după 
cum am văzut — altfel. 
$1 nu trebuie pornit în 
nici un caz de la pre
misa existenței unui 
public dublu : cel al să
lii de concert și cel al 
spectacolului de operă 
pentru că, orlcît ar fi 
de paradoxal, tocmai 
aici apare singura po
sibilitate a transmigra
te! de public : specta
torul de operă va veni 
în sala de concert pen
tru a-și asculta inter
pretul favorit, după 
cum spectatorul de con
cert va merge la operă 
după ce, în recital, in
terpretul în cauză îi va 
fi demonstrat vigoarea 
unui crez și frumuse
țea unui meșteșug de 
artă. In plus, pentru 
spectatorul de operă, în 
genere mai puțin pre
gătit pentru un alt fel 
de muzică, accesul în 
sala de concert astfel 
favorizat 1 se poate 
desfășura sub semnul 
celui mai bun augur. 
Toate aceste coordona
te favorabile se pot da
tora liedului, liedul că
ruia i se acordă mult 
mai puțin interes de
cît ar reclama genul ca 
atare, necesitățile de a- 
firmare ale cîntăreților 
sau momentul nostru 
actual de cultură.

Nu face obiectul aces
tui articol studiul amă
nunțit al repertoriului 
de lied de care dispun 
cîntăreții noștri, dar 
după stagiuni succesi
ve, care au acoperit Un 
bun interval de timp, 
orice observator al vie
ții artistice bucurește- 
ne va afirma că posibi
litățile interpreților 
noștri în ceea ce pri
vește liedul, raportat la 
sutele de capodopere 
ale genului, sînt pur șl 
simplu modeste. Per
sonal nu cred că o spe
cializare sau o dispozi
ție deosebită pentru 
scenă pot impieta asu
pra interpretării liedu
lui. Marii noștri cîntă- 
reti de odinioară, chiar 
dacă nu se dedicau ex
clusiv acestui gen, au 
cultivat liedul pînă la

accepția unei arte su
perioare.

Aci mai apare o pro
blemă a cărei soluțio
nare se impune cu 
seriozitate. Dacă spec
tacolul de operă nu 
poate avea loc decît în 
anumite condiții, tur
neele fiind și costisi
toare și obositoare, re
citalul poate avea loc 
oriunde există un pian 
și — bineînțeles — in
teres pentru muzică. 
Marele Enescu poposea 
cu vioara lui în tîrgu- 
rlle cele mai prăfuite, 

orașe din 
exceptîndu-le 
cu teatre de 

au

In cîte 
țară — 
pe cele 
operă — au cîntat 
stelele de la Opera Ro
mână 7 In funcție 
public programul 
nui recital poate 
prinde rind pe rînd 
lizări de folclor, 
cicluri integrale 
lieduri; ceea ce con
tează este prezenta
unor artiști compleți, 
stăpîni pe subtilită
țile artei lor, capa
bili să dăruiască emo
ție publicului, orlcît de 
divers ar fi el. Iar în 
ceea ce privește Ca
pitala, cu viața ei cul
turală Intensă, liedul, 
ca expresie suverană a 
muzicii pentru voce, 
trebuie să-și ocupe fără 
tergiversări locul în 
conștiința interpreților, 
publicului și organiza
torilor de concerte. Cu 
două-trei lieduri învă
țate pentru un concurs 
— chiar dacă primești 
medalia de aur la res
pectiva întrecere, șl 
tocmai cu aceste două- 
trei piese — nu rezolvi 
decît parțial și pur 
școlărește complexa 
polarizare în care lie
dul își dobîndește ade
văratul lui înțeles.

Nu mai trebuie 
spunem că există 
condițiile pentru dez
voltarea firească 
teresului nostru pentru 
lied și prima condiție, 
și cea mai importantă, 
este existenta unei 
vaste literaturi în care 
excelentele lucrări ale 
compozitorilor noștri 
nu sînt nici pe de
parte pe ultimul loc. E 
de la sine înțeles că în- 
tr-o civilizație în plină 
desfășurare, cum este 
civilizația noastră, ra
portul dintre compozi
ția muzicală, interpre
tare și public dovedeș
te existența unei vieți 
muzicale viguroase Iar 
în ceea ce privește mu
zica vocală, liedul, prin 
capacitatea sa formati
vă atît pentru interpret 
cît și pentru public, tre
buie să-și ocupe locul 
său de primă impor
tanță.

de
u-^ 

cu- 
sti- 
»au

de

Mircea M. ȘTEFAN ESCU

de 
a 

cu
să ne 
toate

distanță și a- 
distantă de 

urmare, în a- 
ajungă în ve- 

unei

din 
,în afara teatrului de vară nu 

nici un alt ca-

a in-

Decernarea premiilor

Uniunii Scriitorilor pe anul 1967

care 
noastră, 
de pre- 
Zaharia 
l-a feli-

TURNEU 
JUBILIAR

Teatrul „Matei Millo' din Ti
mișoara anunțâ prezenta sa 
în Capitală cu comedia lui 
Victor Ion Popa : „Tache, Ian- 
ke și Cadîr", într-un turneu 
jubiliar — prilejuit de cei 
douăzeci și cinci de ani de 
activitate teatrală a interpre
tului lui Ianke, artistul emerit 
Gheorghe Leahu. Spectacolele 
vor avea loc în zilele de vi
neri 14 iunie, orele 20, pe sce
na Teatrului de Comedie, sîm- 
bătă 15 iunie și duminică 16 
iunie, orele 20, pe scena Par
cului 23 August. Biletele se 
pun în vînzare la casieria 
Teatrului Muzical „Constantin 
Tănase*.

Institutul de cer
cetări forestiere 
din București: 
se studiază com
portarea unor 
noi produse mu
late din așchii 
și fibre de lemn 
masiv, cu o du
rabilitate 

dusă

Luni la amiază la sediul Uniunii 
Scriitorilor din Capitală au fost de
cernate premiile Uniunii Scriitorilor 
pe anul 1967. La festivitate, la care 
au fost prezenți scriitori, ziariști, 
alțl oameni de cultură, a luat parte 
și romancierul Yves Gandon, preșe
dintele Pen-Clubului francez, 
se află într-o vizită în țara

Premiile au fost înmînate 
ședințele Uniunii, acad. 
Stancu, care cu acest prilej 
citat pe scriitorii laureați.

Au fost acordate următoarele 
premii:

Poezie — lui Dimitrie Stelara pen
tru volumul „Mare incognitum" șl 
lui Grigore Hagiu pentru volumele 
„Sfera gînditoara" și „De dragoste 
de țară".

Proză — lui Al. Ivasiuc pentru ro
manul „Vestibul" și lui Paul Schuster 
pentru romanul „Funf Liter Zuika" 
(Cinci litri de țuică).

Dramaturgie — lui Paul Everac 
pentru volumul „5 piese de teatru".

Critică și istorie literară — lui 
Lucian Raicu pentru volumul „Liviu 
Rebreanu".

Literatură pentru copii șl tineret 
— lui Alexandru Mitru pentru volu
mul „Săgeata căpitanului Ion".

Traduceri — lui Petru Manoliu 
pentru traducerea romanului „Zau- 
berberg" (Muntele vrăjit) de Thomas 
Mann.

In numele celor premiațt a mul
țumit scriitorul Al Ivasiuc.

(Agerpres)

Am văzut oameni simpli care, 
în fața aparatelor de radio, urmă
reau cu emoție versuri ale lui 
Arghezi, se-nfiorau ascultînd 
„Moartea căprioarei" sau se inte
resau imediat „dacă se mai află 
în librării" cutare carte de ver
suri. Adeseori — ca semnatar al 
unor versuri și ca membru al re
dacției unei reviste literare — 
primesc scrisori de la oameni pe 
care nu-i cunosc (ce-i drept, în 
majoritate tineri), solicitîndu-mi 
„jaloane" pentru receptarea poe
ziei. De cîte ori — în întîlnirile 
cu publicul — cititori de diverse 
categorii nu-și manifestă dorința 
de a afla lucruri noi privind poe
zia 7

Tocmai de aceea mi se pare o 
falsă problemă aceea că cititorul 
obișnuit „nu înțelege’ literatura 
modernă, atîta vreme cît intere
sul păturilor largi de cititori se vă
dește în cele mai diverse împre
jurări, iar problema accesibilității 
artei îi preocupă pe creatori cît și 
pe criticii de specialitate.

Or, care este situația, de fapt 7 
Față de evoluția fenomenului nos
tru literar, am impresia că în 
reviste se acordă insuficient spațiu 
criticii curente. In afara cîforva 
autori despre care se scrie — de 
bine, de rău — mai pe larg, 
„cronicile-notițe" cuprind — .Jn 
general — numai date asupra 
butului, două-trei citate și conclu
zia (prin care se spune că autorul 
se află în progres față de o altă 
perioadă a creației sale). Unde 
este punctul de vedere asupra 
fondului de idei, asupra limbajului, 
unde este analiza stilistică și cum 
este apreciată latura determinantă 
a originalității poetului respectiv 7 
Ce să înțeleagă publicul din arii-

puncte 
de vedere

Ieole-telegramă, din controversele 
unor critici din care nu poți ști 
prea bine ce afirmă și ce neagă 7 
ICum îl cultivăm în această pri
vință?

Ilată do ce cred că este nece
sară și o privire dinăuntru a actu
lui creator. Sporadicele intervenții 
Iale unor poeți în paginile presei 

literare mi se par a fi binevenite 
și competente, dar acestea nu re- 

I prezintă decît un început. Din par
tea criticii, o lucrare ca „Versifi
cația modernă" a lui Vladimir 

IStreinu merită toată stima ; ana
lize bazate pe largă Informare 
publică, desigur, și alți critici. Dar, 

Iîn afara unor excepții, criticii spe
cializați pentru poezie încă nu 
s-au afirmat și interpretarea „după 

I ureche", sau „în limitele spațiului
tipografic", sau •— pur și siHplu — 
avîndu-se în vedere comporta
mentul de pe stradă al cufărul 

I autor, derutează cititorul.
Revistele literare, acordînd pu

blicării unor încercări și căutări 
I lirice un spațiu tot mai larg, ar 

putea constitui o serioasă plat- 
I formă de pre-selecție pentru 

edituri, astfel încît nu ne-am mai 
trezi cu unele cărți care nu au 
prin ce să sttmească interesul lec- 

I torului.
O mai accentuată preocupare 

Iered că ar trebui să se manifeste 
și în ceea ce privește organizarea 
unor convorbiri între literați șl 

(cititori. De asemenea, radioul șl 
televiziunea, conducerile cluburi
lor tineretului pot avea în atenție 

Imai mult ca pînă acum și — de 
ce nu ? — mai competent, feno
menul poetic contemporan. Dar 
totul, subliniem, ar trebui pornit 
de la înșiși creatorii și de la cri- 

| tică.

Iîn locul unor dispute de culise, 
publicul așteaptă din partea poeți
lor și criticilor elucidarea unor 
[probleme privind fondul, forma și 

mijloacele poeziei moderne. Unele 
clasificări ale gîndirii poetice, ale 

I tendințelor ei, trebuie făcute la
un mod apropiat de realitate.

O altă chestiune pe care am 
Idori să o ridicăm ar fi aceea a 

relațiilor directe cu publicul. La 
ora aceasta, în afara unor manifes- 

Itări cu caracter sporadic și mai 
ales sărbătoresc, revistele nu or
ganizează întîlniri cu publicul. 

I Atunci venim și ne mirăm de ce 
înșiși profesorii de literatură ro
mână manifestă adeseori răceală 

|(ca să nu o denumim altfel) în 
predarea unor poeți. încă între cele 
două războaie mondiale, la noi 

Ise formase o tradiție în privința 
șezătorilor literare. Oare nu avem 

I destule posibilități de a continua 
bunele tradiții ale înaintașilor lite
raturii noastre 7 Noile condiții so- 

Iciale și economice, dezvoltarea 
învăfămîntului de toate gradele și 

I — implicit — interesul
mase pentru fenomenul 
artistic au creat climatul 

I pentru ca poporul nostru
scrie în rîndul celor cu foarte mulțl 

I consumatori do poezie. Ca nicio
dată, există toate premisele ea 
mulțimea să-și cunoască, să-și pre- 
fuiască șl să-și stimuleze poeții,

sporit în 
cultural- 
necesar 

să so In-

loanid ROMANESCU
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ncheierea vizitei secretarului general 
al Mișcării Naționale a Revoluției, 

președintele Republicii Congo,
Alphonse Massamba-Debat

(Urmare din pag. I)

Numeroși cetățeni au venit pe 
aeroport pentru a transmite pre
ședintelui Republicii Congo, la în
cheierea vizitei sale, salutul popu
lației Capitalei.

Aeroportul este pavoazat cu dra
pelele de stat ale celor două țări. 
Fe frontispiciul clădirii centrale

Tovarășe secretar general al Partidului Comunist 
Român, dragă tovarășe președinte,

Tovarăși,

Ar fi greu să părăsesc acest pămînt românesc fără 
F* spun un cuvînt eminentei noastre gazde și acestui 
pr.por român, care mi-a făcut o primire din cele mai 
entuziaste, o primire plină de căldură umană, care 
marchează începutul unei colaborări cu adevărat fruc
tuoase în viitor.
, în numele delegației și în numele meu personal, rog 
pe tovarășul secretar general al Partidului Comunist 
Român să aibă amabilitatea de a transmite partidului 
și poporului său sentimentele noastre de frățească so
lidaritate în acțiunea pe care o desfășoară în această 
țară, acțiune de eliberare a omului, de independență a 
omului, acțiune a demnității omului. Am putut con
stata rezultatele acestei acțiuni în toate realizările pe 
care le-am văzut la București, la Brașov, la Constanța 
și pretutindeni în satele prin care am trecut.

România ne dă exemplul unui popor harnic, demn, 
mindru de destinul său.

Plecăm în Congo cu speranța unei colaborări fruc
tuoase între România și Congo, între Partidul Comu
nist Român și Mișcarea Națională a Revoluției, consi- 
derînd că această colaborare va fi o contribuție la 
destinderea internațională.

Aș vrea să închei urînd progrese tot mai mari po
porului român.

Stimatul prieten, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va fi 
bine venit în Congo, atunci cînd dinsul va hotărî să 
vină în țara noastră. Ii doresc multe succese și. să- 
pătate. i

Cuvîntările sint subliniate cu 
aplauze puternice de cei prezenți la 
aeroport.

Un grup de pionieri oferă flori.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

Ion Gheorghe Maurer își iau un 
călduros rămas bun de la secre
tarul general al Mișcării Naționale 
a Revoluției, președintele Repu
blicii Congo, Alphonse Massamba- 
Debat.

La ora 9, avionul oficial a deco
lat. In spațiul aerian al țării, el a 
fost escortat de o formație de 
avioarie cu reacție ale forțelor 
noastre armate.

Părăsind teritoriul țării noastre, 
președintele Republicii Congo, 
Alphonse Massamba-Debat, a a- 
dresat. de Ia bordul avionului, pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re

(Urmare din pag. I)

luptă în întreaga lume pentru pace, 
independență națională, democrație 
și progres social, împotriva acțiu
nilor agresive ale cercurilor impe
rialiste și reacționare, care pericli
tează libertatea și securitatea po
poarelor. De aceea, cele două părți 
consideră că, în prezent, tuturor 
țărilor lumii, indiferent de mări
mea lor, le revine mai mult ca 
oricînd răspunderea sporită de a-și 
aduce contribuția la rezolvarea 
problemelor cruciale ale contem
poraneității, la promovarea unor 
relații normale între state și sta
tornicirea unui climat de pace, în
țelegere și colaborare.

Cei doi președinți și-au reafir
mat simpatia și solidaritatea cu 
lupta pentru libertate și indepen
dență a popoarelor, împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru afirma
rea personalității lor naționale, 
dezvoltarea liberă a vieții lor po
litice și economice. Cele două 
părți au condamnat energic asu
prirea colonială de către Portu
galia a popoarelor din Angola, 
Mozambic, Guineea Bissau „zisă 
portugheză", politica de discrimi
nare rasială, apartheidul, practi
cate de regimurile din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, încălca
rea brutală și permanentă a drep
turilor și libertăților fundamentale 
ale omului.

Salutînd prefacerile înnoitoare 
petrecute în ultimul deceniu pe 
continentul african, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a exprimat sprijinul de
plin al poporului român față de 
eforturile tinerelor state africane 
pentru consolidarea independenței 
lor naționale, pentru realizarea as
pirațiilor legitime de progres so
cial și economic, pentru propăși
rea popoarelor lor.

Convinși că subdezvoltarea con
stituie o piedică în calea progresu
lui și afirmării în viața Internațio
nală a țărilor recent eliberate, cei 

este înscrisă urarea „Trăiască pri
etenia dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Congo 1“

La sosirea celor doi conducători, 
comandantul gărzii prezintă rapor
tul. Apoi, fanfara intonează imnu
rile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie.

publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, următoarea telegramă :

„în momentul cînd șederea mea 
foarte agreabilă și instructivă în 
frumoasa dumneavoastră țară se 
încheie, am vrea să vă transmitem 
din nou înalta și prieteneasca ex
presie a viilor noastre mulțumiri 
pentru primirea spontană și căl
duroasă a cărei obiect am fost pre
tutindeni în România.

întîlnirea bilaterală de la Bucu
rești a constituit pentru noi, pentru 
cele două delegații ale noastre, o 
ocazie de a constata deplina armo
nie a punctelor noastre de vedere 
asupra marilor probleme ale tim
pului nostru, și noi, în ceea ce ne 
privește, sîntem convinși că primul 
contact la nivel înalt va deschide 

COMUNICAT
doi șefi de stat au subliniat că pu
nerea în valoare a resurselor na
turale și umane proprii, extinderea 
cooperării și schimburilor economi
ce dintre state, pe baze reciproc 
avantajoase, corespund intereselor 
vitale ale popoarelor, cauzei păcii 
și securității.

Părțile au apreciat în mod una
nim că raporturile dintre state tre
buie întemeiate pe respectarea 
strictă a principiilor independenței 
și suveranității naționale, a depli
nei egalități în drepturi și neames
tecului în treburile interne ale al
tor state.

în acest spirit, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și președintele 
Republicii Congo au reafirmat în
tregul lor sprijin față de lupta 
eroică a poporului vietnamez, s-au 
pronunțat cu fermitate pentru în
cetarea necondiționată a bombar
damentelor S.U.A. asupra Republi
cii Democrate Vietnam și a orică
ror acte de război împotriva po
porului vietnamez ; ei și-au expri
mat speranța că tratativele în curs 
de desfășurare între reprezentan
ții R.D. Vietnam și S.U.A. vor 
netezi calea spre reglementarea 
pașnică a problemei Vietnamului. 
Părțile consideră că soluția pentru 
lichidarea definitivă a războiului 
din Vietnam constă în retragerea 
trupelor americane și crearea tu
turor condițiilor pentru ca poporul 
vietnamez să hotărască destinele 
vieții sale, fără nici un amestec 
din afară

Cei doi președinți sînt convinși 
că pentru înlăturarea încordării 
din zona Orientului Apropiat este 
necesară aplicarea de către toate 
părțile interesate în acest conflict 
a rezoluției Consiliului de Secu
ritate din luna noiembrie 1967.

înfăptuirea securității în Europa 
■și în întreaga lume presupune, în 
concepția celor două delegații, li
chidarea obstacolelor care stau în 
calea unei dezvoltări normale a 
vieții internaționale, încetarea

Cei doi președinți trec în revistă 
garda de onoare.

Oaspetele își ia rămas bun de 
la șefii misiunilor diplomatice și 
de la persoanele oficiale române 
prezente la aeroport.

De pe podiumul instalat pe aero
port cei doi conducători de partid 
și de stat rostesc scurte alocuțiuni 
de rămas bun.

Stimate tovarășe secretar general, președinte al Re
publicii Congo.

Stimați tovarăși,

în momentul în care părăsiți România doresc să 
remarc că vizita dv. a prilejuit o caldă manifestare 
a prieteniei dintre țările noastre, dintre partidele noas
tre, dintre poporul român și poporul congolez.

în cadrul întîlnirilor, pe care le-am avut, a fost evi
dențiată dorința comună de a dezvolta relații priete
nești între Partidul Comunist Român și Mișcarea Na
țională a Revoluției, de a extinde colaborarea între 
țările noastre în domeniul economic și în alte domenii 
de activitate.

Ne exprimăm satisfacția pentru spiritul de stimă și 
înțelegere reciprocă în care s-au desfășurat convorbi
rile, deosebit de rodnice pentru ambele părți. Sîn- 
tem convinși că aceste rezultate vor duce la intensi
ficarea colaborării noastre și în activitatea .internațio
nală, în lupta popoarelor împotriva imperialismului, 
a colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și 
prietenie între popoare.

V-aș ruga ca întorcindu-vă acasă să transmiteți din 
partea noastră, a partidului comunist și a poporului 
român un mesaj de sinceră prietenie poporului Repu
blicii Congo, Partidului Mișcării Naționale a Revolu
ției, însoțit de urări de prosperitate și bunăstare pe 
calea dezvoltării economice, sociale și naționale a po
porului dv. Vă urăm, stimate tovarășe președinte, 
multă fericire și mult succes în "activitatea dv. de dez
voltare a Republicii Congo. Vă urăm drum ' bun și 
sperăm să ne vedem în Congo.

rapid drumul unei cooperări dina
mice, în interesul celor două țări 
ale noastre.

Vă rugăm să binevoiți să trans
miteți mesajul nostru de prietenie 
și felicitările noastre viteazului și 
disciplinatului popor român, care, 
sub conducerea luminată a parti
dului dumneavoastră, este hotărît 
să obțină noi succese în toate do
meniile.

în numele poporului congolez, în 
numele tuturor tovarășilor mili- 
tanți ai M.N.R., în numele guver
nului nostru și în numele meu per
sonal, adresăm Excelenței Voastre 
urările cele mai bune pentru 
dumneavoastră personal, pentru 
partidul și guvernul român".

cursei înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării generale și în acest scop 
necesitatea întreprinderii de mă
suri concrete menite să elimine pri
mejdia unui război nuclear. Păr
țile au evidențiat necesitatea spo
ririi eficienței Organizației Națiu
nilor Unite în consolidarea păcii și 
securității internaționale, prin asi
gurarea universalității ei și respec
tarea principiilor Cartei sale.

în cadrul convorbirilor s-a sub
liniat în mod deosebit necesitatea 
unității de acțiune a tuturor for
țelor democratice și progresiste, în
tăririi coeziunii lor de luptă pen
tru zădărnicirea acțiunilor agresive 
ale imperialismului, pentru instau
rarea unei păci durabile în lume 
și promovarea dezvoltării libere a 
popoarelor pe calea progresului so
cial.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.R și secretarul general al Miș
cării Naționale a Revoluției din 
Republica Congo și-au exprimat sa
tisfacția față de evoluția din ul
timii ani a relațiilor dintre cele 
două partide, subliniind dorința re
ciprocă de a le dezvolta în conti
nuare în folosul ambelor popoare 
și pentru a servi cauzei luptei for
țelor antiimperialiste.

Cele două părți sînt convinse că 
vizita în România a secretarului ge
neral al Mișcării Naționale a Re
voluției, președintele Republicii 
Congo, Alphonse Massamba-Debat, 
și convorbirile purtate cu acest pri
lej vor contribui la întărirea prie
teniei și colaborării între cele două 
țări

Secretarul general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, președinte
le Republicii Congo, Alphonse Mas
samba-Debat. a adresat secretaru
lui general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, invitația de a 
face o vizită în Republica Congo. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

începerea convorbirilor între delegația 
guvernamentală economică română și delegația 
guvernamentală economică a R. D. Vietnam

viața internațională

IUGOSLAVIA

La Consiliul de Miniștri au înce
put luni dimineața convorbirile 
între delegația guvernamentală 
economică română, condusă de 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și delegația guver

Numirea noului 
ambasador 

al Republicii Socialiste 
România in Finlanda
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Mircea Bălănescu a 
fost numit în calitatea de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Finlanda, în locul tovarășului Ni- 
culai Ioan Vancea, care a fost re
chemat în centrala Ministerului A- 
facerilor Externe.

(Agerpres)

Cronica zilei
riwiniiiMiimiiBniiiiiiiii

TELEGRAMĂ

Secretarul de stat pentru aface
rile externe al Republicii Tunisie
ne, Habib Burghiba jr., a transmis 
tovarășului Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, o tele
gramă de mulțumire pentru felici
tările adresate cu prilejul zilei na
ționale a Republicii Tunisiene.

MINISTRUL ROMAN 
AL POȘTELOR 

ȘI TELECOMUNICAȚIILOR 
A PLECAT LA MOSCOVA

Răspunzînd invitației ministrului 
comunicațiilor electrice și poștale 
al Uniunii Sovietice, Nikolai D. 
Psurțev, ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, Mihai Bălănescu, 
a plecat luni la amiază la Mos
cova.

VIZITA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE DIN REPUBLICA 

POPULARĂ A YEMENULUI 
DE SUD

în cadrul vizitei pe care o între
prinde în țara noastră, delegația 
economică din Republica Populară 
a Yemenului de Sud, condusă de 
Abdul Malik Ismail, ministrul eco
nomiei, comerțului și planificării, 
a avut întrevederi la Ministerul Co
merțului Exterior cu ministrul 
Gheorghe Cioară, la Ministerul Pe
trolului cu ministrul Alexandru 
Boabă și la Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă cu președintele 
Pompiliu Macovei.

SOSIREA MINISTRULUI 
ENERGETICII DIN 

R. S. CEHOSLOVACA

La invitația ministrului energiei 
electrice, a sosit în Capitală Iosef

SPORT
A DOUA FINALĂ A DECIȘI

„Squadra azzurra“ a cîștigat 
campionatul european

ROMA (corespondență specială). 
— Pe „Stadio olimpico" s-au în- 
tîlnit din nou aseară finalistele ac
tualei ediții a campionatului euro
pean de fotbal — Italia și Iugo
slavia. Incertitudinea asupra for
mațiilor — dată fiind pe de o par
te starea sănătății unor jucători, 
iar pe de alta elementul-surpriză 
ce și l-au rezervat antrenorii Val- 
careggi și respectiv Mitici — a du
rat pînă după echiparea pentru joc 
a celor două formații ; atunci, pe 
marea tabelă electronică a stadio
nului au apărut numele celor 22 de 
jucători. O primă constatare: în 
echipa Italiei, 5 nume noi ; în for
mația Iugoslaviei, doar unui față 
de echipele aliniate cu numai 48 
de ore înainte. Avantajul fizic al 
italienilor, prospețimea forțelor lor 
apăreau deci evidente, chiar dacă

PRIMA ZI 
LA „MONDIALELE’ 

DE POPICE

ECHIPA NOASTRĂ FEMI
NINĂ PE LOCUL îNTII

La campionatele mondiale 
de popice, care au început la 
Linz, în competiția feminină, 
după prima zi, conduce selec
ționata României cu 1 276 p, 
urmată de R. D. Germană 
1 261 p, R. F. a Germaniei 
1 236 p. Cehoslovacia 1 204 p 
etc.

La masculin, după primul 
schimb, ordinea primelor echi
pe este următoarea: 1. —
R.F.G. (916 p) ; 2. — R.D.G.
(895 p.); 3. — România
(894 p.) ; 4. — Ungaria (886 p); 
5. — Iugoslavia ; 6. — Ceho
slovacia etc. 

namentală economică a R.D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D. Vietnam.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

12, 13 șl 14 Iunie. In țara : Vreme 
ușor instabilă. Cerul va il schim
bător. Vor cădea ploi locale sub 
formă de averse. Vtnt potrivit. 
Temperatura va crește ușor la 
sfîrșitul Intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse intre 7 șl 17 grade, 
iar maximele Intre 18 șl 26 grade. 
In București : Vreme ușor insta
bilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. Vînt 
potrivit. Temperatura In scădere 
ușoară la început, apoi In creș
tere.

Korcak, ministrul energeticii din 
R. S. Cehoslovacă, pentru a face o 
vizită în țara noastră.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
cehoslovac a fost întîmpinat de 
Emil Drăgănescu, ministrul ener
giei electrice, și alte persoane ofi
ciale.

★
O delegație a învățămîntului su

perior din țara noastră, alcătuită 
din prof. univ. Ion Creangă, rec
torul Universității „Alexandru loan 
Cuza" din Iași, și acad. Alexandru 
Rosetti, profesor consultant la Uni
versitatea din București, a plecat 
luni spre Suedia, pentru a participa 
la manifestările • consacrate aniver
sării a 300 de ani de la înființarea 
Universității din Lund.

★
Luni dimineața s-au deschis lu

crările colocviului româno-francez 
pe tema „Fertilitatea solurilor și 
nutriția plantelor", ce se desfășoară 
în Capitală sub egida Consiliului 
Superior al Agriculturii în cadrul 
Aranjamentului existent între Con
siliu și Ministerul Agriculturii al, 
Franței.  --

. *In prezența a numeroși specia
liști din industria farmaceutică ro
mânească, luni în Pavilionul E al 
Complexului de expoziții din Piața 
Scînteii, întreprinderea de comerț 
exterior „Germed" a organizat o 
expoziție de medicamente produse 
de industria farmaceutică din R. D. 
Germană.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 20 iunie, prezintă 
substanțe farmaceutice, preparate 
dentare, biochimicale, substanțe 
pentru laborator, materiale pentru 
suturi chirurgicale, drageuri etc.

(Agerpres)

media de vîrstă, deci tinerețea, era 
de partea iugoslavilor (Italia — 25 
de ani și jumătate ; Iugoslavia — 
23 de ani).

Evidența acestei stări de lucruri 
am remarcat-o încă din primele 
minute ale jocului. Cu o dezinvol
tură proprie marilor echipe, „squa- 
dra azzurra" a obligat adversarii 
„să bată în retragere". O mare o- 
cazie de a deschide scorul au avut 
italienii în minutul 10, cînd Anas- 
tasi, de la numai 3 m, a reluat pe 
lîngă poartă. Doar două minute au 
trecut însă de la această fază și 
italienii iau conducerea. Golul l-a 
înscris Riva, dar la primirea min
gii se afla în poziție clară de of
said (n. n. — ofsaidul a fost evi
dent, desigur, și pentru telespec
tatori). Jocul își pierde oarecum din 
impetuozitate, întrucît italienii — 
poate pentru a se mai odihni — se 
retrag în apărare. Iugoslavii în
cearcă să pătrundă în careul ad
vers, dar le este imposibil să stră
pungă masivul zid advers. După a- 
proximativ un sfert de oră, din nou 
inițiativă italiană. Și al doilea lor 
gol, precedat de asemenea, tot la 
două minute, de o mare ratare. A- 
ceiași „eroi", numai că acum ra
tează Riva și înscrie Anastasi, cu 
un șut extrem de puternic, de la 
16 m.

Aceste două goluri ale italienilor 
aveau să fie și ultimele. In repriza 
secundă, iugoslavii sînt cei ce în
cearcă să schimbe rezultatul. Ac
țiunile lor n-au totuși claritate și 
deci finalitatea dorită. Contraatacu
rile italiene își mențin periculozi
tatea, dar parcă nici ei nu sînt con
vinși că ar mai fi necesar să șu- 
teze decisiv la poartă : 2—0 ii se 
pare (și într-adevăr, a fost) sufi
cient.

Așadar, această a doua finală — 
lucru inedit în scurta istorie a cam
pionatului european de fotbal — 
revine, după 210 minute de joc, re
prezentativei Italiei,

Cuvîntarea radio-televizată 
a președintelui Tito

BELGRAD 10. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito, a vorbit du
minică seara la posturile iugoslave 
de radio și televiziune despre unele 
probleme actuale din Iugoslavia. 
Președintele Tito a cerut studenți
lor să-și reia activitatea, subliniind 
că se vor lua măsurile necesare 
pentru reglementarea cererilor a- 
cestora. Unele cereri, a spus vorbi
torul, se aflau în stadiul reglemen
tării, însă aplicarea măsurilor lua
te încă mai de mult a fost tărăgă
nată.

Președintele Tito a arătat că pe 
măsură ce demonstrațiile tineretu
lui studențesc au luat amploare, 
în rîndurile acestora „a început să 
apară o anumită infiltrație a dife
ritelor elemente străine, care nu se 
situează pe poziții socialiste, care 
nu se situează pe poziția Uniunii 
Comuniștilor și care nu sînt pen
tru consolidarea reformei economi
ce. Există — a spus vorbitorul — 
tendințe diferite și elemente dife
rite, de la cele mai reacționare pînă 
la cele mai extremiste".

Președintele Tito s-a declarat îm
potriva părerii acelora care consi
deră că demonstrațiile studențești 
au avut loc ca o reflectare a ceea 
ce se petrece în Franța, R.F. a Ger
maniei, Cehoslovacia etc. Vorbito
rul a subliniat că „aceste demon
strații constituie reflectarea neajun
surilor noastre proprii, care s-au 
adunat și care trebuie să fie eli
minate azi" ; ele nu trebuie să fie 
interpretate ca un rezultat al anu
mitor influențe din afară.

Președintele Tito a declarat că 
incidentele care au avut loc la Novi 
Beograd între poliție și studenți 
vor fi cercetate, iar cei care au în
călcat legile vor fi trași la răspun
dere.

Problemele ridicate de studenți 
— a spus I. B. Tito — au determi
nat urgentarea ședinței comune a 
Prezidiului și Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., la care au fost 
discutate nu numai cererile studen
ților, ci și un cerc mult mai larg 
de probleme economice și sociale 
ale țării.

Președintele Tito a arătat că re
forma economică și socială cere de 
fapt, în momentul de față, măsuri 
mult mai eficiente,și mult mai ra
pide, ,,în așa fel îneît să fie. în. sta
re să ofere perspective poporului, 
în ciuda dificultăților existente, din 
moment ce există o posibilitate 
pentru noi de a prevedea de azi 
prioritatea acelor măsuri care tre
buie să fie întreprinse în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de trai și 
de muncă ale clasei muncitoare". 
Vorbind despre măsurile ce urmea
ză a fi luate, președintele Tito a 
subliniat că acestea trebuie apli

Ședința Camerei Populare 
a R. D. Germane

BERLIN 10 (Agerpres). — La 
Berlin s-a deschis luni ședința Ca
merei Populare a Republicii De
mocrate Germane, la care sînt exa
minate probleme economice, pro
bleme referitoare la învățămînt și 
altele. La ședință participă Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane.

Raportul la primul punct de pe 
ordinea de zi „Cu privire la pro
bleme ale sistemului de planificare, 
alcătuirea bilanțurilor și creșterea 
responsabilității întreprinderilor" a 
fost prezentat de Willi Stoph, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.D.G. Trecîndu-se în revistă suc
cesele obținute în domeniul econo
miei, raportul relevă că în ultimii 
trei ani ritmul de creștere a pro
ducției industriale a fost de 6—7

COMUNICAT UNGARO-INDIAN
BUDAPESTA 10 (Agerpres). — 

Comunicatul comun dat publicită
ții la Budapesta cu prilejul vizitei 
făcute în Ungaria de președintele 
Indiei, Zakir Hussain, subliniază 
că colaborarea între cele două țări 
s-a dezvoltat intr-un ritm accele
rat în toate domeniile pe baza a- 
vantajului reciproc. Părțile vor 
încuraja inițiativele îndreptate 
spre dezvoltarea unor noi forme de 
colaborare tehnică și comercială, 
spre dezvoltarea comerțului dintre 
ele, spre extinderea relațiilor știin
țifice și culturale.

în legătură cu problemele situa
ției internaționale, se spune în co
municat, Ungaria și India au con
statat că împărtășesc păreri iden

La încheierea convorbirilor 
bulgaro-finlandeze

HELSINKI 10 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor dintre Urho 
Kekkonen, președintele Finlandei, 
și Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria, la Helsinki a fost 
dat publicității un comunicat în 
care se arată dorința comună a 
celor două părți de a extinde șl 
aprofunda relațiile dintre Finlan

cate în așa fel îneît să se asigure 
resursele pentru rezolvarea proble
melor curente cum sînt: îmbună
tățirea situației producției, proble
ma angajărilor, problemele privind 
o mai judicioasă stabilire a dife
rențelor dintre salarii, eliminarea 
unor manifestări nesocial iste fla
grante care au început să-și spună 
cuvîntul tot mai mult.

Vorbitorul a subliniat că nu au 
existat deosebiri de vederi în pri
vința reglementării problemelor 
studenților și a situației lor mate
riale, a problemelor angajării tine
rilor specialiști care absolvă facul
tățile, a problemei îmbogățirii, fără 
o justă explicație, a diferiților oa
meni, în problema unor manifestări 
nesocialiste, cum ar fi de exemplu 
construirea unei fabrici particula
re. „Trebuie să condamnăm hotărît 
aceste manifestări nesocialiste și să 
nu permitem astfel de manifestări 
și alte lucruri similare", a spus el.

Arătînd că în prezent se elabo
rează directive în legătură cu toa
te problemele discutate, președin
tele Tito a subliniat marea răspun
dere ce revine organelor de stat șl 
obștești, cadrelor de conducere 
pentru traducerea în viață a aces
tor directive.

★
Cuvîntarea radiotelevizată rosti

tă de președintele Iosip Broz Tito 
— anunță agenția Taniug, — a fost 
salutată cu entuziasm de tineretul 
studios și de numeroase colective 
de întreprinderi. In facultăți au 
avut loc adunări spontane în ca
drul cărora studenții și corpul di
dactic s-au declarat pe deplin de 
acord cu declarația președintelui 
Tito și au hotărît să se reia fără 
întîrziere activitatea normală în 
universități, să se organizeze se
siunile de examene. In fața facul
tăților, studenții au organizat mi
tinguri pline de entuziasm tineresc. 
Ei au rostit cuvinte de salut în 
cinstea președintelui Tito și a 
U.C.I., au intonat cîntece revolu
ționare și au dansat tradiționalul 
dans al partizanilor iugoslavi.

★
BELGRAD 10 (Agerpres). — 

Agenția Taniug anunță că la Bel
grad au luat sfîrșit lucrările șe
dinței comune a Prezidiului și Co
mitetului Executiv al C.C. al U.C.I. 

, la . .care,,a.u .fost, examinate unele
probleme actuale sociale și politice. 
La ședință, care a fost prezidată 
de Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via, au fost adoptate directivele cu 
privire la activitatea politică șl 
ideologică a comuniștilor în lupta 
pentru înfăptuirea reformei și pen
tru dezvoltarea continuă a sistemu
lui social, economic și politic.

la sută. Succese însemnate s-au 
obținut și în domeniul agriculturii. 
Producția de cereale la hectar fiind 
de 31,8 chintale anul trecut, față 
de numai 24,7 chintale în 1963. Vo
lumul comerțului exterior al 
R.D.G. a sporit în ultimii patru ani 
cu 7 la sută anual. Incepînd din 
1964, ritmul de creștere a venitu
lui național a fost de aproape 5 la 
sută.

In continuarea raportului au fost 
prezentate sarcinile în dezvoltarea 
economiei naționale. Raportul a 
subliniat însemnătatea perfecțio
nării activității de planificare șl 
conducere a economiei, a ridicării 
răspunderilor ce revin întreprin
derilor.

După prezentarea raportului au 
început discuțiile.

tice sau apropiate. Ele consideră 
că coexistența pașnică a țărilor cu 
sisteme sociale diferite reprezintă 
o bază importantă a relațiilor in
ternaționale. Cele două țări și-au 
reafirmat sprijinul deplin față de 
popoarele care luptă pentru întă
rirea libertății și independenței 
lor. Părțile au subliniat că proble
mele internaționale trebuie să fie 
rezolvate pe calea negocierilor paș
nice, fără a se face uz de forță și 
de amestec în problemele interne 
ale altor țări.

Pal Losonczi, președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Ungare, 
a acceptat invitația de a face o vi
zită în India.

da și Bulgaria. în comunicat se 
arată, de asemenea, că pozițiile ce
lor două țări în multe din proble
mele internaționale importante dis
cutate coincid sau sînt foarte a- 
propiate.

Gheorghi Traikov l-a invitat pe 
Urho Kekkonen să viziteze Bulga
ria. Invitația a fost acceptată.



din Peru, a fost arestat la ordinul 
unui tribunal militar. Secretarul ge
neral al C.C. al P.C. din Peru, se afla 
în libertate provizorie.

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

revine răspunderea 
în conformitate cu 

bază ale Cartei 
respecta egalitatea

la 
cu- 
Re- 

Ugandei, 
Iugoslaviei,

aț

NEW YORK 10 — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae lonescu, 
transmite : In Comitetul Politic al 
Adunării Generale a O.N.U. a fost 
adoptat luni după-amiază proiec
tul de rezoluție privind tratatul de 
nediseminare a armelor nucleare. 
După cum se știe, acest proiect de 
rezoluție recomandă adoptarea pro
iectului tratatului de neproliferare 
a armelor nucleare și conține o 
serie de modificări îndreptate spre 
îmbunătățirea textului tratatului, 
astfel încît acesta să corespundă 
în mai mare măsură scopurilor pe 
care și le propune. în favoarea a- 
cestui document au votat 92 dele-

gații, printre care și cea a Româ
niei. 4 delegații — Albania, Cuba, 
Tanzania și Zambia, au votat îm
potrivă, iar 22, printre care India, 
Birmania, Brazilia, Franța și 14 
țări africane s-au abținut. Un nu
măr de șase delegații nu au par
ticipat la vot. Rezoluția urmează 
acum să fie supusă spre aprobarea 
Adunării Generale a O.N.U.

Au urmat apoi explicațiile 
vot, în cadrul cărora au luat 
vîntul reprezentanții Spaniei, 
publicii Chile, Algeriei, 
Birmaniei, României, 
Braziliei, Tanzaniei și Indoneziei.

REPREZENTANTULUI
Explicînd votul delegației româ

ne, Nicolae Ecobescu, reprezentan
tul permanent al României în Co
mitetul celor 18 state pentru dezar
mare de la Geneva, a arătat că 
în diferitele etape ale procesului 
de negociere a proiectului Trata
tului de neproliferare a armelor 
nucleare multe state au avansat 
propuneri judicioase în scopul îm
bunătățirii textului inițial prezen
tat de U.R.S.S. și S.U.A. la Ge
neva. Ca urmare, fiecare variantă 
nouă a proiectului de tratat a 
marcat un anumit grad de amelio
rare. Toate acestea, a declarat 
vorbitorul, au vădit preocuparea 
statelor de a contribui la ela
borarea unui tratat de neprolife
rare eficient și echitabil, conform 
intereselor comunității internațio
nale.

Guvernul român, a subliniat el, 
s-a pronunțat în mod constant în 
favoarea încheierii tratatului de 
interzicere a proliferării armelor 
nucleare, măsură de natură a avea 
implicații favorabile asupra an
samblului problemelor dezarmării 
și a situației internaționale în ge
neral. România consideră că esen
ța unui tratat de nediseminare 
constă, pe de o parte, în aceea 
de a ridica o barieră eficace în ca
lea răspîndirii armelor nucleare, 
iar pe de altă parte, de a asigura 
realizarea unor pași concreți în di
recția dezarmării nucleare, de a 
oferi garanții de securitate state
lor ce renunță la fabricarea și 
achiziționarea armelor atomice și 
de a permite accesul nestînjenit al 
tuturor părților la cuceririle știin
ței și tehnologiei nucleare pașnice.

în proiectul de tratat, a arătat 
vorbitorul, au fost înscrise clauze 
care, după convingerea noastră, 
zăgăzuiesc înarmarea atomică a 
altor state. Ca și multe alte state, 
a continuat el, România a susținut 
neabătut că tratatul de neprolife
rare trebuie să reprezinte totodată 
prefigurarea unei noi etape, și 
mai importante, aceea a înfăptuirii 
unor pași efectivi de dezarmare. 
Ca rezultat al eforturilor depuse 
de numeroase țări, printre care și 
România, în tratat au fost incluse 
prevederi care consacră angaja
mentul părților — și înainte de 
toate obligația puterilor nucleare 
— de a purta cu bună credință 
negocieri asupra unor măsuri 
eficace relative la încetarea cursei 
înarmărilor 
apropiată, la 
și la tratatul 
rală și totală.

După ce a .
zițiile acordului sînt completate" cu 
prevederile rezoluției conform că
rora tratatul de neproliferare tre
buie să fie urmat cît mai curînd 
posibil de măsuri efective în do
meniul dezarmării, delegatul român 
a declarat: înțelegem din acest 
ansamblu de stipulațiuni că tra
tatul nu va fi în nici un caz un 
scop în sine, ci doar o verigă din- 
tr-un lanț de viitoare măsuri de 
dezarmare menite să ducă la eli
minarea pericolului nuclear. Con
siderăm că, în conformitate cu pre
vederile rezoluției pe care am vo
tat-o, Comitetul celor 18 state de 
la Geneva va trebui să se anga
jeze cu toată hotărîrea și răspun
derea, în sesiunile sale viitoare, în 
tratative minuțioase privind în
făptuirea unor pași pe linia dezar
mării, a reducerii încordării inter
naționale și a întăririi colaborării 
dintre state. De primă urgență 
sînt, după părerea noastră, inter
zicerea folosirii armelor nucleare, 
interzicerea experiențelor nucleare 
cu arma atomică, încetarea pro 
ducției de armament nuclear, re
ducerea și, în ultimă instanță, eli
minarea din arsenalele statelor a 
stocurilor de arme nucleare și a 
mijloacelor de transportare a a- 
cestora la țintă.

Delegatul român a subliniat în 
continuare rolul deosebit de im
portant pe care sînt chemate să-1 
joace conferințele periodice ca mij
loc de verificare colectivă a mo
dului în care se îndeplinesc obli-

gațiile asumate de părțile de tratat, 
mai ales în direcția dezarmării 
nucleare.

In legătură cu chestiunea garan
țiilor de securitate pentru statele 
nenucleare, vorbitorul a arătat că, 
alături de multe alte state, Româ
nia a acordat și acordă o mare în
semnătate rezolvării pozitive a a- 
cestei probleme ce preocupă în 
cel mai înalt grad țările nepose- 
soare de arme atomice, care prin 
tratatul de neproliferare se anga
jează să nu producă și să nu do- 
bîndească asemenea arme. Ca re
zultat al acestor îndreptățite ce
rințe, în tratat s-a inserat o clauză 
căreia îi acordăm o semnificație 
deosebită, clauză ce reafirmă obli
gația fundamentală a statelor, con
sfințită în Carta O.N.U., de a se ab
ține în relațiile lor internaționale 
de la amenințarea cu forța sau fo
losirea ei împotriva integrității te
ritoriale sau independenței politice 
a oricărui stat sau în orice alt mod 
incompatibil cu țelurile O.N.U. în
țelegem obligația aceasta ca vizînd 
neutilizarea și neamenințarea cu 
folosirea oricărui gen de forță, in
clusiv forța armelor nucleare.

Pe de altă parte, a continuat de
legatul român, rezoluția adoptată 
conține o prevedere potrivit căreia 
atât puterilor nucleare cît și celor

nenucleare le 
de a acționa 
principiile de 
O.N.U., de a _ 
suverană a tuturor statelor, de a 
reglementa diferendele internațio
nale prin mijloace pașnice, abți- 
nîndu-se de la folosirea sau ame
nințarea cu folosirea forței în rela
țiile internaționale. S-a realizat 
astfel un prim pas în întâmpinarea 
dezideratelor legitime ale statelor 
nenucleare, pe care îl interpretăm 
ca o recunoaștere a necesității de 
a depune noi stăruințe în direcția 
soluționării complete a problemei 
garanțiilor de securitate.

împreună cu numeroase alte 
state, Republica Socialistă Româ
nia a scos în evidență importanța 
particulară a asigurării prin tra
tat a dreptului inalienabil al tu
turor părților de a dezvolta nestin
gherit cercetarea, producția și fo
losirea pașnică a energiei nucleare, 
de a avea acces la informațiile și 
realizările științei și tehnologiei 
atomului, precum și de a participa 
la cel mai larg schimb de echipa
ment și materiale nucleare. Dispo
zițiile în materie din tratat și din 
rezoluție, întărite prin declarațiile 
autorizate ale reprezentanților pu
terilor nucleare, se înscriu pe linia 
preocupărilor justificate ale țărilor 
nedeținătoare de arme atomice de 
a putea beneficia din plin de po- 
tențele civile ale energiei nucleare.

Susținem părerea exprimată aici, 
a arătat vorbitorul, că viitoarei 
conferințe a statelor nenucleare îi 
revine un- rol deosebit de impor
tant în găsirea celor mai potrivite 
modalități de aplicare practică a 
stipulațiilor din tratat privind ac
cesul larg al acestor țări la pro
gresele erei atomice.

In încheierea cuvîntării sale, 
Nicolae Ecobescu a spus: In acest 
spirit, în virtutea unei astfel de 
înțelegeri a principalelor prevederi 
ale tratatului, din împuternicirea 
guvernului Republicii Socialiste 
România, delegația română a votat 
în favoarea rezoluției. Votul re
flectă dorința noastră nestrămuta
tă de a se pune neîntârziat capăt 
cursei înarmărilor nucleare, de a 
se întreprinde noi pași concreți în 
direcția dezarmării. El exprimă 
speranța că acest important acord 
va fi urmat, fără întîrziere, de alte 
măsuri eficiente îndreptate spre 
lichidarea pericolului nuclear, că
tre realizarea dezarmării generale.

nucleare la o dată 
dezarmarea nucleară 
de dezarmare gene-

menționat că dispo-

După o pauza de 24 ore, 
timp în care președintele Sa- 
ragat a meditat asupra alegerii 
formatorului, la Palazzo Quiri- 
nale s-a anunțat luni că Maria
no Rumor, secretarul politic al 
Partidului democrat-creștin, a 
fost însărcinat cu constituirea 
noului cabinet. Se deschide ast
fel faza acțiunilor practice care 
va apropia înfruntarea finală 
între partidele din actuala 
coaliție guvernamentală de cen
tru-stînga. în cercurile politice 
italiene se crede că „momentul 
adevărului" nu se va lăsa 
mult timp așteptat, deoarece 
pozițiile partidelor care ar pu
tea reconstitui formula de cen
tru-stînga sînt bine cunoscute 
și nu se întrevăd posibilități 
de modificare a acestora.

Atmosfera politică este încă 
de espectativă. Se așteaptă mai 
ales ca în rîndurile conducerii

Partidului democrat-creștin să 
se producă acele „clarificări" ce
rute de socialiștii unificați pri
vind „intențiile reale" ale de
mocrației creștine de a se trece 
la înfăptuirea unui „program de 
reînnoire", considerat premisa 
indispensabilă pentru o relan
sare a centrului-stînga. Clarifi
cările întîrzie însă și explicația 
nu este greu de găsit: criza 
care a cuprins coaliția de cen
tru-stînga, ca formulă de gu
vernare, are urmări vizibile și în 
rîndurile principalilor compo- 
nenți ai acesteia. Democrat- 
creștinii se întrunesc și discu
tă — dar fără a ajunge pînă 
acum la o concluzie definitivă 
— obiectivele politice pe care 
ar putea să le avanseze ca bază 
a programului unei noi formații 
de centru-stînga. In cadrul 
Partidului socialist unificat, 
confirmîndu-se linia de „dezan
gajare" față de un nou guvern, 
se aud totodată voci care su
gerează încă o ședință a comi
tetului central al partidului în 
vederea rediscutării poziției de 
neparticipare la viitorul cabinet. 
Numărul acestora este însă mic.

Reprezentanții Partidului co
munist italian și ai Partidului 
socialist italian al unității pro
letare prezintă ca alternativă 
la coaliția de centru-stînga 
unitatea cît mai largă a forțelor 
de stingă și democratice, laice 
și catolice în jurul unui pro
gram de reînnoire democratică 
a țării.

cit de 
pasio- 
eveni-

cei ce se vor bate

ngajare

In Republica Federală a Ger
maniei continuă demonstrațiile 
pentru apărarea drepturilor de
mocratice. In fotografie, un 
marș al populației din Ham-

Forțele republicane din Re
publica Arabă Yemen au an
gajat noi lupte cu unități regaliste în 
provincia Khawlan, în apropiere de 
capitala țării, Sanaa, informează a- 
genția Associated Press. Ciocniri în
tre trupele guvernului republican și 
unități ale regaliștilor au avut loc și 
pe șoseaua Taiz—Sanaa.

pe primal adjunct

de externe

10. — Corespondentul 
C. Oprică, transmite 1 ■

George Macovescu,

CAIRO 
Agerpres, 
La 8 iunie, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe al României, care s-a 
aflat la Cairo, a fost primit de că
tre președintele Gamal Abdel 
Nasser. Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

După cum s-a mai anunțat, în 
aceeași zi George Macovescu a 
avut o întrevedere cu Mahmud 
Riad, ministrul afacerilor externe 
al R.A.U. Au fost abordate pro
bleme privind relațiile bilaterale 
și ale evoluției situației din Orien
tul Mijlociu.

Ziarul „Nodon Sinrnun*, 
organ al Partidului Muncii din Co
reea, comentând proiectul raportului 
anual al așa-numitei „Comisii O.N.U. 
pentru reunificarea și refacerea Co
reei", contestă caracterul reprezenta
tiv al acestui organism. Ziarul sub
liniază că această comisie slujește de 
fapt la „camuflarea politicii de a- 
gresiune și război a S.U.A. în Co
reea". Proiectul de raport este în mod 
vădit destinat să apere și să justi
fice ocuparea Coreei de sud de către 
americani, scrie ziarul.

La încheierea vizitei efectuate 
de ministrul învățămîntului al Repu
blicii Socialiste România, Ștefan Bă
lan, în Uruguay a fost dat publici
tății un comunicat de presă în care 
se menționează că, în spiritul relații
lor prietenești dintre România și U- 
ruguay, ministrul român și ministrul 
culturii al Uruguayului, Alba Ro- 
ballo, reafirmînd existența legăturilor 
culturale între cele două popoare, au 
purtat convorbiri cu privire la dez
voltarea colaborării în domeniul învă
țămîntului superior, general și profe
sional pe baza avantajului reciproc.

Zakir Hussain, președintele Re
publicii India, a sosit la Belgrad, pen
tru o vizită oficială în Iugoslavia. La 
aeroport el a fost întîmpinat de pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, și de alte persoane.

Jozef Cyrankiewicz, p 
ședințele Consiliului de Miniștri' id 
R. P. Polone, a sosit luni la Copen
haga, într-o vizită oficială de trei zile. 
Aceasta este prima vizită a unui 
prim-ministru al Poloniei în Dane» 
marca. La sosire, oaspetele a fost în
tîmpinat de Hilmar Baunsgaard, pri
mul ministru al Danemarcei.

Aproximativ 200 de stu- 
denți britanici au ocupat U- 
niversitatea din Hull, deda- 
rînd-o „Universitate liberă". Studen
ții revendică o reformă a sistemului 
de învățămînt din Marea Britanie, 
precum și admiterea studenților în 
consiliile de conducere ale universi
tăților. Pe de altă parte, Academia 
de Arte din Londra continuă să fie 
ocupată de studenți.

O delegație guvernamenta
lă cehoslovacă, în frunte cu Lu- 
bomir Strougal, vicepreședinte al gu
vernului, a sosit luni la Moscova. Po
trivit agenției TASS, delegația va 
purta convorbiri cu privire la dez
voltarea în continuare a colaborării 
economice cehoslovaco-sovietice.

Oficial, campania elec
torală a început în Fran
ța luni dimineață. Ea se 
va termina la 22 iunie, 
în ajunul primului tur de 
scrutin. Apoi va fi reluată 
pentru încă o săptămână 
între cele două tururi. 
Epilogul — la 30 iunie.

Pregătirile preelectorale 
s-au desfășurat cu extre
mă rapiditate. Perioada 
destul de scurtă pînă la 
alegeri a mobilizat, ime
diat după declarația gene
ralului de Gaulle, statele 
majore ale partidelor po
litice în vederea desemnă
rii candidaților și elaboră
rii tacticii electorale, pen
tru care altă dată erau la 
dispoziție mai multe luni 
de negocieri. în săptămîna 
care a trecut, sediile parti
delor, precum și ale celor
lalte formațiuni politice 
din Franța au cunoscut o 
activitate febrilă.

Campania e pe 
scurtă pe atît de 
nantă, date fiind
mentele ce au determinat 
recurgerea la această con
sultare națională de mare 
însemnătate pentru viito
rul politic al Franței. De 
fapt, semnalul de deschi
dere a campaniei a fost 
dat încă de vineri de că
tre șeful statului, genera
lul de Gaulle, prin decla
rațiile sale făcute cu pri
lejul interviului televizat. 
Reformele sociale, univer
sitare și economice pre
conizate de mișcarea de 
masă în ultimele două 
săptămîni, pe care regimul 
actual le concepe intr-un 
fel, iar principalele partide 
de opoziție în alt fel, vor 
constitui obiectul înfrun-

țărilor în cadrul campa
niei.

Pentru cele 487 mandate 
ale viitoarei Adunări Na
ționale s-a înregistrat un 
număr de candidați record. 
Numărul lor se ridică la 
circa 2 500, ceea ce în
seamnă, în medie, cite șase 
candidați pentru un singur 
loc1

„Uniunea pentru apăra

scripții gaulliștii și gis- 
cardienii vor disputa întâ
ietatea pentru dobindirea 
locurilor deținute de foștii 
deputați ai opoziției, în 
scopul de a împiedica re
venirea acestora; în rest, 
vor face front comun la 
al doilea tur. Dar circa 
40 giscardieni nu se vor 
prezenta sub eticheta 
U.D.R., spre a asigura ast-

CORESPONDENȚ A din paris 
DE LA ALEXANDRU GHEORGHIU

rea republicii" (U.D.R.) — 
care, după cum a preci
zat premierul Pompidou, 
„nu este un partid" ci o 
„regrupare de forțe" — 
prezintă candidați 
toate cele 487 circumscrip
ții electorale din țară. Ma
rea lor majoritate, respec
tiv 400, sînt candidați 
gaulliști, 80 republicani 
independenți aflați sub 
steagul lui Giscard d’Es- 
taing, iar ceilalți — ele
mente centriste. Se con
stată o încercare de lăr
gire a bazelor majorității 
actuale prin includerea 
exponenților altor 
dințe. De altfel, 
ful a precizat că prin
tre
sub steagul U.D.R. există 
„candidați noi, care vin 
de la stingă ca și de 
la dreapta"... Printre cei 
de la dreapta se includ 
„oameni care se despăr- 
țiseră de generalul de 
Gaulle, în legătură cu 
evenimentele din Algeria" 
și care acum „i s-au alătu
rat".

în circa 30 de clrcum-

în

ten- 
premie-

fel o bază proprie acestui 
curent în viitoarea Adu
nare Națională.

P.C.F. este prezent în 
toate circumscripțiile. In- 
trucît există mai multe 
partide de stingă în com
petiția electorală din 
Franța, fiecare dintre a- 
cestea se prezintă cu pro
gramul și candidații săi. 
P.C.F. merge singur la 
primul tur, cu candidații 
săi și cu un program pro
priu. In acest mod, după 
cum a precizat Waldeck 
Rochet, secretarul gene
ral al P.C.F., într-o de
clarație făcută postului de 
radio „Europa I", ni
meni nu este frustrat; 
fiecare sector al opiniei 
publice democratice se 
va putea exprima în 
funcție de preferințele 
sale pentru diverșii can
didați de stingă. Primul 
tur va demonstra forța 
reală a fiecărui partid de 
stingă. Marile alianțe e- 
lectorale dintre partide 
vor avea loc înaintea ce
lui de-al doilea tur.

După cum se știe, la al

In cursul convorbirilor 
dintre Marko Nikezici, secretarul de 
stat pentru afacerile externe al R.S.F. 
Iugoslavia, și Michael Stewart, minis
trul afacerilor externe al Angliei, au 
fost discutate probleme referitoare la 
relațiile din Europa, situația din O- 
rientul Apropiat, problema vietname
ză, probleme privind O.N.U. și dezar
marea, precum și relațiile dintre cele 
două țări, se arată în comunicatul dat 
publicității la Belgrad.

Jorge Bel Prado, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Comunist

cir- climat

de violență care domnește 
aruncînd toată vina asu- 
neamerican, a unui imi«

Unit 
pro-

două forma- 
date candida- 
care a întru- 

fnare număr 
tur.

Editura „Era* din Mexic 
a scos recent de sub tipar a doua e- 
diție a cărții cunoscutului revoluțio
nar latino-american, „Emesto Cha 
Guevara". Cartea reprezintă o cule
gere de articole și cuvîntări ale lui 
Guevara selectate de scriitorul cuba
nez Roberto Fernandez Retamar.

In regiunea orașului Afam 
au loc lupte puternice între trupele 
guvernului federal nigerian și cele ale 
Biafrei. Potrivit surselor biafreze, tru
pele federale au încercat în mai mul
te rînduri să ocupe localitatea, dar 
au fost, de fiecare dată, respinse. în 
cursul acestor atacuri, a declarat o 
personalitate biafreză, din rîndul tru
pelor de la Lagos au fost scoase din 
luptă două companii.

doilea tur voturile alegă
torilor comuniști și „fe- 
derați", conform pactului 
dintre cele 
țiuni, vor fi 
ttilui stîngii 
nit cel mai 
de voturi la primul 
Scopul acestei tactici este 
înfrîngerea candidaților 
gaulliști. P.C.F. a preci
zat în repetate rînduri 
programul său de a se 
realiza un guvern de u- 
niune democratică a în
tregii stingi, pe baza u- 
nui program comun. Dar 
aceasta nu poate fi decît 
rezultanta unității tuturor 
partidelor de stingă, ceea 
ce pînă în prezent nu s-a 
realizat.

Federația stîngii, prin
cipalul aliat electoral al 
comuniștilor la cel de-al 
doilea tur, se prezintă cu 
candidați în 450 de 
cumscripții.

Partidul Socialist 
(P.S.U.) merge sub 
priul său drapel, prezen- 
tîndu-se cu circa 360 can
didați.

Centriștii, grupați sub 
eticheta tradițională „Pen
tru progres și democrație 
modernă", prezintă 260 de 
candidați. De data aceas
ta. Lecanuet, liderul cen- 
triștilor, a intrat și el în 
cursă. Curentul centrist, 
sau „cea de a treia forță", 
cum i se mai spune, cau
tă să-și lărgească acum 
bazele proprii.

Există și „noi veniți" in 
campania actuală: „Miș
carea pentru reforme", 
creată zilele trecute de 
fostul ministru Pisani 
(gaullist de stingă dizi
dent), care tinde să se si-

tueze pe o poziție de cen
tru; apoi, grupul „Tehni
că și democrație moder
nă", care se intitulează 
„apolitic", dar își propu
ne să acționeze pentru „o 
refacere a structurilor so
ciale". Cele două grupuri 
prezintă candidați mai a- 
les în Paris. De altfel, 
competiția electorală în 
capitală se anunță destul 
de strînsă: pentru cele 31 
mandate s-au înscris nu 
mai puțin de 237 candi
dați.

Toți membrii guvernu
lui, cu excepția lui Andri 
Malraux, ministru pentru 
problemele culturale, pre
cum și liderii partidelor 
politice candidează în ale
gerile legislative Primul 
mare miting electoral al 
campaniei a fost organi
zat luni seară de către 
P.C.F. la Palatul Sportu
rilor din Paris. Tot în 
după amiaza acestei zile 
Giscard d’Estaing a pre
zentat presei pe candida
ții săi.

Incepînd de miercuri 
liderii diverselor forma
țiuni se vor adresa celor 
aproape 29 milioane de 
alegători și prin interme
diul televiziunii.

La ora cînd transmit, 
activitatea economică a- 
proape s-a normalizat în 
întreaga țară, cu excepția 
sectorului metalurgic, un
de grevele continuă din 
cauza intransigenței pa
tronale. Dar negocierile în 
această ramură continuă. 
Premierul Pompidou a 
făcut apel la reluarea lu
crului în sectoarele în ca
re greva continuă încă, 
inclusiv în unele sectoare 
din învățămînt.

ta Helsinki a luat sfir- 
șit Conferința internațională 
pentru recunoașterea Repu
blicii Democrate Germane, 
la lucrările căreia au participat dele
gații din mai multe țări europene. In 
hotărîrea adoptată de conferință se 
face, printre altele, un apel către 
toate parlamentele, guvernele, parti
dele politice și organizațiile obștești 
de a sprijini eforturile în direcția sta
bilirii unor relații normale cu ambele 
state germane, pe baza egalității în 
drepturi și recunoașterii reciproce. In 
hotărîre se cere, de asemenea, ca am
bele state germane să fie primite în 
O.N.U. și în alte organizații interna
ționale.

Sesiunea Prezidiului Consi
liului Mondial al Păcii, cara 
a avut loc la Nicosia și care a dis
cutat o serie de probleme importanta 
ale situației internaționale actuale, a 
adoptat în încheiere mai multe do
cumente. Printre acestea se numără 
un apel în legătură cu convorbirile 
dintre S.U.A. și R. D. Vietnam de la 
Paris, o declarație în legătură cu pro
blema vietnameză, în care se exprimă 
sprijinul deplin față de poziția guver
nului R.D. Vietnam și a Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, o rezoluție în problema O- 
rientului Apropiat și o rezoluție cu 
privire la situația din coloniile afri
cane.
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NEW YORK 10 (Agerpres). — Tn 
legătură cu asasinarea senatorului 
Kennedy, agenția U.P.l. publică o 
statistică a crimelor comise în Sta
tele Unite, în care se arată că, în 
medie, zilnic mor ucise 50 de per
soane, sau un om la fiecare jumăta
te de oră. După cum a recunoscut 
ți președintele Johnson, într-un dis
curs rostit săptămîna trecută, în 
Statele Unite este mai ușor să cum
peri arme decît țigări. Agenția ci
tată remarcă, de asemenea, că este 
mai ușor să achiziționezi armament 
decît penicilină, pentru care este 
necesară o rețetă de la medic, în 
timp ce pentru a cumpăra un pistol 
nu-ți trebuie nici un act. In multe 
state din S.U.A. nu există obligati
vitatea înregistrării armelor cumpă
rate. Potrivit statisticii publicate de 
U.P.l., „țara este literalmente inun
dată de armament". în S.U.A. există 
aproximativ 200 milioane de arme, a- 
dică fiecărui cetățean american îi 
revine cîte o armă.

„Măsurile luate de guvernul 
S.U.A. în această atmosferă de groa
ză din țară sînt artificiale și

ineficace" declarat Arthur
Schlesinger, fost consilier al pre
ședintelui John Kennedy, în legătură 
cu tragica moarte a senatorului Ro
bert Kennedy. Luînd cuvîntul în ca
drul unei emisiuni a rețelei de tele
viziune „C.B.S.", Schlesinger a de
clarat că nici instituirea unui ser
viciu secret însărcinat cu paza 
candidaților în alegerile preziden
țiale, nici crearea comisiei pentru 
studierea cauzelor asasinatelor, nici 
limitarea achiziționării de arme nu 
sînt măsuri care să meargă pînă la 
rădăcina răului.

Istoria Statelor Unite a început cu 
înrobirea negrilor, a spus Schlesin
ger, și este plină de exemple de vio
lență și ilegalități în cele mai dife
rite domenii ale vieții.

El a criticat, totodată, atitudinea 
acelor americani care caută să se 
spele pe mîini pentru partea lor de 
răspundere în crearea și tolerarea 
climatului 
în S.U.A., 
pra unui 
grant.
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