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dreptul să aspire 
la universalitate

© La nivelul județe 
lor sînt necesare re
tușuri în organizarea 
activității de proiec
tare și construcții 
® Viabilitatea măsu

După cum se știe, în fața co
mitetelor de direcție ale între
prinderilor se deschide un cîmp 
vast de activitate, care le solicită 
să cunoască permanent —- pe 
baza unor evidențe reale — 
„pulsul" producției, evoluția fe
nomenelor economice și financiare și, 
în funcție de aceasta, să adopte cele 
mai corespunzătoare decizii, la mo
mentul oportun, îneît să asigure de 
la o lună la alta, de la un trimes
tru la altul, obținerea unui progres 
evident în creșterea eficienței utili
zării fondurilor materiale și bănești. 
In acest sens, un rol esențial revine 
evidenței contabile. Subliniez aceasta, 
pentru că, pînă acum, una din criti- 
cile deseori formulate la adresa 
evidenței contabile — de altfel în
dreptățită — se referă la faptul că 
nu este suficient de operativă, că 
reflectarea fenomenelor are loc 
uneori la mult timp după data pro
ducerii" lor. Ca urmare, se mai sus- 
tffie că contribuția evidenței conta- 

. bile la prevenirea neajunsurilor din 
activitatea, unor întreprinderi este 
diminuată substanțial, datele deosebit 
de valoroase furnizate de aceasta 
neputînd fi folosite decît' în puține 
cazuri in conducerea operativă, în 
luarea unor decizii prompte, de 
calitate, care să vizeze nemijlocit 
desfășurarea proceselor economice.

Firește, nu trebuie trasă de aci 
concluzia greșită că s-ar pulveriza 
importanța înregistrării riguros 
exacte a ceea ce s-a petrecut în 
viața economică și financiară a în
treprinderilor. Contabilității îi re
vine în acest sens un rol de inaximă 
însemnătate, avînd menirea să oglin
dească în permanență modul în care 
se gospodăresc mijloacele materiale 
șl bănești pe care statul le încre
dințează unităților 'ți organizațiilor 
economice, să asigure condițiile pro
pice cunoașterii atît a evoluției 
stării patrimoniale existente Ia un 
moment dat, cît și a rezultatelor 
financiare obținute. Acest rol, așa-zis 
„tradițional", al contabilității trebuie 
menținut și perfecționat în con
tinuare, pentru a răspunde operativ 
și riguros necesității apărării inte
grității proprietății socialiste șl re
flectării exacte a realizărilor în ad
ministrarea acesteia — ca parte 
componentă a avuției naționale.

Dacă acestea ar fi sintetic „plu
surile" și „minusurile" evidenței con
tabile — asupra cărora nu mai insist 
— importantă este o altă problemă. 
Intr-o economie modernă, în condi
țiile creșterii complexității proceselor 
economice, cerințelor și sarcinilor 
acesteia, contabilitatea, alături de 
celelalte forme ale evidenței, este 
chemată să furnizeze la timp datele 
necesare luării deciziilor în dirijare* 
activității întreprinderilor. Condu- 

. cerea pe temeiuri științifice, în 
deplină cunoștință . de cauză, presu
pune cunoașterea tendinței fenomene
lor, intuirea anticipată a modului cel 
mai probabil, cel mai plauzibil, în 
care se vor realiza prevederile pla
nului în perioadele următoare. 
Acesta este și motivul pentru care, 
ca o primă măsură, înccpînd cu tri
mestrul I din acest au, întreprinde
rile au îndatorirea ca o dată cu în
tocmirea bilanțului contabil trimes
trial să efectueze o analiză temeinică 
asupra premiselor și condițiilor asi
gurate sau care trebuie create în 
vederea îndeplinirii planului pe tri
mestrul următor. Analiza respectivă 
trebuie să se concretizeze într-un 
calcul previzional asupra realizării 
unor indicatori esențiali ai planului, 
și anume : producția marfă realizată 
(vîndută și încasată) din activitatea 
de bază, beneficii, impozitul pe cir
culația mărfurilor și. nivelul chel
tuielilor la 1 000 lei producție marfă 
în prețul cu ridicata al întreprinde
rii.

Neîndoielnic, efectuarea unor cal
cule previzionale despre mersul ac
tivității întreprinderilor — pe coor
donatele esențiale ale asigurării unei 
depline corespondențe cu cerințele 
economiei naționale —< constituie nn 
indiciu de promovare a științei con
ducerii activității productive. Abor
darea unui asemenea obiectiv atestă 
înscrierea mai adîncă a întreprinde-

rilor în organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, acțiune inițiată 
de partid, precum și capacitatea con
ducerilor de întreprinderi, a comite
telor de direcție de a privi în pers
pectivă, de a fixa, de la o perioadă la 
alta, scopuri mai înalte pe drumul 
amplificării eficienței activității eco
nomice. în acest sens, efectuarea cal
culelor previzionale presupune 
competență profesională din partea 
economiștilor fiecărei întreprinderi, 
solicită obligatoriu din partea acesto
ra o colaborare fructuoasă cu cadrele 
de ingineri și tehnicieni pentru a 
stabili, în toată complexitatea lor," 
factorii care influențează pozitiv sau 
nefavorabil mersul activității pro
ducției materiale. Este vorba, de pil
dă, despre asigurarea necesarului 
planificat de materii prime și mate-

riale, darea în funcțiune la termen 
a lucrărilor de investiții prevăzute 
în plan, fabricarea în mod ritmic a 
producției și în sortimentele progra
mate, antrenarea tuturor resorturilor
în îmbunătățirea calității produselor. 
Totodată, este vorba de respectarea 
obligațiilor de livrare la „intern" și 
Ia export, luarea măsurilor pentru 
eliminarea cauzelor care, în perioada 
precedentă, în trimestrul anterior, au 
condus la înregistrarea cheltuielilor 
neeconomicoase sau a pierderilor.

Interesele economiei cer ca ma
nifestările unor neajunsuri petre
cute în întreprinderi să nu se mai 
repete. Preîntîmpinarea lor este fa
cilitată de cunoașterea cauzelor ce 
le-au provocat, de întărirea respon
sabilității în evitarea lor. Dar nu 
este vorba numai de prevenirea u- 
nor dificultăți, materializate, de pil
dă, în pierderi, mai mari sau mai 
mici, în perioada precedentă. Esen
țial este ca prin efortul comitetelor 
de direcție, prin preocupările conju-

rilor de creștere 
a eficienței econo
mice © Este pregătit 
tînărul medic cores-
punzător noilor exi
gențe ale profesiei 
sale? ® Divizarea
răspunderilor preju
diciază patrimoniul 
unic al monumentelor

Astăzi, mai mult ca 
oricind, există o pers
pectivă internațională a 
oricărei manifestări sau 
inițiative umane. Fie 
că e vorba de politică 
sau de economie, fie că 
e vorba de artă, totul 
sau aproape totul trece 
prin vama raportării 
Ia scara lumii. Dintre 
arte, filmul în primul 
rînd : pentru că se di
fuzează cu o rapiditate 
extraordinară și pentru 
că dispune de un lim
baj despre care, nu o 
dată, s-a spus că e „in
ternațional", accesibil 
în orice punct al glo
bului și oricăruia din
tre oameni. Cu toate a- 
cestea, așa cum nu s-a 
ajuns la înflorirea u- 
nei „literaturi inter
naționale" — concep
tul de Weltliteratur 

, semnifică altceva : în
sumare de valori su
preme ale literaturilor 
naționale — tot așa nu 
s-a obținut, și credem 
că nu se va obține încă 
multă vreme, „opera 
cinematografică inter
națională", „filmul in
ternațional", în ciuda 
coproducțiilor celor mai 
eterogene.

Se pare că mulți din
tre susținătorii „carac
terului internațional" 
al filmului confundă a- 
cest termen cu acelea, 
doar pentru o vedere 
slabă echivalente, de 
„universal" sau de „ge
neral valabil" care ex
primă ridicarea la pu
tere de exponent a 
„particularului". De 
fapt, se amestecă pers
pectiva, tendința, fina
litatea — care pot fi,

de Florian POTRA

într-adevăr, Internațio
nale — cu punctul de 
plecare, cu izvoare
le din care iau naștere 
operele de artă — care 
sînt și nu pot fi decit 
naționale. în caracterul 
și specificul național 
stau, de altfel, origina
litatea și unicitatea 
creației artistice — toc
mai pentru că națiunea 
însăși e o alcătuire o- 
riginală și unică — și 
nici cel mai înfocat a- 
dept al ideii de cultură 
supra-națională sau in- 
ter-națională n-ar fi în 
stare să stabilească în 
ce anume constă origi
nalitatea unei aseme
nea culturi. Referin- 
du-ne la un posibil 
„film international11 
și examinînd prin
cipalele capodopere 
ale cinematografiei de 
pînă acum, de la Cru
cișătorul Potiomkin la 
Hoții de biciclete, de la 
Goana după aur la Ilu
zia cea mare, ne im
presionează atît viabi
litatea largă a ideilor 
și sentimentelor puse 
în circulație, cît și de
terminarea concretă, 
măsura exactă, a cer
cului de investigație i 
Odesa în zilele revolu
ției din 1905, Roma a- 
nilor postbelici, lumea 
căutătorilor de aur, 
teatrul de operațiuni 
al primului război 
mondial. Aceste filme

definesc — depășin- 
du-le într-o măsură 
mai mare sau mai mică, 
așa cum se intîmplă cu 
capodoperele — tot atî- 
tea școli cinematogra
fice naționale, ale că
ror voci sînt de neeon- 
fundat.

Fără să dogmatizăm 
legăturile dintre eco
nomie și politică, pe 
de o parte, și artă, pe 
de altă parte, e limpe
de că atîta timp cît nu 
se vor forma condițiile 
pentru o economie ba
zată pe un plan mon
dial sau pentru o „fe
deralizare" universală, 
atîta timp cît statele 
naționale își vor îm
plini roiul istoric — 
nu vom putea vorbi cu 
temei despre o cultură 
sau o artă internațio
nală, cu un limbaj in
ternațional cristalizat, 
ci numai despre un pa
trimoniu universal, îm
bogățit prin contribu
țiile specifice, particu
lare, ale culturilor na
ționale.

Nu mai puțin adevă
rat, însă, rămîne fap
tul că, prin contactul 
tot mai viu, tot mai 
larg și mai substanțial 
între diferitele culturi, 
se lansează și se difu
zează procedee, 
muie, modalități, 
loace de înnoire a lim
bajului. Cele mai trai
nice derivă întotdeauna 
cu necesitate din efor
tul integral șl unitar 
(conținut și formă) al 
creatorului de artă, și

(Continuare 
in pag. a IV-a)

for- 
mij-

HUNEDOARA

NOUTĂȚI
DE LA

BLUMGUL
1300

Noul laminor bluming de 
1 300 mm de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, care se 
aflâ în probe tehnologice, a 
laminat primele lingouri de 
oțel de mare tonaj, prin siste
mul automatizat. Incepînd de 
la intrarea pe cala cu role a 
lingourilor incandescente, toa
te operațiile de acționare a 
cajei și cilindrilor de lami
nare, a răsturnătorului de blu
muri etc. sînt conduse de cal
culatorul electronic cu care 
este înzestrat laminorul. A- 
ceasta : reprezintă un înalt 
grad ele tehnicitate în pre
lucrarea metalului, lapt care 
situează blumingul hunedo- 
rean în rlndul celor mai 
moderne agregate siderur
gice de acest fel din Europa.

O dată cu automatizarea 
procesului de producție, cal
culatorul electronic asigură 
optimizarea regimului de la
minare în funcție de tempe
ratura lingourilor și menține 
un ritm optim de folo
sire a utilajelor. Simultan, 
calculatorul prelucrează da
tele, tehnologice, le înregis
trează șl le transmite la pos
turile de comandă, unde se 
recepționează întregul proces 
de producție. In scopul su
pravegherii întregului proces 
de laminare, în locurile prin
cipale se instalează camere 
de luat vederi pentru intro
ducerea televiziunii indus
triale.

(Agerpres)

BOTOȘANI

Urbea așezată între cîmpiile 
și colinele domol vălurite ale 
Țării de Sus își trăiește obiș
nuita viață a înserărilor pre
lungi ?i policrome, cotropite de 
somnolență estivală, cu pleoa
pele jaluzelelor trăgîndu-se 
potolit spre a feri interioarele 
caselor de indiscreția priviri
lor. Și undeva, în spatele pilcu
rilor de arbori ale parcului 
principal, se bănuiesc mai mult 
decît se întrezăresc umbre 
înalte de schele. )

Rătăcindu-mi pajii pe stră
zile cu rezonanțe de harfe vege
tale, am avut dlntr-o dată o 
senzație mai acută ca oricind 
că totul jur împrejur — clă
dirile și oamenii, arborii și 
schelele — se cufundă subit în
tr-o ciudată baie de lumină ale 
cărei, surse, sînt două enorme 
reflectoare încrucișate în timp : 
tradiția și perspectiva.

Exisțp un Botoșani istoric — 
așezare întemeiată cu multe 
secole în urmă pe marele drum 
comercial care lega Marea 
Baltică de Marea Neagră — cu 
puținele case de meșteșugari și 
neguțători rămase din vechime ; 
cu cele cîteva ctitorii ale mare
lui Ștefan; cu liceul ce poartă 
numele inimosului dascăl a 
generații întregi de cărturari, 
A. T. Laurian, și unde, acum 
exact 130 
raglale a 
tatii de 
„Albina 
național". Exista. în prelungi
rea lui, un Botoșani idilico- 
patriarhal — prototip de veche 
provincie moldovenească — atît 
de plastic zugrăvit de un alt 
glorios botoșenean de obîrșie și 
simțire, Nicolae Iorga: „O 
stradă larg tăiată, strict aliniată, 
cu casele albe, mici, șindrilite, 
în mijlocul vastelor grădini cu 
pomi îngrijiți, fără un salcîm 
lipsit de rod... Aici e dumbrava 
grădinilor, din 
ivesc cerdacele 
rated, înaltele 
zale neagră 
mușchi de toate spetele, ■ ogea- 
gurile văcsuite de fumul mai 
multor generații..." Și mai exista,

de ani. Costache Ca- 
dat primele reprezen- 
tea.tru intitulate de 

Românească" „teatru

care abia se 
pe stîlpi supți- 

coperișuri de 
constelată de

Telegrame »

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a III-a)
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Pe șantierul sistemului hidroenergetic de la Porțile de Fier
Foto : Gh. Vințilă

in paralel cu acesta, un Bo
toșani al periferiilor înghesuite, 
cu hanuri de raport care adă
posteau cîndva o populație 
sărmană și oprimată. Intr-una 
din casele acestor periferii, pe 
strada Lemnăria Veche la nu
mărul 12, a apărut, acum trei 
decenii și jumătate, curioscuta 
publicație „Clopotul", in care 
au răsunat viguroase dangăte 
de alarmă împotriva primejdiei 
de moarte a fascismului și răz
boiului.

Există azi, dezvoltîndu-se in
tr-un ritm inimaginabil în tre
cut, un Botoșani al prezentului 
și viitorului, al perspectivelor 
fertilizate de noul rang urban 
— acela de Municipiu. Un 
Botoșani ale cărui realități in
dustriale sînt concretizate în 
activitatea uneia dintre cele 
mai mari și mai puternice în
treprinderi textile din țară, 
uzina „Moldova", temeinic mo-

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele .Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Am fost foarte mișcat de mesajul pe care Excelența Voa-stră a binevoit 
să mi-1 adreseze cu ocazia zilei de 14 iulie. Mulțumindu-vă pentru acest 
mesaj vă asigur că păstrez o vie amintire despre recenta mea vizită în 
România.

Exprim urările cele mai sincere pentru prosperitatea poporului 
român și pentru dezvoltarea cooperării prietenești între țările noastre.

CHARLES DE GAULLE 
Președintele Republicii Franceze

Despre Ștefan lonescu, șe
ful serviciului plan și organi
zarea muncii din T.A.P.L. Plo
iești, organele de miliție a- 
flaseră mai de mult că a în
ceput să aibă o comportare 
suspectă. La drept vorbind, 
inițial era greu de conceput 
că un om ca S. I. s-ar putea 
preta la fapte incorecte. O- 
cupa o funcție onorabilă, ciș- 
tiga bine, soția aducea în 
casă un al doilea salariu, era 
proprietar de casă și mașină. 
Un calcul aproximativ ar fi 
putut indica suficiente mijloa
ce materiale legale pentru o 
existență îndestulătoare. După 
cît se pare însă, de la o a- 
semenea logică există și ex
cepții. Lăcomia de bani — 
acest „microb" feroce care 
duce la dezumanizare — ac
ționează și acolo unde 
poți aștepta mai puțin.

La S. I., pofta de realizare 
a unor venituri ilicite se pare 
că a apărut o dată cu tre
cerea la predarea gestiu
nii unor localuri pe bază 
de mandat. El a profitat de 
o breșă în modul de în
deplinire a unor atribuțiuni 
de serviciu, și anume de 
faptul că comisia constituită 
pentru calcularea sumei glo
bale pe care o poate realiza 
un local sau altul (din care 
trebuie stabilită cota cuve
nită statului, operație esen
țială pentru încheierea con
tractului de mandatar) nu 
funcționa potrivit instrucțiu
nilor, adică nu analiza și ho
tăra In plenul ei toate acesta

te

w

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a transmis o telegramă de felicitare d-lui Kristjan 
Eldjam cu ocazia alegerii sale în ftlncția de președinte al Republicii 
^^Inrăspunsul său, președintele nou ales al Republicii Islanda, Kristjan 
Eldjarn, mulțumind călduros președintelui Consiliului de Stat, a transmis, 
la rîndul său, urări de prosperitate și pace pentru poporul român.

probleme. In astfel de con
diții, văzînd că are mină libe
ră, că poate decide după bu
nul plac, S. I. a început să 
se poarte față de candidații 
la funcția de mandatar în
tr-un mod care să le dea de 
înțeles că trebuie sS-i fie 
„recunoscători".

— Domnule lonescu — î 
s-a adresat Gheorgha Niță, 
într-una din zile, văzînd că i 
se tot amină încheierea con
tractului — cît mă mai țineți 
încurcat ? Știți că în baza a- 
probării verbale (> I) eu am 
și făcut o serie da cheltuieli 
cu localul...

— Hm l — i-a răspuns cu 
subînțeles S. I. Cheltuielile 
astea sînt o bagatelă față de 
veniturile pe care le vei rea
liza d-ta ca mandatar.

— E posibil, dar deocam
dată eu aș vrea 
contractul. Cum 
vedea...

— Nu posibil, 
a subliniat șeful 
pian și organizarea 
Vei cîșfiga bine... 
dacă ți se va aproba înche
ierea contractului — a mai 
adăugat el, apăsînd pe cu
vinte.

— Cum adică 1 Mi s-a pro
mis. Sînt salariat vechi, înde
plinesc condițiile.

— Da, dar Ii s-a mai pro
mis și altora... Știi doar că 
mai sînt amatori.

După această discuție, Gh. 
N. a plecat din biroul lui S. I. 
ca trăznif, așa cum avea să 
declare mai tîrziu. După cî-

să închei 
va fi, vom

ci sigur — 
serviciului 

muncii. 
Bineînțeles,

leva zile, cind S. 1. s-a „de
plasat" pentru cine știe a cita 
oară să 
„Terasa" 
n-a mai stat pe 
scos din- sertar 1 000 lei, i-a 
strecurat în buzunarul ciuda
tului șef și i-a spus : „Du-te 
domnule și fă și dumneata o 
petrecere la Sinaia sau unde 
dorești și nu mă mai tot fier
be cu contractul acela, ce 
naiba I”

Șeful serviciului n-a schițat 
nici un gest de împotrivire. 
S-a uitat doar atent în jur, 
să vadă dacă nu cumva s-a 
aflat cineva prin apropiere. 
Chiar a doua zi, mijuitorul a 
fost chemat să semneze rîv- 
niful contract.

Asemănător s-au petrecut 
lucrurile și cu Eufrosina Cear- 
covschi. De la aceasfa însă 
— așa cum a rezultat cu o- 
cazia cercetărilor — înfrucîf 
avidul vînzăfor de slujbe nu 
s-a muljumit cu cei 800 lei 
oferiți pe loc, a pretins și 
ceva alimente, pe care perso
nal le-a ridicat cu mașina : 
100 kg cartofi, cîteva kg de 
brînză, o pasăre. „De-ale 
gurii"... Sărmanul !

„Amatori mulfi, «marfă» li
mitată. Ar trebui să ridic 
prețul’ — și-a făcut probabil 
socoteala negujătorul de sluj
be. Zis și făcut. Următoarei 
candidate — Elena Georges
cu — i-a pretins, fără să cli
pească, 5 000 lei I Femeii 
nu i-a venit să creadă că un 
funcționar —■ și tncă unul cu 
muncă de oarecare răspun-

„viziteze" localul 
de la Hale, Gh. N. 

qînduri. A

dere — se poale preta, ta 
adăpostul Urmei, la un act 
de o atare murdărie. Instinc
tiv, victima a avut un moment 
de șovăială...

— Mai gîndește-te — i-a 
zis el „încurajator" în biroul 
bufetului „Caraiman". Nu 
este prea mult, dacă ai în 
vedere veniturile pe care le 
vei realiza...

E. G. a făcut, o scurtă pau
ză, ca și cînd s-ar fi gîndif 
la o solujie cît mai convena
bilă.

—- 5 000 nu pot, zău, a 
început ea tocmeala, pentru 
a lăsa impresia că acceptă 
totuși „tîrgul”.

— Fie, plătești acum cît 
poți — s-a învoit înțelegător 
S. I., grăbit să nu-i scape a- 
facerea din mină. Îmi dai 
acum un avans și pe urmă 
cofe lunare.

— Aș putea să fac rost de 
vreo 2 000.

— Perfect. Dar cu maro 
prudență, să nu pățim ca Pa- 
raschiv... (Despre acesta vom 
reveni cu amănunte). Cînd 
ai banii pregătiți, îmi dai un 
telefon la numărul acesta 
(S. I. a notat personal’numă
rul de telefon pe un plic). Fii 
cu băgare de seamă — a 
ținut el s-o avertizeze încă o 
dată.

— La 
spun în

★
început am vrut sS-i 
față că ceea ce-mi

Mihai GROZAVU

(Continuare în pag. a Il-a)

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, o 
delegație a Partidului Comunist 
din Canada a făcut o vizită în Re
publica Socialistă România în pe
rioada 1—17 iulie a.c. Delegația a 
fost formată din tovarășiiTim 
Buck, președintele P.C. din Ca
nada, conducătorul delegației, 
William Beeching, Maurice Rush, 
Mel Doing și John Boyd, membri ai 
C.C. al P.C. din Canada.

In timpul șederii în România, 
delegația a vizitat obiective eco
nomice, social-culturale și turistice 
din București și județele Argeș, 
Sibiu, Cluj, Constanța, Prahova și 
Brașov.

Oaspeții canadieni au avut în- 
tîlniri și discuții la Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân cu tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al 
Permanent, secretar 
P.C.R., Mihai Dalea, 
C.C. al P.C.R., Barbu 
membru al C.C. al P.C.R., și An

Prezidiului 
al C.C. al 
secretar al
Zaharescu,

drei Ștefan, prim-adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

în cursul discuțiilor, desfășurate 
într-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, reprezentanții celor două parti
de s-au informat Reciproc asupra 
activității și preocupărilor actuale 
ale P.C.R. și P.C. din Canada și au 
făcut un schimb de păreri cu pri
vire la probleme de interes comun, 
ale situației internaționale și ala 
mișcării comuniste și muncitorești.

Delegația Partidului Comunist 
din Canada a înfățișat Obiectivele 
principale ale activității sale : sa
tisfacerea necesităților ubgente ale 
oamenilor muncii, realizarea uni
tății tuturor forțelor progresiste, 
afirmarea suveranității și indepen
denței Canadei, împotriva imperia
lismului S.U.A., elaborarea unei 
noi constituții care să garanteze 
dreptul la autodeterminare al celor 
două națiuni existente în țară, 
franceză și engleză. P.C. din Cana
da militează pentru unitatea miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale și a tuturor forțelor

(Continuare în pag. a V-a)

Comunist din Canada
Miercuri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Partidului Co
munist din Canada, condusă de to
varășul Tim Buck, președintele 
partidului, câre, la invitația Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită în țara noastră.

Din delegație au făcut parte to
varășii William Beeching, Mel 
Doing, Maurice Rush și John Boyd, 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Canada.

La plecare, pe aeroportul Bâ- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Cervenco- 
vici, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Constantin Vasiliu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI 
în numele Consiliului Revoluției, al guvernului șl poporului algerian, 

mulțumesc foarte mult Excelenței Voastre pentru bunele urări pe care 
ați binevoit a mi le adresa cu ocazia celei de-a Vl-a aniversări a inde
pendenței Algeriei, iar la rîndul meu adresez urări pentru prosperitatea 
poporului român, pentru sănătatea și fericirea dv. personală.

Exprim Excelenței Voastre convingerea că cooperarea între țările 
noastre se va dezvolta neîncetat în interesul celor două popoare.

Cu înaltă considerație.
IIOUARI BOUMEDIENE 

Președintele 
Consiliului Revoluției 

al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare
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APTUL' 
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divers; 
Ignoranță? !

Vrînd să construiască un ring 
de dans în Parcul Arinilor, în- I 
trenrinderea de gospodărie oră- I 
senească Sibiu a distrus două • 
opere de artă (vase din piatră) ■ 
apartinînd sculptorului Simion I 
Hoffmayer. Autorii ignoranți ai | 
acestui act le-au sfărîmat incit 
nici nu se mai pot reconstitui. I 
Pentru cei de la Sibiu dispo- I 
zitiile privind protejarea monu- • 
mentelor si a zonelor afectate | 
acestora sînt „indicații faculta- I 
tive" ? O cercetare la fața lo- | 
cului (cu măsuri exemplare) va . 
fi binevenită 1

Cu |
„Salvarea" | 
la iarbă verde I

LA NIVELUL JUDEȚELOR SÎNT NECESARE

RETUȘURI ÎN ORGANIZAREA
ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE
Șl CONSTRUCȚII

„Piatra Craiului" 
oferă ospitalitate

Pe șoseaua Cluj-Oradea, pe 
Dealul Piatra Craiului, într-o 
ambianță naturală plăcută 
restaurantul „Piatra Craiului" 
cu sală și terasă oferă călă
torilor, turiștilor o plăcută os
pitalitate. Această unitate a 
cooperației de consum oferă 
un larg sortiment de prepara
te specifice verii, bufet rece. 
Variate produse culinare cu 
specific local și toate specia
litățile de băuturi românești, 
în vecinătate se apropie de 
sfirșit construcția unui hotel.

Un telefon la subredacția I 
noastră din Baia Mare : Salva- I 
rea 31—MM—1 891 a staționat • 
toată ziua în marginea satului I 
Berchezoaia. Amănunte supli- I 
mentare cereți de la Nicolae I 
Luan. șoferul salvării". Ne-am . 
interesat. Salvarea aparține in- I 
specției sanitare de stat Mara- I 
mures. In ziua cu pricina fă
cuse o... excursie la riul Lăpuș. I 
Pasagerii — salariați ai insti- I 
tuției. Directorul Inspectoratului I 
nu stiuse nimic despre această ■ 
ieșire la iarbă verde cu o ma- I 
șină destinată intervențiilor ne- I 
prevăzute. Ni s-a relatat că a- . 
probarea „Cu salvarea în I 
excursie" o dăduse contabilul- I 
sef. Perfect, treceți-o... in con
tul lui. Un contabil sef știe ce I 
înseamnă aceasta.

Adeverință I
Viorel Berceanu este condu- I 

cător la Atelierele de reparații • 
utilaje comerciale-Craiova. Nu-i ■ 
singura lui calitate. Mai are si I 
o inimă largă. Ajută pe toată | 
lumea. Dar-mi-te pe un prie
ten care voia să se mute în I 
Craiova. Nu prea avea însă I 
motiv, asa că amicul lui, Ber- | 
ceanu, i-a eliberat o adeverință 
precum că soția sa, este sala- I 
riată la A.R.U.C. Dosarul s-a I 
completat astfel cu un motiv . 
serios : „apropiere de soție". I 
Surpriza a venit mai tirziu, I 
cînd, adeverința s-a dovedit fal
să si dosarul a ajuns la Inspec- I 
toratul de miliție. Berceanu I 
semnase în fals si pe șeful con- I 
tabil. Drept pentru care adeve- ■ 
rința a devenit și corp delict, I 
adeverind... ilegalitatea comisă. |

Amin!
Are 20 de ani. 11 cheamă Gh. 

Rusu fi este din Bicazul Arde
lean, județul Neamț. După cîte
va condamnări pentru spargerea 
unei școli și a unei cooperative 
sătești, a încercat să lucreze pe 
șantiere din București, dar s-a 
plictisit repede. Era obișnuit să 
cîștige banii fără muncă. Fire „in
ventivă", după cîteva zile de me
ditație in piața Unirii a găsit o 
soluție. A început să facă rugă
ciuni pe la diferite biserici. Nu
mai că le făcea la miezul. nopții, 
cînd bisericile erau închise. Forța 
uși sau intra pe fereastră, plecînd 
apoi cu icoane, covoare, obiecte 
de argint. Le comercializa în pia
ța Unirii. Așa a procedat la bise
ricile din Jilava, Cemica și Novaci 
(Ilfov). Acum i se cîntă Aleluia. 
Să fie slujba completă.

Bătăușul
I

Faptele sînt aproape lncredi- I 
bile. La Inspectoratul de mili- . 
tie din Orăstie a fost adus un I 
tînăr. Motivul: vărsase pe I 
masă. într-o braserie, o ceașcă 1 
de cafea. în plus, cînd a intrat în I 
local a trîntit ușa de... s-a eră- I 
pat geamul. Desigur, o compor- | 
tare incorectă. Locotenentul . 
major de miliție Ștefan Lu- | 
caciu — a început însă „cercetă- | 
rile" cu mijloace forte. Adică 
l-a bătut crunt cîteva ore. Cînd I 
i s-a permis să plece de la mi- I 
liție a trebuit să se interneze • 
în spital 11 zile. ■

Desigur, o asemenea faptă nu I 
putea trece neobservată. Corni- | 
tetul județean de partid Hune
doara a dispus o anchetă. S-a I 
constatat astfel abuzul lucrăto- I 
rulul de miliție amintit. Nu • 
ne-am așteptat să-și recunoas- ■ 
că faptele reprobabile. Ne-a re- I 
ținut atenția însă un alt as- | 
pect. El a încercat după aceea 
să denatureze depozițiile marțo- I 
rilor. să obțină prin amenințări I 
si falsuri piese de dosar care • 
să-1 scape de răspundere. Pre- I 
siunile si încercările de a-și in- I 
fluenta tovarășii să declare lu- I 
cruri ce nu corespund realită- • 
ții fac dovada caracterului său I 
pătimaș.

Lucrătorii de miliție din O- 
răstie au condamnat abuzurile I 
si procedeele lui St. Lucaciu. I 
Conducerea Inspectoratului ju- I 
dețean de miliție a luat măsuri ■ 
ca asemenea fapte incompatibi- I 
le cu comportamentul lucrăto- | 
rilor de miliție să nu se mai 
repete si a propus Inspectora- I 
tului General de Miliție scoâte- I 
rea lui Ștefan Lucaciu din ca- | 
drele miliției. O măsură justă . 
care se bucură de aprobarea ce- I 
tățenească. •

Rubricâ redactată de > I 
Ștefan ZIDARIȚA I
Gheorghe POPESCU

La timpul respectiv ziarul nostru 
s-a ocupat de problemele sistema
tizării, arhitecturii și construcțiilor, 
în condițiile vechii structuri orga
nizatorice a administrației locale. 
Se sublinia atunci necesitatea în
tăririi rolului și autorității ar- 
hitectului-șef, se arăta cît de 
necesară este o mai judicioa
să așezare a răspunderilor în 
relațiile dintre proiectant, construc
tor și beneficiar, se menționau in
consecvențele ce rezultă din subor
donarea tuturor acestora față de una 
și aceeași persoană — vicepreședin
tele de resort al comitetului execu
tiv.

La stabilirea elementelor concre
te ale noii structuri a forurilor lo
cale ale administrației de stat au 
fost consultați mulți profesioniști 
din aceste sectoare, astfel îneît 
formele rezultate reprezintă încu
nunarea unui considerabil efort co
lectiv, cu indiscutabile îmbunătățiri, 
în raport cu formele lăsate în urmă. 
Există totuși unele aspecte de amă
nunt în domeniul organizării proiec
tării și construcțiilor, asupra cărora 
se conturează de pe acum posibilita
tea unor eventuale îmbunătățiri. Am 
solicitat în această privință părerea 
unor specialiști.

Se știe că, pînă acum, elaborarea 
documentației tehnice a investițiilor 
se făcea, pe plan local, de către di
recțiile pentru sistematizare, arhitec
tură și proiectarea construcțiilor 
(D.S.A.P.C.), iar execuția era asigu
rată de un trust regional de con
strucții (T.R.C.). Fiecare regiune dis
punea de cîte un asemenea D.S.A.P.C. 
și un T.R.C. care, de-a lungul ani
lor, și-au consolidat forțele, au ajuns 
Ia un anumit nivel de echipare și 
dotare cu4’ cadre, la o anumită efi
ciență. în prezent, aceste organi
zații au fost păstrate, desfășurîndu-și 
lucrările în perimetrul mai multor 
județe, corespunzător fostelor re
giuni. Asupra perspectivelor lor, pă
rerile sînt însă împărțite : unele opi
nii se pronunță pentru împărțirea lor 

.în unități mai mici, pentru fiecare 
județ; altele consideră o asemenea 
soluție ca neîntemeiată în etapa ac
tuală. „Fărîmițarea nucleelor de pro
iectare existente — ne declară dr. 
ing. C. MIHĂILESCU, directorul 
D.S.A.P.C. Iași, iar afirmația sa este 
valabilă și pentru sectorul execuției
— ar atrage după sine o scădere a 
capacității de lucru, descreșterea -po
tențialului fiind însoțită de o dimi
nuare a competenței, întrucît activi
tatea de proiectare este suma par
ticipării unei game largi și variate 
de specialități tehnice, care ar ră- 
mînc descoperite. După părerea mea, 
proiectarea corespunzătoare a con
strucțiilor, sistematizarea pot fi fă
cute numai de organizații zonale, pu
ternice". Pentru menținerea actua
lelor D.S.A.P.C.-uri pledează, în răs
punsul său, și ing. OCTAVIAN 
CRATCHI, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean provizoriu Boto
șani. De asemenea, nu este lipsită 
de interes orientarea actuală ca, 
acolo unde condițiile locale o per
mit — cum este cazul Aradului,. Si
biului — să se înființeze institute 
sau filiale județene de proiectare 
ori întreprinderi județene de con
strucții.

Dacă se susține păstrarea organi
zațiilor zonale de proiectare și exe
cuție — mai ales că volumul inves
tițiilor prevăzut în unele județe nu 
ar justifica existența unor instituții 
corespunzătoare la nivel județean — 
mai puțin izbutită pare ideea subor
donării acestora consiliului popular 
din județul în a cărui reședință își 
află sediul. „Situația cumulată pînă 
la sfîrșitul primei decade a lunii mai
— arată ing. O. Cratchi referitor la 
fostul T.R.C.-Suceava — dovedește 
că, în timp ce la Suceava se reali
zează 30,1 la sută din planul anual, 
la Cîmpulung Moldovenesc se înre
gistrează 24,3 la sută, iar la Boto
șani numai 23,8’ la sută/' Cauza dis
proporțiilor nu este alta decît su
biectivismul manifestat în dirijarea 
materialelor și forței de muncă spre 
județele limitrofe și imposibilitatea 
noastră de a interveni eficient pen
tru normalizarea situației". DUMI
TRU ROGOBETE, directorul direc
ției tehnice de pe lîngă Consiliul

popular județean Mehedinți, susține 
și el că „în prezent, conducerea trus
tului de construcții Craiova nu poate 
asigura realizarea ritmică a sarcini
lor din planul județului Mehedinți, 
iar consiliul popular județean nu 
poate înrîuri practic rezolvarea unor 
greutăți, întrucît trustul respectiv 
are sediul (și subordonarea — n. n.) 
în alt județ. In privința proiectării, 
situația este la fel de critică".

într-adevăr, subordonarea institu
telor de proiectare și a trusturilor 
de construcții, a căror sferă de acti
vitate cuprinde mai multe județe, 
față de un anumit consiliu popular 
județean, nu este de natură să con
tribuie la o îndeplinire echitabilă a 
obligațiilor față de celelalte unități 
teritoriale. Iată de ce apar ca inte
resante propunerile făcute de ing. 
IANCU PENTEȘ, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Mehedinți : „Prin 
reorganizarea fostelor trusturi regio
nale de construcții, ele ar trebui 
păstrate și subordonate fie Ministe
rului Industriei Construcțiilor, fie 
direct Comitetului pentru problemele 
administrației locale, întrucît reali
zarea obiectivelor planului de inves
tiții se poate asigura numai în con
dițiile existenței unor puternice or
ganizații de construcții, dotate cu 
utilaje, mecanisme și forțe de muncă 
corespunzătoare. In asemenea condi
ții și organizarea execuției are de 
cîștigat, deoarece controlul benefi
ciarului ar contribui mai activ la 
respectarea termenelor de execuție, 
asigurarea unei stricte discipline fi
nanciare, obținerea unei calități su
perioare a lucrărilor".

Am solicitat, în această privință, 
și părerea inginerului GH. SLĂDES- 
CU, membru în Comitetul de stat 
pentru construcții, arhitectură și sis
tematizare. „Dacă anumite conside
rente organizatorice și de eficacitate 
justifică pe deplin menținerea unor 
organizații de proiectare și execuție 
zonale — ne-a spus dînsul — cred 
că acestea trebuie să fie conduse și 
îndrumate de un organ central, fie 
el M.I.C., C.P.A.L. sau C.S.C.A.S. Pe 
de altă parte, cred că n-ar fi lipsită 
de interes prevederea posibilității ca, 
pentru realizarea investițiilor cu
prinse în plan, consiliile populare 
județene să aleagă între mai multe 
asemenea organizații zonale, ceea ce 
ar asigura o anumită emulație și 
creștere a responsabilității în înde
plinirea obligațiilor contractuale".

Acestea ar fi, desigur, în principal, 
opiniile cu privire la domeniul pro
iectării și execuției. Dar, în ce pri
vește controlul, îndrumarea pe plan 
local a activității generale de con
strucții și sistematizare î După cum

sîntem informați, în multe județe 
inspectoratele în construcții care, 
deși nu fără lipsuri și scăderi, au 
contribuit pînă în prezent la respec
tarea disciplinei de sistematizare, Ia 
asigurarea unui anumit nivel calita
tiv al soluțiilor și al execuției, sînt 
pe cale de a fi desființate ori și-au 
pierdut autoritatea și competența, 
asigurată cu destule eforturi. Or, 
trebuie să arătăm că, în repetate rîn- 
duri, a fost subliniată necesitatea în
tăririi controlului și a disciplinei în 
construcții. De aceea este greu de în
țeles, în acest context, fenomenul di
minuării atribuțiilor și autorității ar- 
hitectului-șef, care a devenit un 
simplu șef de serviciu în aparatul 
consiliului popular județean... subor
donat directorului direcției tehnice 
(direcție cu un rol și o titulatură 
destul de confuze, după părerea mul
tor specialiști) și care, la rîndul său, 
este subordonat vicepreședintelui de 
resort al comitetului executiv. Con
siderăm că o asemenea poziție nu 
corespunde rolului extrem de impor
tant pe care arhitectul-șef al jude
țului este chemat să-1 joace.

Referitor la poziția arhitectului-șet 
în aparatul consiliului popular jude
țean, reprezentantul C.S.C.A.S., ing. 
Gh. Slădescu, ne-a declarat: „Trans
formarea direcțiilor tehnice în direc
ții pentru sistematizare, arhitectură șl 
construcții — care să fie conduse de 
arhitectul-șef al județului și să cu
prindă, printre altele, un serviciu de 
sistematizare, inspectoratul județean 
în construcții și secretariatul consi
liului tehnico-științific — ar fi bine 
venită și s-ar putea realiza fără prea 
mare dificultate. In felul acesta, fos
tele D.S.A.P.C.-uri, devenite institute 
zonale de proiectare, s-ar ocupa ex
clusiv de elaborarea documentațiilor 
tehnice pentru realizarea investi
țiilor, iar arhitectul-șef al jude
țului ar reprezenta un for local 
de specialitate, competent și autori
tar, corespunzător importanței aces
tui domeniu esențial al vieții so
ciale".

Din consultarea făcută rezultă că 
sectorul construcțiilor și sistemati
zării, în actuala structură a admi
nistrației locale, mai poate suporta 
unele îmbunătățiri. Pentru a asigura 
desfășurarea tot mai judicioasă a lu
crurilor și pe aceste coordonate, este 
necesară consultarea operativă și cu 
multă receptivitate a specialiștilor, 
conlucrarea forurilor centrale și lo
cale de fesort pentru adoptarea unor 
soluții operative, eficiente, în acord 
cu cerințele vieții.

Arh. Gh. SASARMAN ‘ 
Manole CORCACI 
Nistor TUICU

Invitație 
la Terasa 
Cetatea 
Histria

Mai bine de două milenii 
au vestigiile cetății Histria, 
din Dobrogea. După o vizită 
prin aceste locuri unde odini
oară pulsa viața unui cen
tru comercial antic, unde 
se desiășurau vil schim
buri între produsele ținuturilor 
noastre și cele aduse din ce
tățile Greciei, simți și nevoia 
unei odihne binemeritate. Te
rasa Cetatea Histria, o unitate 
sezonieră a Cooperației de 
consum, amenajată rustic, 
într-un cadru natural plăcut, o- 
feră gustări, mese — specia
litatea casei fiind puii la fri
gare — vinuri alese și răco
ritoare. Vizitarea Histriei cu 
un popas la Terasă devine o 
excursie plăcută pentru vizita
torii litoralului.

„MIRELA” Șl „DELICIA”
Recent, două noi sortimente 

de biscuiți — „Mirela* și „De- 
licia' — s-au adăugat gamei 
de biscuiți pe care o produce 
industria noastră de panifica
ție. Sînt biscuiți de desert, de 
calitate superioară,care pot fi 
consumați în multiple ocazii. 
Un kg de biscuiți „Mirela* 
costă 13,50 lei, iar un kg „De- 
iicia' — 14 Tei.

porc.

foileton

TÂNASE

de tcono-

raportăm 
mari eco-

la ăia la 
vîndut. 

între

(Din scrisoarea 
Victor,
Arad—Grădiște).

tov.
str. Egalității

descurcat 7 In 
ductia de c 
este necesar

fost o defl- 
în organizarea 
noastre. Tre- 
lucrăm în trei

de Nicuță

Frumuzache
nr. 2, ap. 5,

costiță. Din 
economiilor

— Vă rog să nu mă 
jigniți. Becul meu la
tră. Aveți ceva de la 
„Flora" pe-aici 7

La un moment dat, 
becul a început să 
latre la niște sorici de 

Cîteva tone.
Dumneavoastră

într-o seară 
trecut prin cap 
dureros decît un 
cusut saltele) o 
Ideea de a mai 
ceva, 
sem. 
casă, 
o parte. Clinele 7 Des
chide singur frigiderul. 
Pisica ? Toarce meca
nic. Nimic, dar abso
lut nimic nu există în 
casa mea nedresat. 
Pînă si masa de bu
cătărie am învățat-o 
să stea în trei picioare.

Ce să mai dresez 7 
Intrînd întîmplător în 

alimente 
becul 
mult, 
bîzîi- 
ești I 
l-am 

atelierul de 
că am atelier.

mi-a 
(mai 

ac de 
idee, 

dresa 
Mobila o dresa- 

Cînd spoim în 
se dă singură la

...„Am cumpărat de nenumărate ori con
serve „Costiță cu fasole boabe". Să fiu sin
cer, costiță nu prea am găsit. Acest lucru 
cred că l-ar putea confirma sute de cumpă
rători din Arad...

îientă 
fabricii 
buia să 
schimburi si n-am lu
crat decît în două.

— Atunci de ce-'ați 
adus căpșuni dacă...

— A fost o deficien
tă si-n aprovizionare.

— Pe urmă?
—- In perioada 8—24 

Iunie am mai cumpă
rat 16 379 kg căpșuni.

— Ca să le vindeți 
la Văleni de Munte 7

— De la Văleni de 
cumpă-

cămara de 
am observat că 
pîlpîia. Ba mai 
scotea și niște 
turi. Al meu

’ L-am desurubat. 
dus în 
dresat.
Dacă pîlpîie și bîzîie 
înseamnă că are pers
pective. De ce n-ar și 
lătra ? Un bec care la
tră intr-o cămară de 
alimente face minuni, 
în mai puțin de opt 
minute am terminat 
treaba. Lătra puțin 
răgușit, dar lătra. Pri
ma dată a început să 
latre la o cutie cu 
conserve (costiță cu 
fasole boabe) „Flora".

De ce tocmai la con
serve ? N-a tăcut pînă 
n-am desfăcut cutia, 
.înăuntru,; fasole boh- 
b‘e dă, costiță nu prea ! 
A tăcut ce-a tăcut și 
a început să latre 
din nou. La borcane
le cu dulceață, cu 
gem....... Flora" ‘si as
tea.

E ceva, mi-am zis. 
Asta e bec polițist. 
Ajunge departe. Dre
sură asta însă m-a 
costat o noapte de ne
somn. Lătra într-una 
la cutia cu conserve si 
la alte produse „Flo
ra". Pînă nu le-am 
dat afară din cămară, 
n-a tăcut.

A doua zi. ca să-mi 
recapăt liniștea, m-am 
dus cu el la Ecari
saj.

— Am venit cu becu’ 
ăsta la dumneavoastră. 
Latră. Faceți ce vreți 
cu el.

— Ați greșit adresa, 
aici este Ecarisajul,

port 1 250 kg de gela
tină care tine loc. I-a 
costat în jur la vreo 
50 000 de lei.

— Dar dumneavoas
tră de unde cunoaș
teți problema asta așa 
de bine 7

— A fost un gaze
tar pe aici. Vă duceți 
la „Flora" 7

— Pot scăpa de lă
tratul ăsta ? Nu ve
deți. latră într-acolo.

Si-am ajuns la „Flo
ra". Deodată becul a 
început să latre la 
fructe. Uitase de so
rici.

— Ați avut ceva ne
plăceri cu fructele pe 
care le prelucrați 7

— De unde știți că 
am avut încurcături 7

— De la bec.
— Aha. In mai am 

vîndut 85,8 tone de 
căpșuni fabricilor de 
conserve din Băicu- 
lești, Buftea și. mai a- 
les. Văleni de Munte.

— Nu mai aveați ce 
face cu ele 7

— Da de unde, pla
nul de producție pe 
campanie nu l-am 
realizat cu 48 de tone 
la compot căpșuni. 67 
tone la gem de căp
șuni și cu 20 tone la 
dulceață.

— Dacă nu v-ati 
realizat planul. de 
:e-ați vîndut căpșu
nile 7

Munte le-am 
rat.

— Aha. de 
care le-ați 
V-ati răzgîndit 
timp ?

— Nu, aveam ne
voie de ele.

— Lucrați formida
bil ! $i vă mai mirați 
de ce latră becul ăsta 
la dumneavoastră 1 E 
adevărat că aduceți 
fructe de la Tecuci si 
pe urmă vindeti fruc
te la Tecuci 7

— Anu’ ăsta s-a în- 
tîmplat. Am adus de 
la Tecuci vișine, iar 
noi le-am livrat lor 
caise. 18 635 kg.

— Dumneavoastră de 
unde le-ați adus ca să 
le trimiteți la Te
cuci ? Probabil de la 
Vaslui, că aici în 
curte văd că n-aveți 
pomi.

— Din tară.
— Stati bine la în

crucișările de trans
porturi. Și, mai ales, 
la pagube.

— Să nu vă faceți o 
Idee greșită despre 
noi. Anual, semestrial, 
trimestrial, 
ministerului 
nomii.

— Ce fel 
mii 7

— Reale.
■ — Reale, reale, dar 

nu s-ar putea să spu
neți la concret ?

— Facem economii 
la verdețuri, ulei, o- 
rez, zahăr, piper, da
fin...

— La carne—
— Exact I De unde 

Stiti ?
— Sînt consumator 

de conserve. In special 
costiță cu fasole.
- Si 7
— Pot trece oricînd 

Iă vegetarieni. Nu prea 
găsesc 
cauza 
dumneavoastră, pro
babil.

Mă pricep să dre
sez, cum bine ați ob
servat mai sus, /nobi
lă, dulapuri, umerașe, 
becuri arse, covoare 
(cel zburător tot de 
mine e dresat, dar nu 
v-am spus pînă acum 
pentru că n-am avut 
ocazia). Dresez orice, 
în afară de acte.

Dacă m-as pricepe 
să dresez si acte... Dar 
nu disper. Are cine.

prindeți si porci va
gabonzi ? Ce e cu șo- 
riciul ăsta ?

— E de la fabrica de 
conserve „Flora".

— D’aia latră așa 
becul meu.

— E și carnivor 7
— Nu. Dar ce caută 

soriciul de la „Flora" 
la dumneavoastră 7

— Stiti. în actele lor 
contează... consumat 
în fabricație. L-au bă
gat, cică. în consum cu 
bonul nr. 9 880. In rea
litate, el este aici la 
noi. S-a alterat din 
neatenția lor.

— Și ei cum s-au

Noul hotel „Trotuș' din orașul Gh. Gheorghiu Dej — Județul Bacău (Foto: Agerpres)

cu sprijinul corespondenților

(Urmare din pag. I)

propune esie o ticăloșie — 
relata Elena Georgescu, cî
teva ore mai tirziu, la mili
ție. Socotesc că trebuie să i 
se dea o lecție usturătoare, 
lui și tuturor celor de aceeași 
teapă care ne îndeamnă să 
băgăm rpina In buzunarul 
statului și al consumatoru
lui...

Și „lecția" a fost pregătită 
pînă în cele mai mici amă
nunte. Seriile bancnotelor — 
reprezentînd suma ce urma 
să fie primită de neguțătorul 
de slujbe drept „avans" — 
au fost notate înfr-un proces- 
verbal ; împreună cu declara
ția scrisă a reclamantei, ele 
aveau să constituie primele 
file ale dosarului penal. Pro
ba cea mai zdrobitoare era 
însă flagrantul delict — prin
derea infractorului asupra 
faptului.

La ora convenită, S. I. 
și-a făcut apariția cu „Warf- 
burgul" său pe strada Carai- 
man. A oprit apoi mașina pe 
o stradă laterală, mai puțin 
circulată, a revenit în fața 
bufetului și a privit cir
cumspect în toate părțile ca 
orice individ necinstit care 
știe că are de ce să-i fie 
teamă. In sfîrșif, arborînd 
mina, celui venit în „control", 
a inlrat în local, mergind di
rect la biroul gestionarului. 
După cîteva minute — așa

cum era de așteptat — a 
ieșit pe o portiță dosnică, 
spre mașină. Cînd lucrătorii 
de miliție i-au apărut în 
preajmă, S. I. s-a fîstîcit. Și-a 
dat seama că afacerea a dat 
faliment. Plicul cu bancnote, 
plicul pe care scrisese perso-

contextul altor fapte asemă
nătoare, care au atras nu o 
dată oprobriul opiniei publi
ce fafă de climatul favorabil 
necinstei, întreținut de unele 
elemente dubioase strecurate 
în această organiza/ie econo
mică. Edificatoare în acest

blic în care a fost judecat și 
condamnat grupul de infrac
tori de la ospăfăria „Rapid" 
pentru delapidarea unor în
semnate sume de bani prin 
nerespectarea gramajului, di
luarea băuturilor, falsificări de 
acte etc.

Neguțătorul
de slujbe

nai numărul de telefon, îl a- 
cuza fără drept de apel.

Instanța urmează să se pro
nunțe asupra pedepsei exem
plare pentru josnicele fapte 
comise de Ștefan lonescu. 
Dar pentru a înțelege cum s-a 
ajuns la asemenea afaceri te
nebroase, cum s-a putut me
tamorfoza un șef de serviciu 
într-un venal traficant de 
slujbe, episoadele relatate 

«mai sus se cer analizate in

sens sînt unele aspecte pre
zentate de ofițerul P. Cire- 
șanu de la miliția municipiului 
Ploiești :

— In cadrul unităților de 
alimentație publică ce apar
țin de T.A.P.L. Ploiești s-au 
descoperit în decursul ultimi
lor ani numeroase fapte cu 
caracter penal, care au adus 
prejudicii atit avutului obștesc, 
cît și consumatorilor. Nu de 
mult a avut loc un proces pu-

Faptele apar cu atit mai 
grave — subliniem noi — cu 
cît ele au fost tolerate, ba 
chiar patronate de unii factori 
de răspundere din cadrul 
T.A.P.L. Cum poate fi instau
rat un climat al cinstei printre 
lucrătorii din unitățile trustu
lui (ospătari, gestionari etc.) 
atîf timp cît există în organul 
ierarhic funcționari — cadre 
cu afribuțiuni bine stabilite pe 
linia selecționării și’ educării

salariaților în spiritul corecti
tudinii desăvîrșite — care în
deamnă fățiș la infracțiuni ? 
Cazul mai sus relatat — al 
șefului serviciului plan și or
ganizarea muncii — nu este, 
din păcate, singurul. Anul tre
cut a fost prins în flagrant și 
condamnat la 5 ani închisoa
re, tot pentru luare de mită, 
Alexandru Paraschiv, fostul șef 
al... controlului financiar 
intern din T.A.P.L. — cu alte 
cuvinte, omul căruia i se în
credințaseră importante res
ponsabilități în privința des
coperirii și sancționării acte
lor de necinste.

Asemenea indivizi care, 
profitînd de funcțiile încredin
țate, creează și alimentează 
psihoza necinstei, a vieții de 
huzur, pe seama înșelăciuni
lor, joacă un rol deosebit de 
nefast în colectivele din care 
fac parte. Pretinzind sau ac- 
ceptînd favoruri, ei nu fac 
altceva decît să îndemne, să 
Încurajeze pe cei din subor
dine la ilegalități.

Firesc, este cazul să ne 
întrebăm cum acționează con
ducerea frustului, organizația 
de partid împotriva unor ast
fel de practici nocive, ce mă
suri se întreprind în cadrul 
acestui colectiv pentru pro
movarea concepțiilor sănă
toase despre muncă și viață, 
pentru instaurarea și consoli
darea spiritului de cinste yi

corectitudine care trebuie să 
caracterizeze orice sector de 
activitate. Cu atîf mai ascuțit 
se ridică aceste întrebări cu 
cît unele fapte arată că la 
T.A.P.L.-Ploiești și-a făcut nu 
o dată loc o mentalitate con
trară spiritului de care vor
beam. Astfel, deși au existat 
încercări de a se lua atitudine 
față de anumite nereguli con
statate cu ocazia diverselor 
controale la unități, în loc să 
fie stimulate asemenea poziții 
ferme, ele n-au fost susținute 
și încurajate cu toată hotărî- 
rea și răspunderea cuvenită. 
Ba dimpotrivă. Pentru „tem
perarea" unora care socoteau 
că trebuie „să li se spună 
lucrurilor pe nume", s-au fo
losit „argumente" de acest 
gen : „închide ochii și taci".

Neîndoielnic, în fața aces
tei situații de netolerat, este 
de datoria organelor locale 
să analizeze cu toată răspun
derea neajunsurile din activi
tatea unităților de alimentație 
publică a T.A.P.L. Ploiești — 
mai ales atitudinea față de 
infracțiuni a unor cadre cu 
funcții de conducere în acea
stă organizație economică — 
și să ia măsuri energice care 
să asigure restabilirea presti
giului de care trebuie să se 
bucure o unitate socialistă, 
salariafii el, In rîndul publi
cului consumator.

La „Doi 
iepurași" din 
Babadag

După o călătorie de o oră și 
mai bine cu mașina prin Do- 
brogea toridă, spre Deltă, te 
Intimpină o oază îneîntătoar» 
de verdeață, pădurea Babada- 
gului. Intr-o ambianță natu
rală atrăgătoare te invită loca
lul de alimentație publică, u- 
nitate a cooperației de consum 
„Doi iepurpși" cu terasă și opt 
colibe originale, unde se pot 
servi preparate specific dobro
gene — plăcintă de Dobrogea, 
pui in mujdei de usturoi — 
totul stropit din belșug cu vi
nuri naturale din podgoria în
vecinată a Babadagului. Con
ducătorii auto pot gusta și ei; 
nu e o recomandare a organe
lor de circulație, dar există 
alături un camping cu 30 de 
locuri in căsuțe. Un somn In 
aerul ozonat de pădure și vă 
continuați in zori, odihniți, 
drumul spre Deltă.
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LA FABRICA „CLUJANA" DUPĂ UN AN DE EXPERIMENTARE

Gospodarii nechibzuiți VIABILITATEApe baza

ai zootehniei sibiene
Stație-pilof

unei invenții
5

O veche și frumoasă tradiție a 
crescătorilor de pe meleagurile ju
dețului Sibiu constă în crearea de 
linii și familii de animale, fiecare 
avînd un veritabil arbore genealogic, 
cunoscut pînă la a șaptea spiță. Cu 
pasiune și perseverență se urmărea 
înmulțirea celor mai valoroase ani
male, ajungîndu-se la exemplare cu 
producție record. Unul dintre cei mai 
vestiți crescători, bătrînul Mihai Ru- 
căreanu din Mediaș, a creat o fami
lie de vaci care dădeau fiecare peste 
30 litri lapte pe zi, iar tăurașii cres
cuți de el se cumpărau la prețuri 
foarte mari. O parte din animalele 
selecționate se pot întîlni și astăzi 
în cooperativele agricole i și la 
membrii acestora, dar multora li s-a 
pierdut urma, rămînînd doar diplo
mele și medaliile Cucerite în decursul 
anilor. S-a întrerupt și firul tradi
ției privind organizarea de tîrguri- 
expoziție anuale, prilejuri de stimu
lare morală și materială a crescă
torilor, de evidențiere a rezultatelor 
obținute. La Mediaș a funcționat 
chiar un sindicat de creștere a tau
rinelor din rasa Bălțată românească, 
care se ocupa de organizarea selec
ției, întocmirea registrelor genealo
gice etc.

Dar pe lîngă tradiții și experiență, 
județul Sibiu dispune și de condiții 
naturale deosebit de favorabile pen
tru creșterea animalelor și, în pri
mul rînd, de mari suprafețe de pajiști 
naturale. Tocmai ținîndu-se seama 
de toate acestea, în întreprinderile 
agricole de stat și în cooperativele 
agricole au fost create mari ferme 
zootehnice, iar în zona de munte, 
necooperativizată, în ultimii ani au 
crescut efectivele de animale, îndeo
sebi la ovine. In cooperativele agri
cole, planul anual de creștere nu
merică este aproape realizat la bo
vine, iar la ovine a fost depășit. Ca 
rezultat al sprijinului acordat de or
ganele agricole, în cooperativele agri
cole Agnita, Axente Sever, Apoldul 
de Sus, Miercurea, Bruiu, Mediaș și 
altele s-a organizat reproducția pe 
baze științifice a animalelor, au fost 
create loturi de prăsilă și loturi de 
producție, în scopul furajării diferen
țiate a acestora și creșterii efective
lor pe baza prăsilei proprii. Conti- 
nuînd și dezvoltînd tradițiile, coope
ratorii din Apoldul de Sus, Mediaș, 
Copșa Mică și altele obțin producții 
de lapte de peste 2 500—3 000 litri 
pe an, cu mult superioare mediei pe 
județ, și de 4—5 ori mai mari decît 
cele realizate la cooperativele Luduș, 
Noul Român etc. Tocmai aceste 
mari diferențe, existența multor coo
perative cu sector zootehnic precar 
au făcut ca în cooperativele agri
cole, în primul semestru din acest 
an să se obțină, în medie, abia 
665 1. lapte pe vacă furajată. Este 
o producție mică, nerentabilă, cu im
plicații negative asupra situației eco- 
nomico-financiare a cooperativelor 
agricole. In unele unități sectorul 
zootehnic în loc să aducă mari veni
turi bănești, așa cum este normal, 
s-a transformat într-o sursă de pier
deri. Chiar dacă în cooperativele a- 
gricole nu se calculează prețul de 
cost, este totuși evident că produc
ția animală se realizează cu cheltu
ieli exagerate, frînează procesul de 
consolidare economică a acestor uni
tăți. Există un complex de cauze 
care generează această situație, ceea 
ce atestă caracterul urgent și însem
nătatea măsurilor de remediere.

Oricît ar părea de paradoxal, în
tr-o zonă specifică de pajiști întinse, 
principala cauză a situației amintite 
o constituie insuficiența furajelor. 
Este cazul să precizăm că nu condi
țiile pentru asigurarea acestora Jip- 
sesc, ci inițiativa și răspunderea pen
tru punerea lor în valoare. într-o dis
cuție organizată cu un grup de expe
rimentați crescători de animale asu
pra cauzelor care au dus la diminua
rea veniturilor din zootehnie, ei au 
relatat modul cum reușeau să obțină 
producții mari și constante prin uti
lizarea cu pricepere a condițiilor lo
cale. Au povestit, de exemplu, că 
plantele furajere și îndeosebi trifo- 
lienele și rădăcinoasele, ca și pășu
nile șl fînețele naturale erau întreți
nute șl fertilizate cu prioritate. Or, 
în prezent, acestea sînt lăsate pe ul
timul plan, iar unele plante 
treț se cultivă pe suprafețe 
pe cele mai slabe terenuri, 
vărată pacoste este practica
întocmi balanțe furajere deficitare 
încă din faza de planificare a aces
tora. Dacă cerințele de nutrețuri con
centrate sînt mai greu de acoperit, 
prin nimic nu se justifică deficitul

de nu- 
mici și 
O ade- 
de a se

I

cronic de suculente care se pot asi
gura de pe suprafețe relativ mai re- 
strînse. Dacă sînt amplasate pe tere
nuri corespunzătoare și se aplică lu
crările agrotehnice, sfecla furajeră 
asigură 40—60 tone la ha, iar 
porumbul siloz poate da recolte de 
peste 30—40 tone la ha. Pe această 
bază s-ar putea trece de la furaja
rea unilaterală a vacilor, cu fîn și 
grosiere în timpul iernii, la folosirea 
sortimentelor mai variate de nutre
țuri, cu atît mai mult cu cît suculen
tele au un rol stimulator al produc
ției de lapte. Deși aceste lucruri sînt 
cunoscute de multe decenii, anul a-, 
cesta, cooperativele agricole cul
tivă numai 1 677 ha cu porumb siloz, 
iar suprafața cu rădăcinoase existen
tă abia ar satisface cerințele cîtorva 
cooperative agricole, față de cele 86 
cîte sînt în județ. In unele unități s-a 
și pierdut sămînța sfeclei furajere, 
înlăturarea unilateralității în alimen
tație, generalizarea sistemului de fu
rajare cu fibroase-suculente în timpul 
iernii, în cantități suficiente, repre
zintă un mijloc eficient pentru mări
rea producției de lapte. Una din po
sibilitățile slab folosite pentru asi
gurarea proteinei, indispensabile în- 
tr-o alimentație rațională, este culti
varea lucernei. In prezent această va
loroasă plantă ocupă suprafețe mini
me în comparație cu trifoiul, deși 
în județ sînt terenuri care pot asi
gura o producție de masă verde cu 
50—100 la sută mai mare la hectar 
de la lueernă decît de la trifoi. In 
legătură cu aceasta se simte deci ne
voia restructurării suprafețelor desti
nate bazei furajere.

O mare eficiență economică asi
gură cultura sparcetei pe coastele 
dealurilor din preajma Mediașului, 
Dumbrăvenilor etc, dar această plan
tă, de neînlocuit pe terenuri în pan
tă, nu ocupă decît 1 244 ha.

In condițiile județului Sibiu rolul 
primordial în dezvoltarea zootehniei 
îl are mărirea producției de masă 
verde. Numai cooperativele agricole 
dispun de peste 108 000 ha de pajiști, 
însă din acestea aproximativ 30—35 
la sută sînt acoperite cu mărăcini, 
tufișuri, mușuroaie etc. care 
în scriptele direcției agricole 
produc iarbă. La cooperativele 
cole Biertan, Micăsasa, Roșia, 
date și multe altele unde se resimte 
deficitul cronic de furaje, iar condu
cerile acestor unități se plîng de in
suficiența suprafețelor afectate cul
turii plantelor de nutreț, sute de ha 
de pajiști produc mărăcini în loc de 
iarbă. Cu rare excepții, lucrări ame
liorative eficiente nu au. fost aplicate 
de către cooperativele agricolă din 
1962 cînd au primit pășunile în folo
sință, deși ele și-au asumat obliga
ția întreținerii lor prin lucrări la 
care sînt direct interesați toți țăra
nii cooperatori, deoarece animalele 
lor și nu ale altora pășunează pe su
prafețele respective. Pajiștile natu
rale reprezintă o mare bogăție a țării 
și nu se poate admite ca neglijenta 
și concepția eronată că „iarba crește 
singură" să se perpetueze și să ducă 
la risipirea acestui patrimoniu de in
teres național. Este necesar ca repe
tatele semnalări ale acestei situații 
să fie luate în considerație de către 
Consiliul ’ Superior al Agriculturii 
astfel cs această mare parte i” 
dul funciar al țării acoperit 
jiști să fie pus în valoare.

Una din cauzele impasului 
niei în cooperativele agricole 
dețul Sibiu o reprezintă măcinarea 
forțelor specialiștilor, ale consiliilor 
de conducere pentru rezolvarea pro
blemelor de moment în dauna pers
pectivei, adoptarea soluțiilor de pro
vizorat, pompieristice, în locul lichi
dării cauzelor reale a deficiențelor. 
După cum ne relata ing. Mihai Tiler, 
director adjunct al direcției agricole 
județene, în lunile februarie—martie 
a.c. 18 cooperative agricole, printre 
care cele din Velț, Biertan, Șeica 
Mare, rămăseseră fără furaje. A în
ceput o adevărată goană după nutre
țuri, s-a organizat redistribuirea lor 
între .unități, diminuîndu-se stocu
rile celor care și așa nu aveau sur
plusuri. Acesta este un preț scump 
plătit neglijenței, estompării spiritu
lui de previziune, al proastei gospo
dăriri a propriilor resurse de care 
dispun cooperativele respective. Dar 
ce învățăminte s-au tras din această 
pățanie ? Sînt desigur binevenita 
inițiativele luate în scopul impulsio
nării recoltării fînețelor naturale, 
strîngerii cu grijă a întregii canti
tăți de paie, pleavă etc. 
suri nu constituie însă 
că vor exista furaje la
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o garanție 
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rințelor din cauză că, încă de la 
întocmirea planurilor de producție în 
cooperativele agricole, nu s-a luat în 
considerare necesitatea imperioasă a 
înlăturării deficitului de nutrețuri.

Urgența aplicării unui complex de 
măsuri de redresare a zootehniei re
iese din analiza situației a nume
roase cooperative agricole, cum este 
spre exemplu cea din Șeica Mare, 
unde în primul semestru al anului 
s-au obținut în medie abia 402 1 lapte 
pe vacă furajată, față de 1 600 1 cît 
prevede planul anual. Aici, o mare 
parte din cele 333 vaci nu dau lapte 
deloc, iar 64 dintre ele au devenit 
sterile, consumînd zilnic furaje fără 
să se încaseze de pe urma lor mă
car un leu. Acestea provoacă mari 
daune cooperativei și cooperatori
lor, sînt ținute numai ca să între
gească „planul de efective" în scrip
tele organelor agricole. La această 
capodoperă a neglijenței au contri
buit mai mulți factori și în primul 
rînd lipsa de grijă pentru produce
rea furajelor. Anul trecut s-au asi
gurat numai 322 tone de nutreț însi- 
lozat față de 1943 tone planificate. De 
pe 70 ha paiele au fost băgate sub 
brazdă, ceea ce a dus la cumpăra
rea a 18 vagoane cu aceste așa-zise 
produse secundare ale agriculturii.

Am căutat să analizăm această si
tuație împreună cu tovarășul loan 
Lucaciu, președintele cooperativei a- 
gricole, cu medicul veterinar de cir
cumscripție Ion Stoia și medicul ve
terinar al cooperativei, Nicolae Mun- 
teanu. Și după opinia lor cauza im
pasului în care a ajuns sectorul zoo
tehnic o constituie lipsa furajelor. 
Numai că lipsa furajelor este doar 
un efect al neglijenței, al lipsurilor 
în valorificarea multiplelor posibi
lități de asigurare a nutrețului și 
nicidecum cauza cauzelor. La Șeica 
Mare sînt 1 487 ha de pășune natu
rală și 910 ha de fînețe, la care se 
adaugă peste 400 ha cu plante de nu
treț cultivate. Așadar suprafețe exis
tă și încă într-o mărime nevisată în 
alte cooperative agricole. Dar apro
ximativ 500 ha de pășuni și finețe au 
fost acoperite cu mărăcini, deci sînt 
sustrase producției, din cauză că, din 
1962, pășunile n-au mai fost curățate.

Este cazul să amintim că perpetua
rea acestor grave anomalii generează 
pagube de milioane și prin distruge
rea fondului biologic al animalelor, 
prin închiderea portițelor spre viitor, 
așa cum s-a întîmplat și pînă acum. 
Datorită carențelor în alimentație și 
altor cauze, din cele 270 vaci și ju- 
ninci planificate la montă, în primul 
semestru au fost montate numai 115, 
eeea ce înseamnă că nu s-au creat: 
premise pentru a se obține viței și 
lapte nici pentru anul viitor.

In majoritatea cooperativelor agri
cole din județu’ Sibiu se resimte lip
sa brațelor de muncă mai ales pen
tru zootehnie, ceea ce impune extin
derea gradului de mecanizare a lu
crărilor care necesită 
de muncă, știut 
fermele mari, nu 
concepută efectuarea 
mînuirea a zeci 
de furaje anual doar prin eforturi 
fizice. Este imperios necesar ca or
ganele de resort și în 
Consiliul Superior al 
împreună cu uniunile 
să urgenteze aplicarea 
de mecanizare în zootehnie, cu prio
ritate în cooperativele agricole care 
duc lipsă de forță de muncă. Rezol
varea într-un timp cît mai scurt a 
acestei probleme, asigurarea unor 
cantități mari de îngrășăminte azo- 
toase pentru pajiști și pregătirea spe
cialiștilor care să rezolve în mod 
competent șl nemijlocit problemele 
complexe ale dezvoltării zootehniei 
vor asigura ieșirea din impas a aces
tei importante ramuri.

In prezent se află In curs de defi
nitivare un plan de măsuri de redre
sare a zootehniei, urmînd ca această 
problemă să fie supusă dezbaterii în 
cadrul unei plenare a comitetului ju
dețean de partid. Dar planuri și mă
suri au existat și pînă acum. Princi
palul este ca organele agricole, con
siliile de conducere ale cooperative
lor agricole, organizațiile de partid 
să se ocupe cu mai multă perseve
rență de aplicarea lor în viațăț ast
fel ca, în această zonă cu tradiție, 
nu numai să se redreseze 
dar să devină o ramură 
tribuție substanțială la 
cerințelor țării, să aibă 
crescîndă în structura veniturilor 
cooperativelor agricole și în econo
mia județului.

românești
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PIATRA NEAMȚ. — La Uzina de 
fibre sintetice din Săvinești a intrat 
In funefiune o nouă stație pilot de 
fabricare a hidroxilaminei, concepu
tă și executată In Întreprindere și 
brevetată ca invenție românească. 
Hidroxilamina- este utilizată, cu o 
mare eficiență, la fabricarea fibrelor 
poliamidice, In industria chimiei or
ganice de sinteză, a celei anorga
nice și In industria farmaceutică. 
Noua stație pilot utilizează In pro
cesele de fabricație catalizatori 
chimici și reactori de sinteză reali
zați după o rețetă elaborată de 
specialiștii uzinei. Acest.lucru duce 
la obținerea unei producții de ca
litate superioară și la reducerea 
prețului ei de cost.

LA BAIA MARE

(Agerpres)

O nouă
construcție
feroviară

un volum mare 
fiind că, în 
mai poate fi 
curățeniei sau 

de mii de tone

primul rînd 
Agriculturii, 
cooperatiste, 
programului

zootehnia, 
cu o con- 
asigurarea 
o pondere

MĂSURILOR DE CREȘTER 
A EFICIENȚEI ECONOMICE

econo-

mare, 
lor —

La Baia Mare se lucrează in
tens la noua stație C.F.R. Rea
lizarea acestei construcții a 
fost necesitată de dezvoltarea 
economică ți social-culturală 
a orașului, precum și de creț 
terea importantă a traficului 
leroviar din Maramureș.

La proiectarea stației s-a a- 
vut in vedere atit desfășura
rea In condiții optime a pro
ceselor de exploatare tehnolo
gică ți comercială, cit șl am
bianța arhitectonică in care 
este încadrată. Clădirea va 
cuprinde un grup tehnic, ca
mere pentru impiegații de miș
care, săli 
ra mamei 
restaurant 
publicului
va fi facilitat de existența u- 
nor tunele intre linii ți gară.

Noua stație de călători din 
Baia Mare va fi gata anul a- 
cesta.

de așteptare, căme
și copilului, bufete, 

și altele. Accesul 
la plecare și sosire

(Agerpres)

Fabrica de piele și încălțăminte 
„Clujana" face parte din cele 71 de 
unități industriale uhde, începînd de 
la 1 iulie 1967, se experimentează 
unele măsuri de îmbunătățire a pla
nificării, finanțării, creditării și con
ducerii întreprinderilor, de întărire 
a cointeresării și răspunderii mate
riale. După un an de la declanșa
rea acestei acțiuni, cadre de condu
cere, ingineri, tehnicieni și munci
tori din fabrică afirmă că măsurile 
supuse experimentării au creat un 
cadru propice pentru rezolvarea o- 
perativă și, în același timp, compe
tentă a problemelor celor mai im
portante de care depinde ✓ amplifi
carea eficienței activității 
mice.

— Nu numai prin numărul 
dar mai ales prin eficiența
ne spune ing. Florian Marușca, di
rectorul tehnic al întreprinderii — 
inițiativele colectivului nostru sînt 
superioare celor din anii trecuți, 
cuprinzînd în cîmpul lor vizual re
zolvarea unor probleme considerate 
înainte dificile și care ne pricinuiau 
mari greutăți. Este poate cel mai 
însemnat cîștig 
care a coincis, 
timp, cu o altă 
partid, 
fică a

Din 
tehnic 
rile aplicate. In scopul 
consumului de materii prime șl ma
teriale, care deține o pondere de 
67 la sută în totalul prețului de cost, 
«-a trecut la valorificarea superioară 
a pieilor brute, creîndu-se sortimen
te noi, cu aspect și caracteristici su
perioare. Mari rezerve de creștere a 
productivității muncii și de reducere 
a cheltuielilor de producție au fost 
valorificate prin îmbunătățirea nor
melor de muncă, utilizarea mai^bună 
a timpului de lucru, simplificarea și 
raționalizarea unor operații și flu
xuri de producție, extinderea unor 
procedee tehnologice moderne. Pe 
baza unor studii s-au conturat posi
bilități de.............
capacității 
minerală.

Pe drept 
că nu există domeniu 
în care inițiativa și competența co
lectivului să nu-și fi spus cuvîntul, 
să nu fi contribuit la punerea în 
valoare a însemnate rezerve inter
ne. Acest lucru este ilustrat grăitor 
de rezultatele net superioare obți
nute în semestrul II 1967 și în acest 
an. Este de ajuns să arătăm că, 
în cinci luni din acest an, s-a reali
zat în plus o producție marfă vîn
dută șl încasată de peste 8,1 milioa
ne lei, s-au obținut economii supli
mentare la prețul de cost de aproape 
3 milioane lei, beneficii peste plan 
care întrec 9 milioane Iei. Cheltuie
lile la 1 000 lei producție marfă vîn
dută ți încasată au scăzut de la 
886,63 lei, cît era planificat, la 
854,22 lei.

După cum se știe, întreprinderilor

aflate în experimentare U »-au sta
bilit un număr mai restrîns de indi
catori ca sarcini obligatorii, indica
tori care, prin natura lor, asigură 
o corespondență între activitatea în
treprinderii și interesele generale ale 
economiei naționale. „Indicatorii do 
plan stabiliți — ne spune tov. Va- 
sile Șerban, contabilul șef — ne dau 
posibilitatea să intervenim prompt 
atît în procesul de producție cît șl în 
cel de aprovizionare și desfacere. 
Bunăoară, indicatorul „livrări de 
mărfuri către fondul pieței" ne-a 
permis să urmărim sistematic cum 
sînt onorate contractele încheiate cu 
beneficiarii. Rezultatul : am reușit 
să livrăm suplimentar la fondul 
pieței, în această perioadă, peste 
100 000 perechi încălțăminte. Socot 
că pentru o mai bună și rațională 
pregătire și organizare a producției 
ar fi bine ca încheierea contractelor 
să se facă la nivel de an și nu în 
două etape, iar pentru acoperirea u-

al experimentării, 
în mod fericit, în 

acțiune inițiată de 
organizare științi- 
și a muncii.

de

tribuna
aceea de

producției
cele relatate de directorul 
am reținut cîteva din măsu- 

reducerii

experienței
înaintate

intensificare a atingerii 
proiectate la tăbăcăria

cuvlnt, se poate afirma 
de ,activitate

nor nevoi de moment să se prevadă 
o anumită rezervă de plan care să 
acopere cerințele de articole sezo
niere sau la modă. în ce privește 
indicatorul „livrări la export", a de
venit necesar ca întreprinderea de 
comerț exterior să respecte în toate 
cazurile termenul de 45 de zile pen
tru emiterea comenzilor, pentru a 
se evita orice perturbări în graficul 
de cooperare între secții, orice schim
bă rl de programare".

— „Prin folosirea mijloacelor cir
culante alocate global de la buget șl 
nu pe fiecare element în parte — a- 
preciază tov. Petru Domnița, șeful 
serviciului financiar — s-a obținut o 
finanțare mai elastică și, în același 
timp, mșd. judicioasă, a dispărut așa- 
numita tutelă măruntă în gospodă
rirea mijloacelor circulante ți a cre
ditelor bancare. Ca urmare, între
prinderea nu a avut 
restante
telar, nu a solicitat nici un ajutor 
temporar financiar de la forul tute
lar. In condițiile depășirii substan
țiale a planului la producția marfă 
vîndută șl încasată, volumul credi
telor utilizate a scăzut, folosindu-s» 
mai rar și numai în cazuri extreme. 
In plus, creditele se obțin mal ope
rativ, simpliflcîndu-se mult forma
litățile de acordare. Eficiența acestor 
măsuri supuse experimentării rezultă 
și din faptul că întreprinderea s-a 
încadrat In viteza de rotație a mij
loacelor circulant» planificată".

împrumuturi
garantate de forul tu-
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(Urinare din pag. I)

întreprinderea textila „Libertatea* Sibiu. In fotografie s aspect din noua seefie de preparați»
Foto : M. Andreescu
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gate ale economiștilor șl tehnicienilor 
să sc stabilească acele căi care să 
concretizeze previziunile în rezultate 
superioare, prin îndeplinirea și de
pășirea planului. Prin urmare, In- 
trucît prevederile planului sînt 
lege, scopul previziunilor este acela 
de a preconiza toate măsurile capa
bile să permită realizarea riguroasă 
a acestora, evitînd deficiențele, în 
concordanță cu obiectivele creșterii 
nivelului ^eficienței activității econo
mice.

Așa stînd lucrurile, în legătură cu 
calculele previzionale făcute pentru 
trimestrul II a.c. și trimestrul al 
III-lea, este prematur să se tragă 
concluzii definitive. Capacitatea de a 
prevedea a conducerilor unor între
prinderi se va putea determina rigu
ros cercetînd mersul ulterior, dar nu 
prea îndepărtat, al activității acesto
ra. Unele aspecte însă au început să 
se contureze. Salutar este mai ales 
faptul că necesitatea de a face pre
viziuni a fost foarte favorabil primi
tă de specialiștii din domeniul con
tabilității, precum și de către multe 
comitete de direcție. Calculele previ
zionale făcute pentru trimestrul II 
a.c. au pus în evidență faptul că, în 
marea majoritate a întreprinderilor, 
sînt create condițiile nu numai pen
tru realizarea ci și pentru depășirea 
producției-marfă vîndută și încasată. 
Consecința firească a acestui lucru,

avînd în vedere și previziunile cu 
privire la realizarea indicatorului 
cheltuieli la 1 000 lei producție- 
marfă o reprezintă preliminarea de
pășirii acumulărilor bănești, sub for
ma beneficiului și a impozitului pe 
circulația mărfurilor, confirmată în 
practica industrială la încheierea a 6 
luni din anul 1968.

Pe linia bunelor rezultate în do
meniile discutate se înscriu multe 
întreprinderi, printre care uzina „E- 
lectroputere" Craiova. Aici, pe baza 
calculelor efectuate, s-a ajuns la con
cluzia că există posibilități reale 
pentru ca prevederile planului la in
dicatorii pentru care s-au făcut pre
viziuni să fie depășite, ceea ce con
firmă încă o dată capacitatea colec
tivului acestei întreprinderi-cheie » 
electrotehnicii noastre de a aborda, 
în condiții de eficiență sporită, sar
cini de mare rezonanță pentru în
treaga economie națională. Nu este 
însă vorba de niște simple calcule pre
zumtive. In spatele acestora se iden
tifică o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice concrete și de mare în
semnătate, pe care colectivul uzinei 
și-a propus și a reușit să le pună în 
aplicare, cum sînt : accelerarea unor 
lucrări de Investiții și de extindere, 
reamplasarea și sistematizarea unor 
ateliere, revizuirea și reducerea con
sumurilor specifice de materiale, în 
special de metal și materiale electro-

înțelege că aplicarea 
măsuri a dus la spo-

lzolante șa- Se 
unor asemenea 
rirea rentabilității întreprinderii, la 
apropierea rezultatelor ei tehnice, e- 
conomice și financiare de realizările 
cele mai înalte pe plan mondial.

Din păcate, nu peste tot lucrurile 
s-au petrecut la fel. Colectivul de 
conducere al Combinatului chimic

totul anormală, contrară celor mai 
intime cerințe ale gestiunii econo
mice proprii, nu poate fi acceptată ca 
atare. Mai ales că, în raportul pre
zentat, conducerea combinatului nu 
a înfățișat nici o măsură, lăsîndu-se 
impresia că situația este firească. De 
fapt, nici organul ierarhic superior 
al combinatului, Direcția generală a

i

mis să Ignore obligația legală de a 
face totul pentru ca planul să fie 
îndeplinit exemplar, urmărindu-se cu 
perseverență creșterea eficienței ac
tivității economice. Oare unele în
treprinderi ale Ministerului Indus
triei Chimice sînt absolvite de a- 
ceastă responsabilitate ? Neglijînd 
necesitatea aplicării indicațiilor cu pri-

Spiritul de prevedere
Craiova a ținut să menționeze în ra
portul explicativ la darea de seamă 
contabilă pe trimestrul I a.c. că în 
cursul trimestrului următor nu se va 
îndeplini producția-marfă vîndută și 
încasată și nici nivelul planificat al 
cheltuielilor la 1 000 lei producție- 
marfă. De asemenea, s-a prevăzut 
pierderile planificate,’ se vor situa 
un nivel... dublu. Intr-un fel, cei 
aici au procedat realist. Și-au dat 
rama pe față și au recunoscut că 
pot face față cerințelor elementare 
de a lichida pierderile planificate. 
Dar, ozasemenea stare de lucruri cu

că 
la 
de 
a- 
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industriei îngrășămintelor chimice, 
nu s-a sesizat de situația eu totul 
dăunătoare existentă Ia întreprinde
rea craioveană, preluînd fără proble
me „previziunile" și comunicînd mai 
departe, prin darea de seamă conta
bilă centralizată, aceeași anomalie a 
nerealizării prevederilor planului la 
principalii indicatori economici și fi- / 
nanciari, în condiții!» menținerii 
pierderilor planificate.

Conducerea partidului și statului 
a atras atenția de numeroase ori asu
pra faptului că nimănui nu-1 este ad-

l

vire la efectuarea calculelor previ
zionale, unele unități productive se 
mențin în espectativă. Pe bună drep
tate se pune întrebarea : pe acestea 
nu le interesează viitorul, nu gindesc 
că a conduce pe baze științifice pre
supune, în mod necesar, a ânticipa, a 
prevedea și a lua măsuri preventive 
pentru înlăturarea neajunsurilor ți a 
cauzelor ce le provoacă ? Desigur, 
nu este simplu să se întocmească a- 
semenea analize, fiind mai comod a 
se descrie faptele trecute, a prezen
ta... rezultatele obținute. Este însă

în afara oricărei îndoieli că efortul 
de a prevedea merită să fie făcut, 
dacă se au în vedere avantajele cu
lese de pe urma concluziilor desprin
se în urma analizelor respective, 
dacă conducerile întreprinderilor vor 
să dovedească, în practică, potențele 
lor, capacitatea de a dirija cît mai 
eficient activitatea, de a gospodări 
partea din avuția națională ce le-a 
fost încredințată spre administrare. 1 

întocmirea bilanțurilor pe trimes
trul I a.c. și pe cel de-al doilea tri
mestru marchează un început pe 
drumul legării în mai mare măsură 
a contabilității întreprinderilor de 
viitor. Este necesar ca experiența do- 
bîndită să fie amplificată și îmbo
gățită. Problema este deosebit 
de actuală, deoarece capacitatea de a 
prevedea — pe baza analizei temei
nice a diferitelor laturi ale activi
tății productive — constituie azi o 
caracteristică de prim ordin în orga
nizarea științifică a producției și a 
muncii. Conlucrarea fructuoasă în
tre cadrele de economiști și ingineri 
se impune cu stringență, întrucît 
previziunile cu privire la îndeplini
rea planului vizează toate domeniile 
de activitate ale întreprinderilor. Dar 
nu o conlucrare în sine, ci axată pe 
valorificarea factorilor capabili să . „ a 

indi- 
conformitate cu o- 
în fața economiei 

«

Deosebit de favorabile stnt rezul
tatele fructificării drepturilor și com
petențelor lărgite acordate conduce
rii întreprinderii în cadrul experi
mentării. „Conducerea fabricii noas
tre — ne spune tov. Nicolae Cio- 
vîrnache, director economic — s-a 
prevalat de aceste competențe lărgi
te, acționînd stăruitor în domeniul 
folosirii la un nivel superior a ca
pacităților de producție. Spre exem
plu, în timp ce în primul semestru 
al anului trecut, la secția încălță
minte s-a obținut un spor de produc
ție de numai 15 000 perechi încălță
minte, în al doilea semestru volu
mul acestei producții suplimentare a 
fost de 138 000 perechi, din care o 
bună parte a fost destinată expor
tului. Pentru utilizarea mai rațională 
a forței de muncă și a fondului de 
salarii s-a trecut la îmbunătățirea 
structurii salariaților. In sensul că în 
timp ce în luna iunie 1967 ponderea 
personalului tehnico-administrativ în 
totalul salariaților era de 11,76 la 
sută, In decembrie 1967 ea a scăzut 
la 10,52 la sută, iar în mai anul a- 
cesta — la 9,33 la sută, cu tendință 
de scădere în continuare. Pentru a 
face față sarcinilor sporite, o dată 
cu punerea în funcțiune a unor noi 
capacități de producție s-a trecut la 
o utilizare mai rațională a cadrelor 
cu studii tehnice șl economice medii 
gi superioare".

Cu discernămlnt au fost folosite și 
posibilitățile de care a dispus con
ducerea fabricii pentru stimularea 
materială a cadrelor care au adus o 
contribuție însemnată la realizarea 
Clanului, și, în special, la sporirea 

eneficiilor. Din fondurile de pre
miere au fost recompensate în mod 
operativ realizările excepționale ale 
unor muncitori, ingineri și tehni
cieni, concretizate în sporirea efi
cienței economice. In perioada lulie- 
decembrle 1967 și pînă la încheierea 
bilanțului anual s-au achitat din 
fondul de 1 la sută din totalul fon
dului do salarii și din cota de 20 la 
sută din fondul de premiere ce se 
constituie In proporție de pînă la 50 
la sută din economiile realizate peste 
plan, ca urmare a efortului propriu 
al întreprinderii pentru reducerea 
cheltuielilor maxime planificate la 
1 000 de lei producție marfă vîndută 
și încasată — premii în sumă de 
851 000 lei, la peste 3 000 de salarlațl. 
După încheierea bilanțului anual s-au 
acordat premii în sumă totală de 
2 330 000 lei, de care au beneficiat cir
ca 80 la sută din numărul total al 
salariaților întreprinderii. De la 1 
ianuarie pînă la 31 mai a.c., pre
miile plătite se ridică la 800 000 lei. 
„Măsurile supuse experimentării, în 
acest sens — sublinia directorul e- 
conomlc — au contribuit la perfec
ționarea mecanismului de cointere
sare materială, îmbinînd Interesele 
întreprinderilor, și ale colectivelor 
de salariați cu interesele majore 
ale economiei naționale. Ele au con
stituit o pîrghle da bază în obți
nerea rezultatelor superioare".

In legătură cu efectele pozitivo ale 
măsurilor de Îmbunătățire a planifi
cării, finanțării, creditării și condu
cerii întreprinderilor, de întărire a 
cointeresării și răspunderii materiale 
am cerut șl părerea tov. Ing. Gheor- 
ghe Mărinceanu, directorul general 
al întreprinderii„După un an de 
experimentare a acestor măsuri, 
putem afirma cu toată convingerea 
că ela corespund necesităților din 
etapa actuală și constituie factori 
stimulatori ai creșterii eficienței 
economice. Consultîndu-mă șl cu 
celelalte cadre de conducere tehnică 
și economică din întreprindere, aș 
vrea să fac cîteva aprecieri și pro
puneri. După părerea noastră, cel 7 
indicatori de plan sînt suficiențl și 
corespunzători pentru caracterizarea 
activității economlco-financiare a în
treprinderilor. Considerăm însă util 
ca rezultatele la Indicatorii livrări 
de mărfuri către fondul pieței, li
vrări către export, producția marfă 
vîndută și încasata și volumul in
vestițiilor și al reparațiilor capitale 
să fie apreciate cumulativ, în sensul 
că realizările în avans, posibile la 
acești Indicatori, să compenseze 
eventualele nereallzări în perioada 
următoare.

Dacă ne referim la articolele 7, 8 
și 9 din hotărîrea ce reglementează 
experimentarea, credem că ar trebui 
precizat în mod clar ce anume nu 
se consideră beneficii din efort pro
priu. După opinia noastră, din bene
ficiile peste plan ar trebui scăzute 
numai influențele modificatoare ale 
unor prețuri, tarife, norme de amor
tizare, ca urmate a apariției unor 
acte normative ulterioare întocmirii 
planului. înlocuirile de materiale, 
bunăoară, trebuie avantajate prin 

în- 
ope- 
teh- 
pri-

asigure îndeplinirea exemplară 
prevederilor planului la toți 1 
catorll, în 
blectivele 
naționale.

strînsă 
ce stau

lege ca efort propriu al 
treprlnderil, întrucît aceste 
rații impun schimbări în 
nologie, analize. în ceea ce 
vește cota ce poate fi folosită 
în cursul anului — din fondul de 
premiere constituit din economiile 
rezultate prin reducerea suplimen
tară a cheltuielilor maxime la 1000 
lei producție marfă vîndută și în
casată — socotim că ar fi bine să fie 
majorată de la 20 la 50 la sută, pen
tru ca eforturile oamenilor să fie 
recompensata mai operativ. Pentru 
depășirile de plan la producția des
tinată exportului, confirmările ar fi 
bine să se dea în termen de maxi
mum 30 de zile de Ia expirarea 
anului, iar fondurile valutare pen
tru importuri directe fără aviz să fie 
lăsate exclusiv la dispoziția între
prinderii".

Din experiența fabricii „Clujana" 
se desprind suficiente elemente care 
atestă viabilitatea practică a mă
surilor supuse experimentării. Des
fășurarea în continuare și adîncirea 
experimentării vor permite să se 
tragă noi concluzii, vor concentra 
mai departe eforturile colectivului 
într-o activitate economică tot mai 
eficientă.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteli'
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Ghidul muzicii

ALE PROFESIEI SALE?
Școlii noastre superioare îî revină 

rolul important, de cea mai mare răs
pundere, de a pregăti specialiști cu 
înaltă calificare, pe măsura cerințe
lor de cadre ale economiei și cultu
rii societății noastre socialiste, aflate 
în plină dezvoltare, în pas cu pro
gresul uriaș al științei și tehnicii con
temporane. în îndeplinirea acestei mi
siuni de seamă beneficiem de 
sprijinul material și moral, de per
manentă îndrumare și atenție 
partea conducerii de partid și de stat, 
de legiuiri chibzuite și stimulatorii.

După cum se știe, cunoștințele ști
ințifice ale umanității s-au îmbogățit 
deosebit de mult în ultimele decenii, 
prin descoperirea de legi și feno
mene noi. în medicină, de exemplu, 
volumul cunoștințelor a crescut în ul
timele decenii ale veacului trecut de 
circa 3 ori, în timp ce în ultimii 30 
de ani acest volum a sporit mult mai 
vertiginos, de cel puțin 5 ori. Evi
dent, această acumulare uriașă de in
formații are drept consecință și apa
riția unor cerințe și aspecte noi în 
domeniul pregătirii specialiștilor din 
toate domeniile de activitate. Devine 
imperios necesară modernizarea, ac
tualizarea și perfecționarea continuă 
a planurilor și programelor de învă
țămînt, utilizînd din plin condițiile 
pe care societatea noastră le oferă 
astăzi pentru pregătirea noilor pro
moții de specialiști, de intelectuali.

De curînd, în lumina Directivelor 
C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea 
învățămîntului, a legii învățămîntu- 
lui din România, în instituțiile de în- 
vățămînt superior a început o amplă 
acțiune de analiză și dezbatere a 
planurilor și programeloi în vederea 
reașezării lor mai raționale. Părerile 
în această privință sînt unanime: 
noile planuri de învățămînt trebuie 
să reflecte într-o mult mai mare mă
sură decît pînă acum stadiul actual 
al științei, orele de cursuri să fio 
judicios repartizate între diferitele 
discipline de studiu, îneît să existe 
echilibru între cursurile teoretice și 
pregătirea practică, iar studentul să 
aibă în program atît ore de curs cît 
și ore afectate pentru activitatea 
practică, și, în fine, număhil cursu
rilor studiate și al examenelor să fie 
limitat la strictul necesar, să nu de
pășească capacitatea de muncă inte
lectuală a tînărului.

Cum stau lucrurile, din aceste 
puncte de vedere, în învățămîntul su
perior de medicină și farmacie ? Prin 
activitatea continuă de cîțiva ani a 
corpului profesoral de la institutele 
de medicină și farmacie din țară, cu 
sprijinul' Ministerului învățămîntului, 
s-au făcut modificări importante pe 
linia sistematizării și modernizării pla
nurilor de învățămînt de la diferite 
facultăți ale acestor institute. Recent, 
numărul examenelor s-a redus la 6—8 
pe ani de studii, iar durata școlari
zării, de curînd stabilită, este de 6 
ani la facultățile de medicină gene- 

•rală și pediatrie și de 5 ani la facul
tatea de stomatologie și farmacie. 
Considerentele care au ghidat 
ceastă îmbunătățire, în linii mari, au 
fost următoarele: pregătim — și 
cest lucru este deosebit de important 
— medici de medicină generală, me
dici cu profil de pediatrie și de sto
matologie, precum și farmaciști. Deci 
față de părerea mai veche a unoi 
cadre didactice ca studentul să pri
mească cunoștințe aproape identice 
cu specialistul1 din ramura respectivă, 
concepția încetățenită ferm astăzi este 
aceea a pregătirii medicului cu cu
noștințe generale de bază pentru te
ren, cu sarcina primordială de a re
zolva unele probleme la locul de 
muncă, dar, în același timp, avînd 
discernămîntul corespunzător pentru a 
îndruma bolnavul la specialiști sau la 
unități spitalicești, dacă consideră că 
respectivul caz îl depășește. Acredita
tă fiind această concepție nouă, cu 
largă rezonanță și în viața universi
tară din numeroase țări, era de da
toria noastră, a cadrelor didactice, da 
a modifica planurile și programele da 
învățămînt, conform dezideratului ex
pus. Prima și cea mai grea sarcină 
era reducerea numărului disciplinelor, 
care de-a lungul anilor a cunoscut 
o sporire exagerată. Ideea care ne-a 
condus a fost ca disciplinele de bază, 
de care depinde formarea viitorului 
medic, să rămînă în planul de învă
țămînt cu un număr corespunzător de 
ore, pentru a fi temeinic însușite. în
tre aceste discipline de bază sînt u- 
nele, așa-zise preclinice — anatomia, 
fiziologia, fiziopatologia — iar altele 
clinice — clinica medioală, chirurgi
cală, obstetrică și ginecologică, pe
diatria și clinica de boli contagioase. 
Fără nici o discuție, mai sînt și alte 
discipline care au semnificație în pre
gătirea medicului, însă consider că 
toată energia cadrelor didactice și 
studenților trebuie concentrată spre 
predarea și însușirea acelor discipli
ne care au o importanță capitală în 
pregătirea viitorului medic. Discipli
nele enumerate mai sus figurează în 
planul actual cu suficiente ore teo
retice și cu numeroase ore de prac
tică, adică de stagiu clinic care, la 
aceste discipline clinice, atinge o du
rată de 4—6 luni. Au fost reduse 
ca număr de ore «au scoase din pla
nul de învățămînt cîteva discipline 
cum ar fi parazitologia, epidemiolo- 
gia, unelo ramuri ale igienei. De ft-

semenea, au fost reduse orele 
cursuri și de lucrări practice la 
nele discipline clinice cum sînt 
talmologia, oto-rino-laringologia, bal
neologia, care sînt specialități impor
tante, dar în domeniul cărora medi
cul de medicină generală are nevoie 
numai de o orientare generală, de
oarece cazurile ce apar în cadrul a- 
cestor specialități, în majoritatea lor, 
pot fi rezolvate de specialiști. în dez
baterile care au avut loc în colecti
vele didactice a reieșit concluzia a- 
proape generală că multe dintre spe
cialitățile medioale predate pînă nu 
de mult studenților trebuie să treacă 
din planul de învățămînt al facultă
ților în cel al învățămîhtului post
universitar, de specializare a medici
lor.

Prin aceste măsuri foarte concrete 
sîntem convinși că se va asigura pre
darea într-adevăr a acelor cunoștințe 
de bază de care studentul are nevoie 
și fără de care nu va putea profesa 
în mod calificat.

Persistă părerea că prin încărcarea 
planurilor de învățămînt, studenții vor 
deveni un fel de specialiști precoce. 
Experiența ne-a demonstrat că volu
mul de cunoștințe are o valoare reală 
nu numai dacă este înregistrat, dar 
și bine asimilat Pînă nu de mult 
studentul în medicină a fost încăr
cat cu un bagaj imens de cunoștințe. 
Memorizate dar nu aprofundate într-o 
măsură corespunzătoare, multe dintre 
aceste cunoștințe erau uitate după 
puțin timp. ■ Chiar în cadrul unei 
discipline de bază, cum este anato
mia, ca să treacă prin examenul de 
sfîrșit de an, studentul avea nevoie 
de sute de date, foarte greu de reți
nut, dar fără o importanță deosebită 
pentru studiile și activitatea lui ulte
rioară. Așa era și la hîstologie, micro
biologic, la unele discipline clinice, 
impunîndu-se eforturi inutile, în 
dauna aprofundării complexe a date
lor fundamentale.

Nu numai în medicină, ci în oricare

domeniu de studiu universitar, îmbu
nătățirea planurilor și programelor de 
învățămînt este de dorit să aibă ca 
principiu călăuzitor preocuparea de a 
forma specialiști capabili să gîndească, 
capabili să sesizeze esența probleme
lor, oameni cu o vedere de ansamblu 
asupra ramurii de activitate căreia 
i s-au dedicat. Scutind studenții de 
însușirea unor date nesemnificative, a 
multor detalii, îi vom ajuta să capete 
o gîndire mai clară, să înțeleagă și 
să-și însușească mai temeinic ceea ce 
le este necesar pentru practica de 
toate zilele.

In noile planuri de învățămînt a 
fost redus și numărul orelor înscrisa 
în programul săptămînal. Este o mă
sură bună. Personal consider însă că 
nu numărul orelor de curs contează, 
ci conținutul acestora. După cum 
cred că greșesc acei colegi care sus
țin că pentru a preda o disciplină de 
bază avem nevoie neapărat de multe 
ore teoretice. Părerea mea este că 
trebuie să-i comunicăm studentului 
esența problemelor, ideile și noțiunile 
cele mai importante, care pe urmă — 
prin procesele de analiză și sinteză —- 
pot fi completate, aprofundate și re
ținute.

Studenții au capacități intelectuale 
diferite, unii fiind capabili de un efort 
mai mare decît alții. Și acest fapt a 
fost luat în considerare cînd au fost 
introduse o serie de discipline facul
tative,' cum ar fi de exemplu : bio- 
chimia clinică, psihologia și etica me
dicală, istoria medicinii și altele, pre
cum și limbile străine. Studentul care 
dorește ca, în perspectivă, cunoștin
țele sale de bază să fie completate cu 
altele, să zicem în vederea profilării, 
a calificării într-o ramură mai spe
cială a medicinei, are asemenea posi
bilități.

Pentru a încheia această succintă 
prezentare a unor aspecte ale planu
rilor de învățămînt recent adoptate, 
aș dori să relev încă un fapt: preocu
parea noastră permanentă este să a- 
daptăm conținutul învățămîntului me
dical la cerințele actuale ale medicinei 
din țara noastră, la problemele mari 
ale sănătății publice. Vom veghea la 
continua perfecționare a conținutului 
învățămîntului, pentru ca, la absol
virea institutului, viitorul medic să 
fie pregătit temeinic atît pe planul 
profesiei sale de mare răspundere so
cială, cît și al educației, în deplină 
concordanță cu cerințele asigurării 
sănătății poporului nostru.

10,00 — Telecronlca economică : (reluare).
10.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — T.V. pentru elevi. Consultații la fizică (In ajutorul celor care ie

pregătesc pentru examenul de bacalaureat).
18,00 — T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină", 

precoce în bolile infecțloase.
18.30 — Curs de limba rusă (lecția I).
19,00 — Studioul pionierilor. Expediție de vacanță la
19.30 — Telejurnalul de scară.
19.50 — Buletinul meteorologic. — Publicitate.
20,00 — Film serial „Vikingii".
20,26 — Arta plastică. Delacroix. Prezintă Dan Grlgoreaeo.
20,45 — Varietăți pe peliculă.
21,00 — întrebări la caro s-a răspuns... întrebări la care nu s-a răspuns 

încă. Emisiune de știință : • Semlconduetoril • Ce o nou tn 
studiul virusurilor.

21.30 — Teleglob — emisiune de călătorii teocratice.
21,55 — Ecran literar — revista T.V. In cuprins: • Personalitatea Iul 

Eugen Lovlnescu (25 de ani de la moarte) • Ex-llbris e Răspunsuri 
la scrisori.

22,25 — Mari Interprețl. Violonistul Isaac Stern (II).
22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii programului I.

Tema 1 Diagnosticul

Turna Roșu.

«•

PROGRAMUL II

a-

a-

Document : Expediție In Comoro.
Telejurnal.

21,00 — O samă' de cuvinte... Anton Pann : „Povestea vorbii".
21,30 — Comedie cu Mickey Rooney.
21,55 — Recital de pian la patru mllnl. Interpretează Hilda Jerea șl Suzana 

Szorony. In program lucrări de Gabriel Faure, Claude Debussy, 
Maurice Ravel.

22,25 — Parada vedetelor. Cu... Vico Torlanl, Bex Glide, Connie Francis, 
quintetui Mlnzonl.

22,45 — închiderea emisiunii.

18,30; 18,43; 
grădină —
11,45; 14,43;

Pentru piese în mai 
multe acte : Premiul 
-special al juriului a 
fost: atribuit lucrării 
„Croitorii cei mari din

• Aventurierii : PATRIA — 10; 12,45; 16; 18,45; 21,15, BUCUREȘTI
— 14; 16,30; 19; 21,15, GRADINA DOINA — 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,30.
• Duelul lung : REPUBLICA — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină - 20,30, 
FEROVIAR — 9—16,30 în continuare ; 19; 21,30, EXCELSIOR
— 8; 10,30; 13; 15,30; 18; 20,30, MODERN — .9; 11,30; 14; 16,30; 
19 21,30, STADIONUL DINAMO — 20,30, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,30.
• Taffy șl vlnătorul : CINEMATECA : 10; 12; 14;
21, CAPITOL — B; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 21, la 
20,30, CIRCUL DE STAT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30.
• Domnișoarele din Rochefort: VICTORIA — 0,45; 
17,45; 20,45.
• .O lume nebună, nebună, nebună t LUMINA — 9,30—15,45 
în continuare ; 19,15.
• Angelica, „marchiza" îngerilor: SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2473) — orele 19,30.
• Prietenele : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

Am urmărit cu mult in
teres articolele publicate 
în „Scînteia", sub semnă
tura istoricului Oliver Ve- 
lescu, articole în care a 
fost reluată în discuție una 
dintre problemele cele mai 
acute ale politicii noastre 
culturale : monumentele is
torice. Aportul deosebit de 
important din punct de ve
dere teoretic al acestor ar
ticole este, înainte de toate, 
sublinierea argumentată a 
faptului că monumentele 
istorice constituie, conside
rate în ansamblu, un ines
timabil patrimoniu cultu
ral, politica de conservare 
și valorificare a lor avînd 
a ține în primul rînd sea
ma de această majoră ca
racteristică.

A devenit un loc comun 
al tuturor materialelor pu
blicate 
gătură 
torice 
dintre 
care generează confuzii și 
prejudicii în activitatea de 
restaurare și valorificare 
științifică a fondului de 
monumente este divizarea 
răspunderilor. Această di
vizare de răspundere, ale 
Cărei efecte nocive sînt in
sistent subliniate în arti
colele amintite mai sus, 
decurge dintr-o nefericită 
interpretare a complexului 
obiect de cultură care este 
monumentul istoric, intr-a
devăr, lăsîndu-se ghidați de 
aparența concretă a dife
ritelor categorii de monu
mente, autorii actualei re
glementări au procedat la 
o compartimentare pe cît 
de îngustă și străină de 
fondul real al problemelor 
implicate, pe atît de inefi
cientă și greu de aplicat. 
Deși prin terminologia ge
nerală care a fost accep
tată (monumente da cul
tură) «e recunoaște esența

cu semnificații culturala a 
monumentelor, totuși pe 
considerente de aparență 
imediată ele au fost îm
părțite în monumente de 
arhitectură, de artă plas
tică, arheologice și de 
istorie. Este evident că o 
asemenea delimitare nu 
poate genera decît confuzii.

• In vederea stimu
lării dramaturgiei ori
ginale pentru îmbogă
țirea repertoriului tea
trelor dramatice si de 
păpuși, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat în 
perioada 1967—1968 un 
concurs de dramatur
gie. La concurs au 
fost prezentate 727 de 
lucrări dramatice 
mare diversitate 
genuri și stiluri, 
riul instituit 
C.S.C.A., format 
dramaturgi, critici, re
gizori și actori, sub 
președinția artistului 
poporului Radu Be- 
ligan, a hotărît să a- 
corde următoarele 
premii și mențiuni:

Valahia" de Alexan
dru Popescu, iar Pre
miul III lucrărilor: 
„Alizuna" de Tina lo- 
nescu Demetrian și 
„Manevrele" (A Had- 
gyakorlat) 
Tamâs.

de Dedic

Paul Everac. Premiul 
II — „Cîteva palme 
false" de același aur 
tor. Premiul III — 
„Week-End" de Iosif 
Naghiu,

Pentru iubitorii muzicii din fara noas
tră, aparijia unui Ghid al muzicii sim
fonice, consacrat epocii baroce și cla
sice, constituie un important eveniment 
cultural.

Autorul lucrării — cunoscutul com
pozitor Wilhem G. Berger s-a afir
mat în ultimii ani ca un valoros muzi
colog, prin publicarea a numeroase stu
dii și articole, conferințe la radio și prin 
„Ghidul pentru muzica instrumentală do 
cameră".

După părerea mea, valoarea deose
bită a Ghidului muzicii simfonice con
stă în faptul că Berger nu a făcut o 
simplă trecere în revistă — o descriere 
— a compozițiilor cunoscute de la în
ceputul secolului al 17-lea și pînă-n 
secolul al 19-iea ; autorul a realizat cu 
știință și competentă o selectare, o pre
zentare a acelor „lucrări care și-au do
vedit de-a lungul timpului tot mai evi
dent marile însușiri artistice, viabilita
tea, deplina valabilitate, acea trăsătură 
definitorie, de permanentă, care este 
proprie numai reușitelor deosebite".

în acest sens luăm cunoștință de cela 
mai importante creații ale compozito
rilor : Corelli, Vivaldi, Bach, Hăndel, Ra
meau, Haydn, Mozart, Beethoven și 
Schubert.

Bineînțeles, precursorii și contempo
ranii acestor mari muzicieni ne sînt în 
permanență amintiți, creajiile lor fiind 
analizate în funejie de rolul avut în res
pectiva perioadă.

Un aspect deosebit ce face din acest 
ghid o carte muzicală accesibilă publi
cului larg îl constituie forma de expu
nere. W. Berger reușește să explice pro
blemele cele mai complexe înfr-un lim
baj literar simplu, pe înțelesul tuturor. 
Chiar și cititorii cu o pregătire ieo- 
retică-muzicală redusă pot urmări și 
înțelege evenimentele, sintezele și com
parațiile pe care autorul le prezintă în 
volumul său.

/
La sfîrsiful cărfii găsim într-o mapH 

anexată un număr da 123 do examplo 
muzicale ce pot ajuta la o Injelegera 
mai profundă a diferitelor aspecte dez
bătute pe parcurs.

Pentru a rezuma cele spuse pînS' 
acum, trebuie să precizăm că ghidul 
muzicii simfonice îmbogățește și des
chide noi orizonturi, actualilor iubitori 
ai muzicii culte, dar tn același timp 
ajută și pe acei ce doresc a se apro
pia și înțelege muzica simfonică consi- 
deratȘ pe nedrept de unii ca... inac
cesibilă.

Lucrarea de fafă este de fapt înce
putul unei trilogii, fiecare volum avînd 
un profil propriu, bine conceput și fixat 
ca perioadă istorică. Astfel, volumul al 
ll-lea va începe din perioada romantică 
— secolul al 19-lea de la Schubert în
coace — și va prezenta evoluția muzi
cii simfonice pînă la începutul anului 
1920, dată la care apare un fenomen 
nou în muzica europeană, și anume 
școala dodecafonică vieneză. Tot în 
acest volum vom întîlni nenumărate date 
și analize tn legătură cu rolul și im
portanta școlilor nafionale tn dezvolta
rea muzicii culte. Volumul al lll-lea ur
mează să ne înfățișeze evoluția muzicii 
simfonice pînă în zilele noastre.

O atenție deosebită acordă W. Ber
ger prezentării muzici1 românești tn 
toate etapele istorice amintite.

Sîntem convinși că prezenta lucrare 
aduce un aport deosebit în cunoașterea 
și popularizarea muzicii simfonice. Nu 
putem încheia această succintă cronică 
fără a sublinia în mod pozitiv inițiativa 
Editurii muzicale a Uniunii Compozitori
lor, sperînd că ne va mai prilejui oca
zia de a semnala apariția de noi și va
loroase lacrări muzicologice, spre mulțu
mirea iubitorilor muzicii din tara noas-

de o 
de 

Ju
de 

din

Premiul 
glei pentru 
fost acordat 
„Poveste neterminată" 
de Alecu Popovici. In 
același domeniu au 
primit mențiuni pie
sele „Un loc rămas li
ber" de Ionel Hristea, 
„Avionul de Cluj" de 
Alexandru Mitru »i 
Constantin Mateescu, 
„Cronica personală a 
lui Laonic" de Paul 
Cornel Chitic, ?i „Ba
sarabii" de Dan Tăr- 
chilă.

Pentru piese desti
nate teatrelor de pă- 

dramatur- puși s-a acordat: Pre- 
copii a 

piesei

Pentru piese într-un 
act: Premiul I — 
„Urme pe zăpadă" de

miul II — piesei „La 
fagul cu frunza lată" 
de Nela Stroescu, Pre
miul III — pieselor 
„Plimbare tn lumea 
largă" (Seta a Nagy- 
vilagban) de Benedek 
DezsS și „O poveste 
mică... mică" de A- 
lecu Popovici, iar 
mențiuni — pieselor 
„Peripețiile lui Fîș- 
Fiș și Pîș-Pîș" de 
Brîndușa Zaița-Silves- 
tru și „Kasperle și 
regele Tropăilă" (Kas
perle und der KSnig 
Trampelwut) de Otto 
Reich.

(Agerpres)

Dumitra BUGHICI

BE FIIM
(Urmare din pag. I) turale specifice, șl ele noi pentru 

cietatea italiană. O remarcă 
milară air putea fi făcută șl

/

de obicei sînt nerepetabile fără 
reelaborare critică, fără o adap
tare la spiritul și litera operei 
care le preia. Nu rareori, însă, 
noutatea e străină da „revoluția 
formală". De exemplu, neorealis
mul italian nu a adus aproa
pe nimic Inedit ca procedee, ca 
invenție tehnică de limbaj, cu toată 
valoarea șl semnificația sa. Dimpo
trivă, cu totul proaspete au a- 
părut atitudinea și aptitudinea 
cineaștilor de a se apropia de 
o realitate care.-i făcea să vi
breze sau, așa cum s-a observat, 
un nou mod de a privi, ca efect al 
unor condiții istorice, politice, cui-

15,30; 20,30, Desene 

0 Un bărbat șl o femele : DOINA — 11,30; 13,45; 16;

11,15;

• Jenla, Jenlclka șl Katlușa : UNION 
animate : 18.

ÎS,30 Î 10,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9; 10. 
e Prin Kurdistanul sălbatic : GRIVIȚA — 9 
18; 20,30, AURORA — 8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,15,
— 20,30.
o Oscar : ÎNFRĂȚIREA — 15,30; 18; 20,30.
• Freddy, lovește tu întîi : BUZEȘTI — 15,30; 18,
— 20,30, UNIREA — 15,30; 18, la grădină — 20,30.
a Ce noapte, băieți : DACIA — 8—16,30 în continuare ;
o Vicontele plătește polița : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 18; 18,30; 
21, la grădină — 20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; f,:’, 
la grădină — 20,30.
o Un dolar găurit: LIRA — 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
MOȘILOR — 15; 17,30; 20, la grădină — 20,30.
0 inimă nebună... nebună de legat : DRUMUL SĂRII • 
17,30; 20, VIITORUL — 15,30; 18; 20,30, VITAN — 16; 18,15; 
la grădină — 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 : GIULEȘTI — 15,30; 18; 
ARTA — 9—15 în continuare ; 19,15, la grădină — 20,30. 
O împușcătura : COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
O Alegere de asasini : MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16;

. 20,45, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9—13,30 în continuare ; 16; 18,15; 20,30.
• Studiu despre femei : FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30 16; 18,15; 20,30.

11,30; 15,45; 
la grădină

la grădină
18,43; 11. 
' — V, 

18,15,

>0,30,

18,30;

• Hiroșlma .dragostea mea : VOLGA — 9—15,30 In continuare ; 
18,15; 30,30.
• Pasărea timpurie : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• El Dorado : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.
• Zoltan Karpathy : FLACARA — 15,30; 18; 20,30.
• Bomba de la ora 10,10: RAHOVA — 15,30; .................... ....
— 20,30.
• Muinla Intervine : PROGRESUL — 15,30; 18;
• Cei șapte samurai : GRADINA PROGRESUL
• Sînt și eu numai o femele : PACEA —
• Hocus-pocus : FERENTARI — 15,30; 18;
• Ea va rîde : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20.30.
• Loana : PARCUL HERĂSTRĂU — 20,30.

18, la grădină

15,45;
20,30.

s—

20,30.
PARC 10,30. 
18; 20,15.

o Teatrul „Ion Creangă" (la Teatrul de vară 
Regele cerb — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : „Boema
• Ansamblul „Perlnlța" (în sala Savoy a teatrului 
Varietăți folclorice — 19.

„Herăstrău") :

Palace" — 20.
„C. Tănase") :

so
si*

___  — .____ . 
legătură cu „noul val“ francez, unda 
precumpănesc, în schimb, eforturile 
de căutare și primenire formală.

în raport cu aceste cîteva exempl®, 
apare ciudată, paradoxală, confuzia 
teoretică și practică din filmele mul
tor cineaști de la noi. Există la ei o 
lăudabilă tendință de a păși pe ma
rile magistrale ale filmului contem
poran. în acest sen», predau elemente 
de cine-limbaj șl procedee- de la rea
lizatorii «trăinl în vogă. Perfect de 
acord : asemenea instrumente de lu- '• 
cru le oferă o șansă de-a opera, cum 
se spune, „la nivelul tehnicii mon
diale". Numai că, pe de o parte, nu 
se pricep să le adecveze la propriile 
necesități de exprimare, iar, pe de 
altă parte, rămîn la ele, nu văd din
colo de ele. De ce ? Pentru că — s-h 
spunem cu franchețe — nu știu să 
„vadă" pur și simplu, nu știu să 
„privească*1. Numai așa se explică 
apariția în filme românești a unor 
personaje bîntuite de angoase sau a 
unor descrieri de mediu proprii altor 
societăți, preluate din filme create 
pe alte meridiane. într-o societate 
ca a noastră, care trece printr-un 
profund și vast proces de înnoire, 
cineaștii — să nu ne mai as
cundem după șablon, scriind : unii, 
ci cel mult: cineaștii în genere, cu 
unele excepții — acuză o anumită 
miopie, îndreptîndu-și privirile șl 
curiozitatea spre „înnoirile" și „pre
facerile" formale de aiurea. Sau poa
te că ei confirmă binecunoscuta fra
ză a lui Marx : „în ceea ce privește 
arta, se știe că anumite epoci de în
florire ale acesteia nu concordă cîtuși 
de puțin cu dezvoltarea generală a 
societății, și deci nici cu dezvoltarea 
bazei materiale a acesteia din urmă, 
care constituie oarecum scheletul or
ganizării ei" ? E adevărat, artiștii nu 
apar prin generații spontanee și nici 
nu se pot produce prin gesturi admi
nistrative. în schimb, o Cultură con
știentă de sine, de misiunea și func
ția ei formativă, educativă, poate șl 
trebuie să creeze un climat propice 
afirmării talentelor, să pregătească 
terenul marilor ecloziuni artistice. 
De fapt, în sensul acesta se îndreaptă, 
astăzi, toate eforturile cinematogra
fiei noastre, menite să aducă un spor 
de valori și responsabilitate ideolo
gică șl estetică. în alțl termeni, cine
matografia noastră tinde să devină 
o matcă de efervescență oreatoare, 
de căutări și împliniri ce nu vor 
lntîrzia să-și dea roadele.

Adecvîndu-și „noutățile" expresiva 
și mai ales felul de a privi realita
tea la mișcarea de dezvoltare a țării
— mișcare cu totul și fundamental 
înnoitoare în istoria poporului ro
mân —, cineaștii vor putea să aspire 
la universalitate cu mai mulți sorțî 
de izbîndă. Atențl la tot ce e propriu 
astăzi istoriei românilor — prin is
torie înțelegînd tocmai „un continuu 
proces de eliberare și de autoconști- 
ință" —, nerăbdători să găsească și 
să dezvăluie esența hotăritoarelor 
prefaceri la care participă, scena
riștii șl regizorii noștri își vor asi
gura, în sftrșit, condiția de a con
tribui în mod original la zestrea — 
alimentată acum din alte părți — a 
ceea ce am numit patrimoniu uni
versal de artă a filmului.

E un îndemn ce vine din confrun
tarea cu experiența unor culturi șt 
cinematografii de prestigiu (sau în 
ascensiune), dar mai ales din însăși 
ființa culturii și artei noastre. Auto
ritatea unui Lucian Blaga, de pildă
— gînditor, poet șl artist român cu 
o evidentă șl îndreptățită vocație u- 
niversală — e suficientă, credem, 
pentru a ne sprijini argumentele. în 
„mirabile" versuri, cu un simț reve
lator al dialecticii vieții și cu calmul 
fierbinte al marilor patrioțl de pre
tutindeni, Blaga scria : „Mi-ai dibuit 
aplecarea firească și gustul ce-l am / 
pentru tot ce devine în patrie, / pen
tru tot ce sporește șl erește-n iz» 
vomiți".

Care sînt cineaștii noștri ce-și vor 
scrie pagina cinematografică în spi
ritul șl ritmul acestor versuri, Ia 
tensiunea și înălțimea lor — adevă
rată ars poetica, adevărat progranj 
de școală națională în artă î

tn vechea reglementare a 
fost constituită o categorie 
separată a cărei protecție 
a fost încredințată altor 
foruri decît cele de cultură.

1

dobîndească, tn sfîrșit, o re
zolvare corespunzătoare.

O primă condiție care se 
cere îndeplinită este aceea 
a unificării, fără divizări

riale ala istoriei noastre 
trecute, și în special edi
ficiilor medievale, o înaltă 
atenție concretizată în 
scrieri capitale care cin
stesc istoriografia de artă 
românească.

Sub auspiciile Comisiei 
Monumentelor Istorice a 
fost editat, decenii de-a

Bivizurea răspunderilor
tn ultimii ani in le- 
cu monumentele is- 
observația că una 
cauzele importante

1

prejudkmză patrimoniul unit 
a! monumentelor istorice

Consecința cea mai grea au 
suportat-o monumentele 
zise de arhitectură. Uitîn- 
du-se că arhitectura, în 
sensul cel mai înalt al cu- 
vîntului, este o disciplină 
artistică, uitîndu-se că o 
construcție este valoroasă 
în perspectiva timpului 
numai întrucît satisface un 
minimum de exigențe es
tetice și este investită cu 
un bogat conținut istoric și 
ca, în consecință, prin a- 
ceste caracteristici — dacă 
sînt îndeplinite — un mo
nument de arhitectură este 
de fapt și în primul rînd 
un monument de cultură,

1

ffinsasffiaEs

da Vasile DRĂGUȚ

Nu este locul să analizăm 
aici diferitele aspecte con
tradictorii ale reglemen
tării în discuție; de ase
menea mi se pare că, la sta
diul actual al discuțiilor, 
ceea ce contează nu este 
încriminarea aspectelor ne
gative din trecut. Consider 
însă că este momentul ca 
printr-un efort susținut 
problema administrării, 
conservării și valorificării 
monumentelor istorice să

Tratarea unilaterală, sub
ordonată unor criterii în
guste, străine de o auten
tică răspundere față de pa
trimoniul cultural și istoric 
al poporului nostru, s-a 
soldat în ultimii ani cu cî
teva greșeli ireparabile. 
Demolarea unor monumen
te (Academia Mihăileană, 
ș. a.), constituie o irosire 
a zestrei noastre de isto
rie și cultură. In pro
cesul reconstrucției orașe
lor. soluțiile adoptate de 
urbaniști nu au ținut sea
ma de sarcina permanentă 
a conservării și restaurării 
monumentelor existente. In 
loc să se încerce soluții de 
subtilă și nuanțată punere 
în valoare a acestora, co
moditatea și graba 'au pre
ferat soluția târnăcopului și 
șablonizării, ceea ce a con
dus la o pronunțată uni
formizare a orașelor.

Pe de altă parte este locul 
să amintim că, în general, 
planificarea restaurărilor a 
neglijat criteriile urgenței, 
criteriile valorii istorice și 
artistice, prevalînd argu
mentele spectaculosului.

Mi se pare evidentă ne
cesitatea reconsiderării pro
blemei monumentelor isto
rice. Ca mărtufie a zbu
ciumatei noastre istorii, 
ca opere majore ale 
culturii românești, ele re
clamă integrarea, necîunti- 
tă. în noua politică cultu
rală a statului nostru, poli
tică menită să consfințeas
că în mod solemn dragostea 
și respectul pentru puterea 
de creație și de luptă a 
ponorului, din a cărui ge
nială dăruire s-au întru
pat și monumentele isto
rice.

De fapt,

' artificioase, a răspunderi
lor față de monumentele 
istorice , privite ca un pa
trimoniu de cultură indivi
zibil. Este știut că în tara 
noastră există o tradiție, 
ilustrată cu nume de pres
tigiu, în restaurarea și cer
cetarea științifică a monu
mentelor. Alexandru Odo- 
bescu, George Balș, dar 
mai ales Nicolae loȚga, au 
acordat mărturiilor mate

rîndul, un valoros buletin, 
publicație care constituie 
și astăzi principala sursă 
documentară pentru cu
noașterea artei vechi ro
mânești. Nici Nicolae Iorga 
și nici unul dintre oamenii 
de cultură ai timpului nu 
s-au gîndit la posibilitatea 
fărîmițării în loturi cu di
verse etichete a fondului 
de monumente. ~ 
așa cum s-a mai arătat, o 
asenjienea compartimentare 
nu este posibilă decît prin- 
tr-o denaturare a noțiunii 
complexe de monument.

I
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Cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist din Canada

întoarcerea tovarășului
Alexandru Birlădeanu din S.U.A

LA ANIVERSAREA TRATATULUI ROMANO - CEHOSLOVAC

în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)

antiimperialiste In lupta pentru 
pace în întreaga lume.

Delegația P.C. din Canada și-a 
exprimat înalta apreciere față de 
importantele realizări dobîndite 
de poporul român, sub conducerea 
P.C.R., în edificarea socialismului

Desăvîrșirea construcției socia
liste, dezvoltarea multilaterală a 
țării, perfecționarea vieții politice, 
economice și sociale a țării, îm
preună cu lărgirea consecventă a 
democrației socialiste, simt trăsături 
care dovedesc justețea politicii duse 
de Partidul Comunist Român.

Partidul Comunist din Canada îșl 
exprimă solidaritatea cu activita
tea desfășurată de Partidul Comu
nist Român în favoarea păcii și 
securității internaționale, pentru 
întărirea unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești 
mondiale — contribuție la promo
varea idealurilor comunismului în 
lume.

Reprezentanții P.C.R. au informat 
despre activitatea desfășurată de 
poporul român pentru traducerea 
în viață a programului elaborat de 
Congresul al IX-dea și Conferința 
Națională a partidului privind dez
voltarea multilaterală a țării, per
fecționarea activității în toate do
meniile vieții sociale, politice și 
economice, dezvoltarea continuă a 
democrației socialiste.

Ei au exprimat sentimentele de 
solidaritate internaționalistă ale 
comuniștilor români față de lupta 
Partidului Comunist din Canada 
pentru apărarea intereselor vitale 
ale celor ce muncesc, pentru feri
cirea și prosperitatea poporului ca
nadian.

în cadrul schimbului de păreri 
privind situația internațională, cele 
două părți au apreciat că socialis
mul exercită o influență tot mai 

t.’.ternică asupra destinelor între
gii omeniri, că în apărarea păcii și 
civilizației se ridică la luptă forțe 
politice și sociale tot mai impor
tante. Totodată, ele au subliniat 
necesitatea mobilizării și unirii tu
turor forțelor revoluționare, demo
cratice și progresiste, a întregului 
front antiimperialist, în lupta pen
tru zădărnicirea planurilor agresi
ve ale cercurilor imperialiste, -în

primul rînd ale imperialismului a- 
merican, pentru libertate, indepen
dență, pentru triumful cauzei pă
cii, democrației și progresului so
cial. i

P.C.R. și P.C. din Canada și-au 
exprimat solidaritatea deplină cu 
lupta eroică a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii S.U.A., pen
tru libertatea și independența pa
triei sale, pentru respectarea drep
tului său sacru de a-și hotărî sin
gur destinele. Cele două părți con
sideră că S.U.A. trebuie să înceteze 
imediat și necondiționat bombar
damentele și toate celelalte acte 
de război împotriva poporului 
vietnamez.

Cele două partide consideră că 
o cerință esențială a colal|țorării 
internaționale, a menținerii și con
solidării păcii și securității în lume 
o constituie respectarea în relațiile 
dintre state a principiilor suvera
nității și independenței naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, avantaju
lui reciproc.

Ambele partide au evidențiat 
necesitatea imperioasă a intensifi
cării eforturilor consacrate întări
rii coeziunii și unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale — chezășia succesului luptei 
forțelor progresiste contemporane. 
Ele au reliefat însemnătatea res
pectării reciproce a dreptului fie
cărui partid de a hotărî singur, 
fără amestec din afară, asupra ela
borării și înfăptuirii politicii sale.

în cadrul disouțiilor s-a expri
mat satisfaoția pentru relațiile fră
țești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist din Canada și s-a manifestat 
deopotrivă dorința de a dezvolta 
în continuare aceste legături în 
interesul celor două partide, al po
poarelor român și canadian, al 
cauzei generale a păcii și socialis
mului. Ambele partide s-au pro
nunțat pentru lărgirea relațiilor 
politice, economice și culturale din
tre România șj Canada.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Canada în România, în- 
tîlniirile și schimburile de vederi 
care au avut loc cu acest prilej au 
contribuit la întărirea legăturilor 
de prietenie și colaborare dintre 
cele două partide și popoare.

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Alexandru 
Bîrlădeanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, care, însoțit de un grup 
de oameni de știință, a făcut o 
vizită în Stâtele Unite, la invita
ția personală a dr. Donald F. Hor- 
nig, consilier special al președin
telui S.U.A. pentru știință și teh
nologie.

La sosire, în Gara de Nord, e- 
rau prezenți Iosif Banc, vicepre-

ședințe al Consiliului de Miniștri, 
Mihai Suder, Adrian Dimitriu, Oc
tavian 
lubei, 
pentru 
Bîrlea, 
siliului 
ințifice, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

Era de față Richard H. Davis, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Groza, miniștri, Horia Hu- 
președintele Comitetului 

energie nucleară, Ștefan 
prim-vicepreședinte al Con- 
Național al Cercetării Ști-

(Agerpres)

vî'iM-

Pregătiri pentru Festivalul 

mondial al tineretului
Pentru expozițiile internaționale 

ce vor fi inaugurate la Sofia — cu 
prilejul ediției 1968 a Festivalului 
mondial al tineretului, ce va începe 
la sfîrșitul acestei luni în capitala 
R. P. Bulgaria — Uniunea Tineretului 
Comunist a selecționat cîteva zeci 
de picturi, sculpturi, diferite lucrări 
de artă în ceramică și metal, foto
grafii artistice, afișe, executate de 
cei mai talentați pionieri, școlari, 
studenți și alți tineri artiști amatori. 
Lucrările alese oglindesc preocupă
rile multilaterale ale tinerilor din 
țara noastră, condițiile în care își 
dezvoltă aptitudinile, climatul edu
cativ în care se formează pentru 
viață.

In zilele festivalului, Ansamblul

artistic al U.T.C., condus de Marin 
Constantin, va da mai multe specta
cole de cîntece și dansuri la Sofia și 
în diferite alte orașe ale Bulgariei. 
De asemenea, studenții Institutului 
de artă teatrală și cinematografică 
„I. L. Caragiale" din București vor 
concura la confruntarea internațio
nală a filmelor realizate de tineri 
cineaști, cu documentarul „Sahara".

Cei mai buni dintre tinerii noștri 
artiști se pregătesc să participe la 
concursurile internaționale de canto, 
pian, vioară, dansuri și muzică 
populară, organizate cu același pri
lej, iar sportivii, pentru competițiile 
de haltere, baschet, handbal, lupte.

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul apropiatei sărbători 

naționale a R. P. Polone, cea de-a 
XXIV-a aniversare a eliberării pa
triei, primul secretar al ambasadei 
R, P. Polone la București, Jerzy 
Bauer, a organizat o întîlnlre prie
tenească cu reprezentanți al presei 
centrale și corespondenți ai presei 
străine acreditați la București.

★

transportului activ al substanțelor 
prin membrane biologice.

★

La Invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea a sosit în Capitală dl. Fujio 
Egami. vicepreședintele Consiliului 
științific al Japoniei și profesor de 
biochimie la Universitatea din To
kio, care va face o vizită în țara 
noastră. (Agerpres)

Expresia unei profunde pr ta

a

5 9 ș

S-a înapoiat în Capitală conf. dr. 
Vasile Vasilescu, șeful laboratorului 
de biofizică al Institutului de medici
nă și farmacie din București, care a 
luat parte la simpozionul interna
tional de biofizică ce s-a desfășurat 
în prima jumătate a lunii iulie la 
Ierusalim.

La această reuniune, organizată de 
Uniunea internațională de biofizică 
pură și aplicată, au luat parte cadre 
didactice universitare si specialiști 
în acest domeniu din 17 țări ale lu
mii. în timpul lucrărilor simpozio
nului, conf. dr. Vasile Vasilescu 'a 
prezidat sesiunea consacrată fizico- 
chimiei membranelor si a susținut 
comunicarea privind problemele

TELEGRAMA
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a primit din 
partea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, Abdelaziz 
Bouteflika, o telegramă prin care 
mulțumește pentru felicitările ce 
i-au fost trimise cu prilejul celei 
de-a Vl-a aniversări a zilei inde
pendenței Algeriei.

ii SPORT
START ÎN „RALIUL DUNĂRIIH

și Regensburg (R.F. 
s-a dat miercuri si- 

grea 
euro-

Din Praga 
a Germaniei) 
multan startul in cea mai 
competiție automobilistică 
peana a anului, „Raliul Dunării",
organizat de Automobil Clubul 
Român și Osterreichischer Auto
mobil Sport-Klub. La competiție 
participă 57 de echipaje din Aus
tria. Anglia, Belgia. Bulgaria. Da
nemarca, Finlancța. Polonia, R.D. 
Germană, R.F. a Germaniei, Ro
mânia, Suedia și Ungaria. Intilni- 
rea grupelor de concurenți va avea 
loc la Freistadt (Austria), după 
care raliul va continua pe terito
riul Austriei, Cehoslovaciei și Un
gariei, urmind a intra în țara 
noastră, prin punctul de frontieră 
Borș, astăzi, joi. in jurul orei 19,40. 
Din totalul traseului de 3 115 km,

tn Ro- 
noastră, 

12 probe

1796 km vor fi parcurși 
mânia. Ruta din țara 
care cuprinde 9 din cele 
speciale, va fi decisivă partajării 
în clasament, datorită gradului ei 
mare de dificultate, studiat anume 
de organizatori. Printre probele 
speciale se numără și o cursă de 
viteză în circuit, care se va des
fășura la București, pe pista nou
lui aeroport de la Otopeni, vineri, 
incepind de la ora 17,15. Compe- 

' tifla se va încheia vineri, la Po
iana Brașov, in jurul orei 23.28.
Cursa poate fi urmărită pe par-

v .V--------—----------------- ~ , - -
orei 23,37 (Deva), vineri, ora 6,27 
(Bicaz), 9.54 (Mc. Ciuc), 13.07 (Bra
șov), 15,52 (Cheia). 20.28 (Pucioasa), 
16.25 și 21,43 (Vălenii de Munte), 
22,53 (Săcele).

curs de amatorii de sport in junii

S A H
• în turul trei al 

campionatului mon
dial studențesc de șah, 
echipa României a în
vins cu 2,5—1,5 repre
zentativa Israelului. 
Alte rezultate : Brazi
lia — Italia 
Bulgaria — 
4—0 ; 
nă — 
1,5 ; Islanda — Dane
marca 3—1 ; Iugosla
via - 
R. F. 
2,5—1,5 ;
Grecia 3—1. în prima

2—2 ; 
Franța 

R. D. Germa- 
Finlanda 2,5—

Belgia 4—0 ;
G. — Austria 

Norvegia —

♦

grupă conduce Israel 
cu 9 puncte (trei me
ciuri), urmată de 
U.R.S.S. 5,5 puncte 
(două meciuri), Ro
mânia 4,5 puncte (două 
meciuri), Brazilia 3 
puncte, Italia 2 puncte.

• S-a încheiat tur
neul internațional fe
minin de șah de la 
Vladimir. Pe primul 
loc s-a clasat sportiva 
sovietică Rimma Be- 
lunova cu 8,5 puncte, 
urmată de colega sa

Tamara Belova — 7,5 
puncte. Șahistâ 
mână Margareta 
voznik a ocupat 
7 cu 5,5 puncte.

ro-
Pere- 
locul

Popoarele român și cehoslovac 
marchează, In aceste zile, un eve
niment memorabil în istoria rela
țiilor lor — împlinirea a două de
cenii de la semnarea Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Ceho
slovacia. Aniversarea coincide cu 
pregătirea unui nou tratat româno- 
cehoslovac, al cărui proiect, după 
cum s-a anunțat în presă, a fost 
supus examinării In parlamentele 
celor două țări.

Tratatul care a fost In vigoare 
timp de 20 de ani, ca fi proiectul 
celui aflat în pregătire sînt expre
sia unei profunde prietenii și a unei 
trainice solidarități frățești între 
cele două țări socialiste. Relațiile 
de prietenie dintre popoarele noas
tre au o veche tradiție, făurită în 
lupta pentru cucerirea libertății na
ționale și sociale, în colaborarea 
pentru progres șl apărarea păcii. 
Forțele revoluționare din România 
și Cehoslovacia, inspirate de cele 
mai profunde năzuințe ale popoa
relor lor, au fraternizat și s-au spri
jinit nu o dată în lupta plină de 
sacrificii pentru apărarea ființei na
ționale, pentru dezvoltare liberă și 
independență. însuflețite de o caldă 
solidaritate internaționalistă, Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, împreună 
cu detașamente de avangardă ale 
clasei muncitoare din' alte țări, s-am 
simțit alături și au luptat 
umăr împotriva reacțiunii 
rialismului, pentru țelul 
sociale și naționale a celor 
cesc. Actul trădător de la Miinchen a 
fost întîmpinat cu un viguros pro
test din partea maselor muncitoare 
din România, conduse de P.C.R., 
precum și a tuturor forțelor demo
cratice și progresiste din țara noas
tră. Prietenia noastră s-a cimentat 
puternic în cursul bătăliilor pentru 
eliberarea de sub jugul tiraniei hitle- 
riste, bătălii în care soldații români 
și cehoslovaci, alături de ostașii so
vietici, și-au vărsat sîngele pentru 
Izgonirea cotropitorului (ie pe pă- 
mîntul Cehoslovaciei, pentru înfrîn- 
gerea definitivă a fascismului.

în perioada de după eliberare, 
cînd partidele comuniste din Româ
nia si Cehoslovacia au devenit parti
de de guvernămînt. iar puterea a 
fost cucerită de oamenii muncii, 
prietenia si colaborarea dintre po
poarele noastre s-au ridicat ,pe un 
plan superior, au dobîndit un con
ținut mult mai profund. Forța si vi
talitatea lor izvorăsc din comunitatea 
orînduirii social-politice. a concep
ției despre lume si viată — ideologia 
marxist-leninistă —, din identitatea 
de teluri ; ea se bazează pe relațiile 
tovărășești. internaționaliste dintre 
Partidul Comunist Român si Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, pe 
alianța frățească dintre statele noas
tre. Ele sînt clădite pe stimă si 
considerație reciprocă, pe deplină 
egalitate, independentă si suverani
tate națională, pe neamestec în tre
burile interne, pe internaționalismul 
socialist, 
prietenia 
puternică, 
are cele 
înflorire

în perioada celor douăzeci de 
de existentă a tratatului romăno- 
cehoslovac. acesta a oferit un cadru 
propice pentru dezvoltarea multila
terală a colaborării frătesti între ță
rile noastre. Progresele obținute în

umăr la 
și impe- 
eliberăril 
ce mun-

rădăcini. 
este 

si 
de

țări In măreața operă de 
favorizat 

multi-

Cu asemenea 
româno-cehoslovacă < 

trainică, indisolubilă 
mai bune perspective 
continuă.

ani

cele două 
construcție socialistă au 
extinderea și intensificarea 
laterală a colaborării româno-ceho- 
slovace. pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. între țările noas
tre s-au dezvoltat necontenit schim
burile de mărfuri. reciproc avan
tajoase. cooperarea economică s-a 
întărit și diversificat. îmbrăcînd for
me tot mai variate. Au cunoscut, de 
asemenea, o lărgire continuă legă
turile culturale. concretizate prin 
vizite reciproce ale oamenilor de 
știință, cultură si artă si prin alte 
forme care înlesnesc mai buna cu
noaștere reciprocă și apropierea In
tre popoare.

Interesate deopotrivă In statorni
cirea pe continentul european a 
unui climat de destindere și înțele
gere, România și Cehoslovacia, îm
preună cu celelalte state socialiste, 
militează neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările, indi
ferent de orînduirea lor, pentru re
glementarea pașnică a problemelor 
internaționale arzătoare, pentru în
făptuirea securității în Europa și 
împlinirea năzuințelor de «pace ale 
tuturor popoarelor.

Dezvoltarea continuă a prieteniei 
româno-cehoslovace reprezintă nu 
numai un bun scump al celor două 
popoare, corespunde nu numai inte
reselor lor vitale, dar și intereselor 
unității și coeziunii țărilor, socialiste, 
ale consolidării păcii în lumea în
treagă. Așa cum este știut, socialis
mul își afirmă superioritatea nu 
numai prin aceea că organizează re
lațiile sociale cele mai bune în ca
drul fiecărei țări, dar el exercită o 
puternică înrîurire prin caracterul 
relațiilor dintre țările socialiste. în 
acest sens, dezvoltarea și consoli
darea prieteniei româno-cehoslovace, 
pe baza amintitelor principii de co
laborare, este un important factor 
progresist, de natură să contribuie 
la sporirea forței de atracție a so
cialismului in lume.

în mod evident, forța relațiilor de 
prietenie dintre partidele comuniste, 
dintre popoarele frățești din țările 
socialiste trebuie să se manifeste în 
mod deosebit de pregnant în împre
jurări cînd viața ridică în fața 
unuia sau altuia dintre partide pro
bleme complexe, cînd el resimte In 
mod mai imperios necesitatea soli
darității tovărășești. Nu întîmplător, 
înțelepciunea populară a consacrat 
zioala : prietenul la nevoie se cu
noaște.

în această perioadă, In viața parti
dului și poporului prieten cehoslovac 
se petrec evenimente deosebit de 
importante. Sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
are loc un amplu proces de perfec
ționare a relațiilor politice și socia
le, de înlăturare a unor fenomene 
negative din trecut, in scopul înflo
ririi democrației și consolidării orin- 
duirii socialiste, al progresului ge
neral al societății cehoslovace. 
Expresie a luptei noului asupra ve
chiului, acest proces progresist nu 
se desfășoară lin, fără unele dificul
tăți de ordin social și fără piedici 
din partea forțelor vechiului. Ase
menea manifestări nu pot fi igno
rate, dar ele nu pot fi confundate 
cu vastul proces de înnoire caracte
ristic societății cehoslovace. Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, organi
zatorul și conducătorul luptei pen
tru înaintarea poporului cehoslovac 
pe calea socialistă, este singurul în

cunoaște coordonatele șl a 
obiectivele transformărilor 
loc în societatea cehoslova- 

în măsură să rezolve 
problemele care stau

• A 6-a partidă a 
meciului de șah din 
cadrul semifinalelor 
campionatului mon
dial dintre Spasski 
(U.R.S.S.) și Larsen 
(Danemarca) s-a 
cheiat remiză la 
tarea 57-a. Scorul 
acum de 4—2 în 
voarea lui Spasski.

O cuvîntare
a președintelui Boumediene

în- 
mu- 
este

fa-

drept a 
stabili 
care au 
că, singurul 
judicios problemele care stau în 
fața pop.orului cehoslovac, să dirije
ze dezvoltarea politică , și socială, 
pornind de la cunoașterea Realități
lor concrete, de la necesitățile strin
gente ale țării. Principiile aflate la 
baza relațiilor dintre țările socialiste 
nu permit amestecul sub nici o for
mă în treburile interne ale unui 
partid frățesc, ale unei țări socia
liste. „Iată de ce poporul nostru. 
Partidul Comunist Român — a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușdscu în cu- 
vîntarea rostită luni la Galați — 
nu împărtășesc părerea acelora caro 
manifestă îngrijorare față de ceea 
ce se întîmplă în Cehoslovacia șl 
care consideră că trebuie să se In
tervină în procesele de perfecțio
nare a societății socialiste ce au loo 
în Cehoslovacia, Noi avem deplină 
încredere în Partidul Comunist Ce
hoslovac, în clasa muncitoare, în ță
rănimea, în intelectualitatea, în po
poarele ceh și slovac și sîntem con
vinși că sub conducerea partidului 
lor comunist, a conducerii de partid 
și de stat, vor ști să edifice socia
lismul în Cehoslovacia, corespunză
tor năzuințelor și aspirațiilor lor. 
Le dorim din toată inima succes".

In același' sens, în cuvîntarea ros
tită marți la Brăila, secretarul ge
neral al C.C. al P.C.R. a subliniat : 
„Noi avem ferma convingere că ță
rile care construiesc socialismul, po
poarele care au scuturat pentru tot
deauna jugul moșierilor și capitaliș
tilor, care și-au cucerit atît liberta
tea socială, cît și independența na
țională, vor ști să-și apere și să-și 
consolideze mărețele lor cuceriri re
voluționare, să asigure progresul 
neîncetat al societății socialiste, co
muniste, cea mal dreaptă societate 
din lume. Avem încredere deplină 
în popoarele tuturor țărilor socialis
te, în partidele comuniste ale țări
lor socialiste ; un popor caro prin 
luptă și-a cucerit independența, prin 
luptă a răsturnat jugul asupritorilor, 
știe să-și mențină cuceririle... Iată 
de ce partidul nostru, poporul român, 
își exprimă solidaritatea deplina cu 
poporul frate cehoslovac, cu parti
dul său comunist, fiind convinși că, 
sub conducerea comuniștilor, a con
ducerii de partid și de stat, poporul 
cehoslovac va ști să respingă orice 
încercare de a lovi în interesele so
cialismului, orice atentat la cuceri
rile sale revoluționare, asigurînd 

/mersul hotărît înainte spre victoria 
deplină a socialismului în Cehoslova
cia".

Cuvintele secretarului general al 
C.C. al Partidului Comunist Român 
au dat glas celor mai profunde sen
timente ale comuniștilor, ale între
gului popor român care, în împre
jurările prin care trece în prezent 

. .. poporul cehoslovac, se află cu trup 
și suflet alături de el, asigurîndu-1 
de toată prietenia șl de neclintita 
lor solidaritate.

în rîndurile opiniei publice româ
nești produce o deosebită satisfacție 
faptul că aceste cuvinte au avut — 
asa cum rezultă din presa ceho
slovacă — un puternic ecou în rîn
durile comuniștilor, 
cehoslovac, 
mesaj de 
de sprijin 
progresul 
slovaciei.

Aniversînd tratatul româno-ceho- 
-» slovac din 1948. pregătind un nou 

tratat, poporul român folosește a- 
cest prilej pentru a reînnoi hotărîrea 
sa de a face totul în vederea în
tăririi prieteniei dintre popoarele 
noastre, cu convingerea că ea răs
punde în cel mai înalt grad aspira
țiilor ambelor popoare, cauzei uni
tății si coeziunii țărilor socialiste, 
cauzei generale a progresului si pă
cii

ale poporului 
care au văzut în ele un 
prietenie si solidaritate, 
în nobila luptă pentru 

si prosperitatea Ceho-

(Urmare din pag. I)

dernizată în ultimii ani, cu e 
producție anuală de milioane 
de metri de fire și țesături; în 
prezența paralelipipedului fluo
rescent al fabricii de confecții 
„Republica", de unde se în
dreaptă spre toate colțurile 
țării veșminte dintre cele mai 
felurite care poartă pecetea 
unui îndătinat bun gust. Un 
Botoșani care cunoaște prefa
ceri substanțiale nu numai pe 
planul fizionomiei urban-edili- 
tare, dar si la scara cerințelor 
spirituale: edificiul impunător 
al teatrului „Mihai Eminescu" 
— clădit în anii noștri, ca în
cununare a tradiționalei dra
goste de artă scenică perpetuată 
de-a lungul a peste un secol în 
acest colț de țară — a găzduit 
în stagiunea recent încheiată un 
mare număr de premiere ; la 
concertele Filarmonicii sala este 
totdeauna arhiplină, confirmind 
parcă tradiția ctitorită de 
George Enescu, născut și el pe 
meleagurile județului, în înve- 
cinatul Dorohoi; în școli se 
desfășoară o activitate didac
tică și științifică ce ar putea fi 
invidiată de multe așezăminte 
școlare (un elev de liceu din 
clasa profesorului Panaite For- 
țu a cîștigat cu brio recenta 
Olimpiadă ce tară a tinerilor 
fizicieni).

Mai pregnantă este însă 
imaginea Botoșanilor de mîine, 
întrezărită de pe acum în 
schelele dintre arborii parcu
lui, dar, mai limpede, pe plan
șetele schițelor de sistematizare 
și în gîndurile celor cărora li 
s-au încredințat destinele nou
lui județ.

— Imaginați-vă — ne spune 
surîzînd tovarășul Gheorghe 
Ghinea, prim-secretar al comi
tetului județean de partid — 
că într-o bună zi unui zidar 
care a ridicat pînă atunci o 
casă pe an i se spune: ai la 
dispoziție cărămida și cimentul 
necesar, zidește-ne șase case. 
Cam în această situație ne-am 
aflat noi în momentul înfiin
țării județului și al ridicării 
Botoșanilor la ra.igul de muni

cipiu. De unde pînă atunci în
tregul plan de construcții pe 
1968 al orașului Botoșani se 
cifra la 100 de apartamente, 
dintr-o dată am fost puși în 
situația să construim numai în 
acest an 470 de apartamente din 
fondurile statului și circa 100 
cu fondurile particularilor și 
cu credite de la stat.' Adică a- 
proape de șase ori pe atîta. Ca 
să folosesc și elocvența cifrelor 
mari, trebuie să vă spun că 
planul nostru de investiții pen
tru acest cincinal a crescut la 
2 miliarde 800 milioane lei. De 
aici si sarcini sporite. De mult

„suprapopulației" feminine. De 
aceea ne propunem să dezvol
tăm industria botoșeneană mai 
ales pe linia ramurilor care so
licită în special mină de lucru 
bărbătească : o fabrică de piese 
de schimb pentru industria 
ușoară, una de încălțăminte, 
urmînd ca și atelierele de re
parații pentru tractoare să se 
reprofileze, într-un răstimp mai 
mult sau mai puțin îndepărtat, 
într-o fabrică de utilaj agricol. 
Dar toate acestea sînt încă în 
stare de proiect, împreună cu 
multe alte idei.

O autentică efervescență și

BOTOȘANI - 
trepte și ritm

se simțea nevoia ca Botoșanii să 
se dezvolte si pe plan urbanistic 
în ritmul creșterii sale indus
triale: am vrut să vă sugerez 
numai o dimensiune — una 
singură — a problemelor ce ni 
s-au pus chiar din prima clipă. 
Dar, așa cum se întîmplă de 
obicei, unele probleme atrag 
altele, ca o reacție în lanț : ne 
aflăm, bunăoară, în fața pro
blemei direcțiilor de dezvoltare 
a economiei orașului. Pînă 
acum ea a crescut preponderent 
pe linia acelor ramuri indus
triale care captează îndeosebi 
forță de muncă feminină. E o 
chestiune specifică cu serioase 
implicații psihosociale. Bărbații 
fiind atrași, firesc, spre munci 
mai dificile și, implicit, mai 
bine remunerate, se ivește pri
mejdia ca ei să plece în număr 
tot mai mare din localitate, ceea 
ce ar accentua proporțiile

emulație a ideilor cutezătoare 
— iată ce a declanșat noua 
treaptă municipală pe care sini 
astăzi situate orașe de tipul 
Botoșanilor. Locuitorii noului 
centru de județ așteaptă soluții 
urbanistice care să îmbine 
funcționalitatea cu frumosul.

— Aceasta și explică — n« 
arăta tovarășul prim-vicepre- 
sedinte al consiliului popu
lar provizoriu județean — 
de ce prima noastră grijă 
este revizuirea schiței ini
țiale de sistematizare, pune
rea ei de acord cu noile pers
pective ale orașului. In primul 
rînd, ne-am gîndit să delimităm 
o zonă industrială, care se va 
întinde — probabil — la ieșirea 
din oraș către Dorohoi, unde se 
află, de altfel, și „pioniera" aces
tei zone, uzina „Moldova". In 
ce privește locuințele, ne pro
punem în primul rînd să um-

plem „golurile", destul de nu
meroase, ce mai există încă în 
zona centrală, străduindu-ne să 
păstrăm o armonie arhitecto
nică prin combaterea șablonu
lui și prin continuarea anumi
tor tradiții autohtone, mai ales 
la elementele de fațadă. In 
următorii patru-cinci ani se va 
construi masiv, mai ales în zona 
Parcului (acolo unde pe înserat 
am întrezărit contururile sche
lelor — n. a.). Aici se va ajunge 
la un adevărat orășel de 
2 500—3 000 apartamente. Piața 
Teatrului, pe drept cuvînt mân
drie a noii urbanistici botoșă- 
nene, va fi închisă printr-un 
impunător sediu administrativ, 
care-i va da amploare pe 
verticală, sporindu-i frumuse
țea și ferind-o de monotonie. 
In planurile noastre de viitor 
se mai află un hotel de 200—250 
de paturi, o policlinică mo
dernă, un cinematograf de 500 
de locuri, un liceu cu 20 de săli 
de clasă, o clădire pentru filar
monică și teatrul de păpuși etc. 
Dar nu e vorba numai de con
strucții, ci și de lucrările adia
cente : se cere revizuită întreaga 
rețea de canalizare, de electri
citate și, niai ales, de apă. Și 
pentru că veni vorba de apă, 
după cum ați constatat, o du
cem destul de greu în această 
privință, deoarece instalația 
realizată acum cîțiva ani în 
vederea captării de ape frea
tice — pentru care s-au cheltuit 
milioane de lei — nu funcțio
nează decît cu jumătate din ca
pacitatea proiectată, deoarece 
explorările inițiale "au fost fă
cute superficial, neținîndu-se 
seama de toate caracteristicile 
și „capriciile" apelor subterane. 
Cine răspunde, materialicește si 
moralicește. în fata locuitorilor 
orașului nostru pentru pagubele 
ce le-au fost pricinuite ?

...Ne-am despărțit de urbea 
așezată între cîmpiile și colinele 
domol vălurite ale Țării de Sus 
într-o inserare prelungă, sub 
marile reflectoare interferate 
ale trecutului și viitorului. Iar 
între ele municipiul Botoșani al 
anului 1968 își trăia — sub veș
minte aparent patriarhale — in
tensul ritm contemporan.

ALGER 17. — Corespondentul
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
Palatul de la “ 
lingă 
seara 
siuni 
rării, 
ții Africane (O.U.A.). Din comitet 
fac parte mișcările de eliberare din 
Africa, precum și șase state afri
cane independente : Algeria, Zam
bia, Tanzania, Somalia, Nigeria și 
Ghana. Participanții la această re
uniune discută o serie de proble
me referitoare la acordarea de aju
tor material șj financiar mișcări
lor de eliberare din Africa.

Participanții la lucrări au fost 
salutați de președintele Consiliului 
revoluției algeriene, Houari Bou- 
mediene. El a arătat că Algeria

/

„Club des pins" de 
Alger au fost deschise marți 
lucrările celei de-a 13-a se- 

ordinare a Comitetului elibe- 
organ al Organizației Unită-

„ANUARUL 
STATISTIC
AL O.N.U //

NEW YORK 17 (Agerpres). — 
La jumătatea anului 1966, numărul 
total al populației globului pămîn- 
tesc era de 3 353 milioane de locui
tori (în comparație cu 3174 mili
oane în 1963). Ritmul de creștere 
mediu al populației între 1960— 
1966 a fost de 1,9 la sută. Cel mai 
mare ritm de creștere a numărului 
populației a fost înregistrat în A- 
merica Latină — 2,9 la sută. Aceste 
date sînt cuprinse în „Anuarul 
statistic al O.N.U." pe anul 1967, 
apărut zilele trecute.

Anuarul. întocmit pe baza infor
mațiilor furnizate din peste 150 de 
țări și teritorii, cuprinde perioada 
dintre anii 1953 și 1966 și conține 
un material factologic important 
privind dezvoltarea economică și 
culturală a diferitelor state, pre
cum și cîteva concluzii asupra ten
dințelor de dezvoltare.

Potrivit aceluiași anuar, volu
mul total al producției în întreaga 
lume a crescut în timp de 16 ani 
(1950—1966) cu 102 la sută. Pro
ducția pe cap de locuitor în țările 
dezvoltate a crescut în aceeași pe
rioadă cu 65 la sută, în timp ce în 
țările în curs de dezvoltare cu 41 
la sută.

este convinsă că lupta împotriva 
colonialismului, indiferent de for
mele sale, este o luptă ce nu tre
buie să ia sfîrșit atîta vreme cît 
întreaga Africă nu-și va fi cucerit 
independența. Prezența colonialiști
lor în unele țări africane repre
zintă un pericol deosebit pentru 
toate statele acestui continent, iată 
de ce Algeria se pronunță în fa
voarea solidarității active cu lupta 
de eliberare și acordă sprijin mate
rial și moral acelora care depun e- 
forturi pentru eliberarea Africii.

Atîta vreme cît nu ne vom uni 
eforturile și exprima voința de a 
apăra independența țărilor noastre, 
inclusiv salvarea bogățiilor de la 
exploatarea străină, atita vreme cît 
nu vom acționa hotărît în direcția 
dezvoltării economiei și a mobili
zării tuturor posibilităților — a 
continuat Boumediene — nu vom 
putea să consolidăm libertatea și 
independența popoarelor noastre, 
cucerite cu prețul atîtor eforturi și 
sacrificii.

GRECIA

în lume.

PRÂGA

Ion FINTINARU

ambasadorului
I •

României la televiziune
17. — Corespondentul 

Eugen Ionescu, trans- 
ocazia celei de-a 20-a 
a semnării Tratatului

PRAGA 
Agerpres, 
mite : Cu 
aniversări 
de prietenie, colaborare și asistență
mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, Ion Obradovici, am- 

• basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al României la Praga, a 
rostit miercuri seara o cuvîntare la 
televiziune.

anunțarea referendumului

ATENA 17. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Alexandroaie, transmite : 
Purtătorul de cuvînt al guvernului 
grec, Byron Stamatopoulos, a ținut 
miercuri o conferință de presă în 
cadrul căreia a făcut unele preci
zări în legătură cu organizarea dez
baterilor asupra proiectului de con
stituție, precum și cu data desfășu
rării referendumului.

El a arătat că la Atena șl Salonic 
vor fi organizate, cu citeva zile 
înainte de referendum, două mari 
mitinguri la care vor lua . cuvîntul 
premierul Gheorghlos Papadopoulos 
și, respectiv, vicepremierul Stylianos 
Pattakos.

Solicitat de ziariști să facă unele 
precizări în legătură cu știrile apă
rute în presa străină despre nume
roasele arestări făcute în Grecia în 
rîndul civililor șl militarilor, Stama
topoulos a declarat că într-adevăr 
au fost arestate „cîteva persoane".

In ceea ce privește data desfășu
rării referendumului, Stamatopoulos 
a declarat că el va avea loc la data 
fixată, adică la 29 septembrie a.c.

Intr-o declarația adresată cores-

pondenților presei străine, foști mi
niștri și deputați ai partidului Uni
unea de centru, Ioannis Zigdis, An
dreas Kokkevis și Gherassimos Vas- 
silatos, au arătat că proiectul noii 
constituții suprimă în fapt suvera
nitatea poporului și sistemul repre
zentativ nu este nici liberal, nici 
democratic.

„înainte de toate, condițiile unei 
dezbateri libere și ale unui referen
dum liber nu există, ținînd seama 
de legea marțială care continuă să 
fie In vigoare, de cenzura presei, de 
faptul că șefii partidelor politice 
sînt ținuți într-o izolare totală, că o 
masă întreagă de reprezentanți po
litici aleși sînt privați de libertate 
fără nici o hotărîre judecătorească, 
că orice manifestare a vieții politice 
se află sub controlul sever al statu
lui".

In încheiere, declarația subliniază 
că „constituția care va rezulta în 
aceste condiții nu va putea în nici 
un caz să fie considerată drept ex- 
presia liberei voințe a poporului grec 
și, astfel, în loc de a sprijini reve
nirea la normal, va fi sursa unor 
noi încercări pentru Grecia",



LOVITURĂ DE STAT
IN IRAK

BAGDAD 17 (Agerpres). — Potrivit postului de radio 
Bagdad, in noaptea de 16 spre 17 iulie a avut loc o lovitură 
de stat in Irak. Autorii loviturii au format un „Consiliu al 
comandamentului revoluției", care a preluat funcțiile pre
ședintelui republicii și comandamentului suprem al forțelor 
armate. Generalul Abdel Rahman Aref, președintele repu
blicii, a fost destituit din toate funcțiile. De asemenea, au 
tost destituiți membrii guvernului irakian prezidat de ge
neralul Yehia, precum și generalul Ibrahim Feisal Al An
sari, țejul statului major al armatei.

i Lovitura de stat, se precizează 
într-un comunicat al' „Consiliului' 
comandamentului revoluției", S-ă 
desfășurat fără a întîmpina vreo 
rezistență. Postul de radio Bagdad 
a anunțat totodată că președinte
le Aref „a fost trimis în străină
tate cu un avion special pentru a 
fi alături de familia sa", dar nu 
s-a specificat destinația.

„Consiliul comandamentului re
voluției" a cerut tuturor unităților 
militare și oficialităților civile să 
păstreze calmul și să acorde spri
jin noii mișcări. Postul de radio 
citat a menționat că unele unități 
militare, printre care garda pre
zidențială, s-au raliat „Consiliului 
comandamentului revoluției". Co
mandantul suprem al forțelor ira
kiene staționate în Iordania, luînd 
cuvîntul la postul de radio Bag
dad, a anunțat sprijinul său 
față de noile autorități. Pe de altă 
parte, postul de radio Bagdad a a- 
nunțat că „Consiliul comandament 
tului revoluției" va forma o comi
sie pentru examinarea cazurilor 
prizonierilor politici și exilaților 
irakieni. S-a anunțat totodată că 
„Consiliul comandamentului revo
luției" va guverna țara pînă la or
ganizarea unor noi alegeri. Noile 
autorități militare au dat dispozi
ții pentru închiderea tuturor ae
roporturilor și instituțiilor guver
namentale, precum și interzicerea 
circulației timp de 24 de ore în 
întreaga țară.

Autorii loviturii de stat acuză 
regimul generalului Abdel Rahman

IN ADUNAREA NAȚIONALĂ FRANCEZĂ

politica internă și

Murville a prezentat rie
st

PARIS 
Agerpres, 
Miercuri

Couve de
clarația privind politica, internă 
externă a guvernului.

Abordînd situația economică

Bourbon, sediul Adunării Nații__M
Franceze, primul ministru Maurice

17 — Corespondentul 
Georges Dascal, transmite: 
după-amiază, în Palatul 
sediul Adunării Naționale

externă a Franței
»

Aref de „neglijență în pregătirea 
forțelor armate, considerată ca u- 
nul din factorii care au dus la în- 
frîngerea în evenimentele din iu
nie 1967".

Totodată, postul de radio 
Bagdad a anunțat că „Consiliul 
comandamentului revoluției" va 
respecta toate acordurile și trata
tele internaționale semnate de 
Irak.

★

Postul -de radio Bagdad trans
mite : In proclamația dată publici
tății de „Consiliul comandamentu
lui revoluției" se condamnă unele 
practici ale vechii administrații, pe 
care' le consideră drept „moșteniri 
ale imperialismului". în problema 
exploatării rezervelor interne ale 
țării, se arată : „Vom pune în a- 
plicare o politică națională în do
meniul exploatării petrolului. Vom 
asigura condiții ca Compania na
țională de petrol din Irak să creeze 
un sector petrolier independent 
care „să poată respinge orice pre
siuni din afară". Vom începe ex
ploatarea rezervelor naturale ale 
Irakului de către irakieni înșiși.

In problema rriinorității kurde, 
se arată într-o altă declarație, 
ncția conducere „va căuta să o so
luționeze în,interesul Irakului, sta
bilității și unității sale".

In proclamație se afirmă atașa
mentul Irakului la Liga Arabă, 

, menționîndu-se, totodată, intenția 
noilor autorități de a extinde co
laborarea cu toate statele.

* 
Franței, Couve de Murville a scos 
în evidență „gravele dificultăți eco
nomice" pe care le are de înfruntat, 
menționînd că aceasta nu va putea 
fi rezolvată decît „printr-o politică 
de expansiune". El a făcut cunoscut 
că va prezenta Adunării Naționale 
o serie de măsuri fiscale privind 
„favorizarea investițiilor", iar agri
cultura „va primi noi alocații din 
bugetul pe 1968".

Atenția principală a guvernului, * 
spus în continuare premierul fran
cez, se va îndrepta în direcția evi
tării inflației și șomajului prin in
vestiții eficiente. Guvernul, a arătat 
premierul francez, va propune Adu
nării Naționale, pînă la sfîrșitul 
acestui an, un proiect de lege în 
acest sens.

Oprindu-se asupra situației univer
sității franceze, Couve de Murville 
a relevat că aceasta „va trebui 
constituită pe baza unor instituții 
autonome care să se bazeze pe „ra
porturi noi între studenți, profesori 
și autoritățile publice".

Premierul francez a definit apoi 
pe scurt principalele jaloane ale 
politicii externe a Franței. El a ară
tat că „continuitatea politicii externe 
franceze este asigurată", întrucît 
noul ministru de externe Michel 
Debre este „un interpret fidel al 
generalului de Gaulle". Couve de 
Murville a arătat că guvernul fran
cez este preocupat în momentul de 
față de „problemele europene", mai 
precis, a spus el, de „armonizarea 
obligațiilor Franței cu cele ale par
tenerilor -săi din Piața comună ca 
urmare a măsurilor excepționale 
luate în urma recentei crize".

După expunerea primului minis
tru. reprezentanții grupărilor parla
mentare au făcut la rîndul lor 
clarații prezentînd punctele de 
dere ale partidelor lor.

în cursul dimineții de miercuri la 
Palatul Elysâe a avut loc un Consi
liu de Miniștri, prezidat de genera
lul de Gaulle. Ministrul economiei-șl 
finanțelor, Franșois Ortoli, a prezen
tat principalele capitole ale bugetu
lui pe 1969, iar ministrul afacerilor 
externe, Michel Debre, a făcut o co
municare asupra principalelor eve
nimente internaționale.

Consiliul de Miniștri sl Franței * 
hotărît ca alegerile pentru reînnoi
rea unei treimi a Senatului francez 
să aibă loc la 22 septembrie.

Afișe pe zidurile unor clădiri din Bonn împotriva războiului din Vietnam, a legilor excepționale adoptate 
de Bundestagul vest-german și pentru îmbunătăfirea condițiilor de învățătură ale tineretului

t

de-
ve

Convorbirile dintre
R.D. Vietnam și S.U.A.

ManifestațiiJ»

antiamericane

Adeziune fată de
9

politica P. C. O
PRAGA 17 (Agerpres). — Pe adre

sa conducerii Partidului Comunist 
din Cehoslovacia. 8 Prezidiului Adu
nării Naționale și a guvernului so
sesc telegrame adresate de organi
zații de partid, sindicale, de tineret, 
de colective de salariați din între
prinderi și instituții în care se ex
primă adeziunea deplină față de ac
tivitatea desfășurată de partid p» 
calea democratizării țării, pentru 
dezvoltarea societății socialiste ceho
slovace.

în telegrama adresată da comi
tetul sindical al Combinatului me
talurgic din Slovacia ele Est se spu
ne : „Considerăm necesar ca acum, 
după încheierea întîlnirii de la Var
șovia, să ne exprimăm sprijinul de
plin față de conducerea Cehoslova
ciei și hotărîrea de a continua calea 
de democratizare începută, a cărei 
garanție noi o vedem în conducerea 
P.C.C., în frunte cu tovarășul A. 
Dubcek. '

în interesul dezvoltării continue a 
socialismului în țara noastră, în in
teresul întăririi continue a colabo
rării reciproce și a prieteniei ade-

vărate între partidele comuniste din 
țările sistemului socialist, precum și 
în interesul întăririi forțelor progre
siste din întreaga lume, vă* cerem 
să promovați în continuare politica 
pe a cărei cale am pășit din iniția
tiva C.C. al P.C.C. în ianuarie, deoa
rece noi vedem în aceasta o cheză
șie a dezvoltării societății noastre 
socialiste".

într-un comentariu apărut în zia- 
' rul slovac „Praca" se arată 8ă „în- 

tîlnirea reprezentanților celor cinci 
țări socialiste a provocat mirare și 
neliniște în Cehoslovacia. Procesul 
de democratizare a fost început de 
Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
car6 și-a menținut poziția sa de 
frunte în viața politică". In încheie
re se exprimă convingerea că prin
cipiile neamestecului nu vor fi în
călcate.

Presa cehoslovacă rezervă, de ase
menea, un mare spațiu relatărilor 
despre încrederea ți sprijinul expri
mate de unele țări socialiste față de 
poziția și activitatea Partidului 
munist din Cehoslovacia.

■ /

Co-

Presa cehoslovacă despre

„ORICE PRESIUNE EXTERNĂ
POATE ADUCE POPOARELOR NOASTRE

UN MARE PREJUDICIU"
0 scrisoare deschisă a prezidiului Uniimil scriitorilor 

slovaci

PLANUL IN PATRU PUNCTE AL GUVERNULUI 
R. D. VIETNAM-0
ACORDURILOR DE LA

APLICARE CONCRETĂ A 
GENEVA

la Istanbul
sprijinul frățesc al P. C. R.

PARIS 17 (Agerpres). — Miercuri, 
la Paris a avut loc- cea de-a 13-a 
ședință a convorbirilor oficiale din
tre reprezentanții guvernului R. D. 
Vietnam și Statelor Unite. Desfă
șurarea acesteia a avut loc în 
preajma aniversării semnării acor
durilor de la Geneva din 1954. 
Delegația nord-vietnameză a fost 
condusă de colonelul Ha Van Lau, 
locțiitorul ministrului Xuan Thuy, 
iar cea americană de ambasadorul 
pentru problemele speciale, Averell 
Harriman.

In cuvîntul său, coloneltil Ha 
Van Lau a subliniat că pianul in. 
patru puncte al guvernului R.D.V:, 
enunțat pentru prima oară în 1965 
de primul ministru Fam Van Dorig, 
constituie o aplicare concretă a 
acordurilor de la Geneva. Aplibărea 
celor patru puncte, a precizat re
prezentantul R.D.V., trebuie însă să 
fie eșalonată în timp, iar reunifi- 
carea Vietnamului trebuie înțelea
să ca o problemă ce va fi reali
zată la capătul unui îndelungat

prodes. „Numai după o reglemen
tare politică a situației din Viet
namul de sud se va putea merge 
spre unificarea pașnică a țării", a 
spus Ha Van Lau. In continuare, 
vorbitorul a arătat că S.U.A. „fal
sifică și limitează în mod deliberat 
acordurile de la Geneva, limitîn- 
du-le numai la problema încetării 
ostilităților". în încheiere, Ha Van 
Lau a cerut încă o dată ca Statele 
Unite să înceteze imediat și necon
diționat bombardamentele și toate 
celelalte acte de război îndreptate 
împotriva R. D. Vietnam.

In cuvîntul său, reprezentantul 
american a reafirmat poziția gu
vernului american, ridicând proble
me ce nu au nioi o legătură cu 
obiectul convorbirilor de la Paris.

ISTANBUL 
Treizeci și trei 
polițiști răniți, 
hicule distruse 
nari americani 
este bilanțul ciocnirilor care 
avut ioc in cursul puternicii ma
nifestații antiâmerieane desfășu
rate miercuri la Istanbul. Demon
stranții,. care protestau împotriva 
sosirii în portul acestui oraș a unor 
unități aparținînd flotei a 6-a a- 
mericane, au organizat un marș 
în timpul căruia scandau „Ameri
cani afară", „Turcia independentă".

17 (Agerpres). — 
de studenți și trei 

mai multe autove- 
și numeroși mari- 
molestați — acesta 

au

GREVĂ GENERALĂ

IN URUGUAY

Declarația Alianței
forțelor naționale

★

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a avut 
miercuri dimineață o întrevedere cu 
Cyrus Vance, locțiitorul reprezen
tantului american ■ la convorbirile 
oficiale de la Paris dintre delegații
le S.U.A. si a R. D. Vietnam. A- 
cesta a sosit în capitala americană 
venind de la Paris pentru a-1 infor
ma De președinte asupra desfășură
rii convorbirilor, înainte de întîlnl- 
rea de la Honolulu prevăzută să 
înceapă în jurul datei de 
a.c. Președintele Johnson 
să plece la Honolulu spre 
acestei săptămîni.

20 iulie 
urmează 
sfîrșitul

MONTEVIDEO 17 (Agerpres). — 
In ciuda „măsurilor de seouritate", 
decretate de președintele Areco, 
Convenția națională a muncitorilor 
din Uruguay a declarat o grevă, ge
nerală de 24 de ore. Aceasta este a 
doua grevă generală de Ia decretarea 
„măsurilor de securitate", prima de- 
clanșînd în întreaga țară o adevărată 
criză politică. Greviștii protestează 
împotriva 
luate de 
scopul de 
f lății și
prin care trece țara.

măsurilor de austeritate 
guvernul Uruguayan cu 
a face față puternicii in- 

situației economice precare

democratice
și pașnice din Vietnam

HANOI 17 — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
La Hanoi a fost dată publicității de
clarația Alianței forțelor naționale 
democratice și pașnice din Vietnam, 
in care este criticată poziția părții 
americane la convorbirile oficiale d« 
la Paris dintre reprezentanții R.D. 
Vietnam și S.U.A. „Alianța constată, 
se spune în declarație, că convorbi
rile de la Paris, care durează de 
peste două luni, nu au dat nici un 
rezultat din cauza lipsei de sinceri
tate a S.U.A.... Așteptăm ca în cel 
mai scurt timp, la convorbirile de 
la Paris S.U.A. să-și modifice po
ziția, pentru a putea găsi urgent 
calea justă de a restabili pacea, in
dependența și fericirea poporului 
Vietnamului de sud". în declarație 
se arată că atunci cînd „Statele U- 
nite desfășoară agresiunea în Viet
namul de sud și un război, de dis
trugere împotriva Vietnamului de 
nord, compatrioții din cele două 
părți ale țării stau umăr la umăr 
în lupta împotriva dușmanului na
țional".

agențiile de presă
as

Senatul Italian a acordat 
miercuri votul de încredere 
noului guvern monocolor demo- 
crat-creștin cu 138 de voturi pentru 
șl 129 contra, numărul votanților fiind 
de 267.

Gunnar Jarring, trimisul spe
cial al secretarului general al O.N.U. 
în Orientul Mijlociu, după două luni 
de convorbiri cu diferite oficialități 
din mai multe țări s-a reîntors la 
cartierul său general de la Nicosia, 
anunță ziarul „Al Ahram". Un purtă
tor de cuvînt al O.N.U. a anunțat că 
Gunnar Jarring va sosi duminică la 
New York pentru a prezenta un ra
port în legătură cu misiunea sa.

Senatorul Edward Kennedy, 
care după asasinarea la 5 iunie a fra
telui său, Robert Kennedy, a încetat 
practic orice activitate publică și 
parlamentară, își va face reintrarea 
în 9cena politică la Convenția Parti
dului democrat de la Chicago. El a 
fost desemnat. In cursul unei reuniuni

a partidului său, ținută la Newton, 
drept conducător al delegației demo
crate a statului Massachusetts.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Bruxel
les, Ion Oancea, a oferit un 
cocteil cu ocazia plecării sale defini
tive din Belgia. Au luat parte : Paul 
Struye, președintele 
Harmegnies, ministrul 
Vermeylen, ministrul 
ționale, E. Machtens, 
ședințele grupului parlamentar Bel- 
gia-România, senatori, deputați, oa
meni de cultură belgieni.

Senatului, L. 
de interne, I’. 
educației na- 
senator, pre-

, Cu prilejul vizitei In R. F. 
a Germaniei a delegației Co
misiei Naționale române 
pentru UNESCO — condusă de 
Jean Livescu — vicepreședintele a- 
cestei comisii — și a unei delegații 
de rectori universitari români, însărci
natul cu afaceri a.i. al țării noastre 
la Bonn, Cornel Vlad, a oferit la 15

Ziarul „Rude Pravo", celelalte 
ziare cehoslovace, posturile de radio 
și televiziune au publicat și trans
mis largi extrase din cuvîntarea ros
tită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Galați, „Rude Pravo" își intitulează 
relatarea : „Ceaușescu : deplină în
credere în. R.S. Cehoslovacă". '

într-o relatare a agenției C.T.K. 
se subliniază că „ conducerea Parti
dului Comunist Român și a stalului

român și-a exprimat în mod ferm 
sprijinul României față de procesul 
de democratizare din R. S. Ceho
slovacă și s-a declarat împotriva 
amestecului în treburile interne ale 
Cehoslovaciei".

La rîndul lor, posturile de radio 
cehoslovace au subliniat intr-un co
mentariu că „ne bucurăm de spri
jinul frățesc și deplin al României 
și Iugoslaviei. Nu sîntem izolați".

BRATISLAVA 17 (Agerpres). — 
Prezidiul Uniunii scriitorilor slovaci 
a adresat o/scrisoare deschisă scrii
torilor din unele țări socialiste în 
care, printre altele, se spune : „Vă 
putem asigura că Partidul Comunist 
din Cehoslovacia și noua sa condu
cere își consolidează rolul lor de 
conducător politic în societatea noas
tră, care nu mal este întemeiată pe 
principiile directivelor administrati
ve, ci pe cîștigarea încrederii ge
nerale a poporului țării noastre".

„înțelegem că în cursul dezbate
rilor deschise și al confruntării pă
rerilor rezultate din dinamismul im
petuos al evenimentelor sociale și 
politice, al căror sens principal îl 
constituie căutare® celei mai bune 
soluții pentru propriile noastre pro
bleme, se poate crea o situație care 
observatorilor din afară poate să li 
se pară neclară. Vă rugăm, stimați 
prieteni, ca în aprecierea acestei si
tuații să nu porniți de la supra
aprecierea unor fenomene secundare 
a căror însemnătate este exagerată, 
atribuindu-li-se un accent politic 
contrar de către o anumită parte a 
presei burgheze occidentale, ci să 
porniți de lă înțelegerea sensului 
principal al actualei noastre mișcări 
sociale, de la caracterul 'său clar so
cialist și de la cunoașterea condiții
lor sale specific cehoslovace.

Noi nu ^considerăm că nu putem fi

criticați, nu ne eschivăm de la pă
reri critice și polemice din partea 
dv. Dimpotrivă, urmărim cu atenție 
toate ecourile la evenimentele'noas
tre, care izvorăsc din bunăvoință, 
înțelegem prietenească și eforturi 
sincere de a ne ajuta. Dar trebuie 
să înțelegeți că nu putem accepta 
și nu ne pot ajuta păreri polemice 
de felul celor care au apărut în 
ultimul timp în paginile ziarelor și 
revistelor din unele țări frățești, de
clarații polemice, care, în locul unei 
critici constructive, aduc o suspiciu 
ne gratuită în discuția noastră in-' 
ternă, un ton d» atestare politică 
negativă.

Orice presiune externă, psiholo
gică sau presiune de pe poziție de 
forță, Îndreptată Împotriva procesu
lui de renaștere din Cehoslovacia, 
poate aduce popoarelor noastre un 
mare prejudiciu întracît ea nu 
poate decît să consolideze poziția ți 
să intensifice activitatea unui mic 
grup de dogmatici discreditați, să 
activizeze șl să unească forțele anti- 
socialiste și în felul acesta să 
slăbească nu numai poziția noastră, 
ci și poziția întregului lagăr socia
list. Noi am pășit pe calea renaște
rii democratice a socialismului da 
bunăvoie, conștlenți de drepturile 
suverane și de îndatoririle țării 
noastre", i« spune în încheierea scri
sorii.

„«oixtaiirr: FltCARl PARTID ARE DREPTUL
V A.

„Prezidiul C. C. al P. C. C 
conduce în mod concret
procesul de democratizare"

PRAGA 17 (Agerpres). — Intr-o 
rezoluție 'adoptată in cadrul ședinței 
extraordinare a Prezidiului comite
tului raional Fraga 2 al P.C. din 
Cehoslovacia se subliniază că pregă
tirea Congresului extraordinar al 
P.C.C. continuă cu succes, cu toata 
situația internațională actuală a R.S. 
Cehoslovace.

Rezoluția sprijină pe deplin po
ziția Prezidiului C.C. al P.C.C. ca 
pînă la Congresul al XIV-lea al 
P.C.C., cu partidele frățești să aibă 
loc numai convorbiri bilaterale pe 
teritoriul R.S. Cehoslovace.

„Prezidiul C.C. al P.C.C. conduce 
în mod concret procesul de demo
cratizare, se află în fruntea lui, ac
ționează pe deplin în spiritul plena
relor din ianuarie, aprilie și mai ale 
Comitetului Central și se străduiește 
să traducă în viață programul de ac-

transmit :
iulie a.c., în saloanele ambasadei, un 
cocteil. Au participat reprezentanți 
ai M.A.E., ai unor instituții și orga
nizații cultural-științifice, oameni do 
cultură și artă, ziariști.

Nava-școală „Mîrcea", 
întreprins o vizită de curtoazie 
portul Napoli, a părăsit Italia, 
dreptîndu-se spre patrie.

care x 
în 

în-

se- 
al 

par-

țiune al P.C.C.", se subliniază în re
zoluție.

„în cazul cînd seriozitatea situație! 
ar necesita o hotărîre principială pe 
care Prezidiul C.C. al P.C.C. nu ar 
putea să o înfăptuiască singur, re
comandăm să se convoace delegați 
dintre cei aleși la Congresul al 
XIV-lea extraordinar, care se bucură 
de încrederea deplină a membrilor 
de partid și a opiniei publice".

Rezoluția cere ca Prezidiul C.C. 
al P.C.C. „să nu admită ca unii 
membri sau grupuri ale viitorului 
C.C. al P.C.C. să ducă singuri con
vorbiri cu instituțiile reprezentative 
ale celorlalte țări socialiste, deoarece 
ei ar putea furniza informații greșite, 
denaturînd în felul acesta conținutul 
evenimentelor politice actuale din 
Cehoslovacia".

Președintele Republicii Da
homey, Emile Zinsou, a anun
țat miercuri după-amiază că va su
pune unui referendum, la 28 iulie, 
hotărîrea conducerii armatei de a-i 
încredința pe o perioadă de cel pu
țin cinci ani puterea dc stat.

I

LIMA POLITICĂ
BERNA 17 (Agerpres). — „Noi 

considerăm că un partid comunist 
sau muncitoresc are dreptul de a-și 
hotărî în deplină independență linia - 
politică", se spune într-un editorial 
publicat în ziarul „Voix Ouvriâre", 
organul C.C. al P.M. din Elveția.

„De foarte multă vreme, s-a con
damnat orice raport de subordona
re între partidele comuniste și ori
ce amestec în , treburile lor. Consi- 
derînd că trebuie repetat acest lu
cru din nou și proclamat că aceste 
principii rămîn pe deplin valabile, 
facem acest lucru acum".

Referindu-se la evenimentele din 
Cehoslovacia, editorialul scrie : 
„Ne-am exprimat încrederea față de 
Partidul Comunist din Cehoslovacia

f

care dorește să desăyîrșească nu ori
ce fel de democrație, ci democrația 
socialistă. Nu avem motive să punem 
la îndoială această încredere. Am 
luat cunoștință de programul de 
acțiune al P.C. din Cehoslovaci» a- 
doptat la începutul lunii aprilie 
1968 și nu am găsit în el motiv® da 
îngrijorare".

în editorial se subliniază că est® 
dreptul exclusiv al P.C. din Ceho
slovacia de a prefera discuții bila
terale cu celelalte partide, în locul 
unei conferințe mai largi. „Din cli
pa cfnd s-ar viola acest principiu 
și această regulă, s-ar pune în pri
mejdia cuceriri cara ni se par esen
țiale".

acorda

Ea Moscova s-a deschis 
siunea Sovietului Suprem 
R.S.F.S.R. La lucrările sesiunii 
ticipă Leonid Brejnev, Alexei Kosî-
ghin, Nikolai Podgomîi și alți con
ducători sovietici.

O expoziție de artă popu
lară românească a fost inaugu
rată la Rimini? în Italia, organizată 
de asociația de prietenie Italia-Româ- 
nia. La inaugurare au participat ofi
cialități locale, precum și ambasado
rul României la Roma, Come! 
Burtică.

James Earl Ray, asasinul 
prezumtiv al pastorului King, a 
renunțat la apelul pe care urma 
să-l înainteze organelor judiciare 
britanice împotriva deciziei unui 
tribunal londonez privind extră
darea sa în S.U.A. Avocatul 
tanic al lui Ray, Michael Eu
gene, a refuzat să divulge mo
tivele care l-au determinat pe 
olientul său să renunțe la apel. 
Potrivit agențiilor de presă, pre
darea lui Ray autorităților judi
ciare americane ar putea inter
veni joi sau vineri.

bri-

pe

Forțele patriotice care acțio
nează în provincia Sam Neua din 
Laos au doborit la 11 iulie un avion 
militar american de tipul F-105. A- 
genția de presă Khao San mențio
nează că este al 200-lea avion ame
rican doborît deasupra provinciei 
Sam Neua și al 815-lea pierdut de 
S.U.A. în Laos.

„U. C. I. va
in continuare
P. C. din Cehoslovacia11

sprijin

Expunerea prezentată de M. Todorovici la plenara C.C 
U.C.I.al

BELGRAD 17 (Agerpres). — în ex
punerea prezentată la plenara C.C. 
al U.C.I., Mialko Todorovici, secre
tar al Comitetului Executiv al C.C. 
al U.C.I., a trecut în revistă actuala 
situație politică și socială din țară. 
El a arătat că }în prezent, ca rezul
tat al acțiunii reformei și al matu
rizării conștiinței sociale a oamenilor 
muncii, se constată o activizare po
litică și socială a muncitorilor, ță
ranilor, tineretului si intelectualită
ții.

Todorovici a abordat lri continuare 
unele probleme privind rolul U.C.I. 
ca avangardă revoluționară a socie
tății. Mișcarea de reînnoire a Uni
unii Comuniștilor, a spus el, este 
incompatibilă cu fenomenul existen
ței in rîndurile sale a unor oameni 
care și-au pierdut reflexul politic și 
curajul, oameni caracterizați de con
formism și incapacitatea de a se opu
ne deschis și public tuturor concep
țiilor șl atitudinilor care vin în con
tradicție cu principalele valori ale 
autoconducerii societății și cu rolul 
nou al Uniunii Comuniștilor.

în încheiere, vorbitorul s-a refe
rit la poziția U.C.I. față de «veni-, 
mentele din Cehoslovacia.

„Dorind să asigure dezvoltarea 
continuă a socialismului în țara lor, 
partidul comunist și clasa mun
citoare din Cehoslovacia au pornit

lupta pentru profunde transformări 
socialiste democratice", a arătat el. 
„Atitudinea față de transformările 
din Cehoslovacia poate fl definită 
în mod corect numai dacă se por
nește de la încrederea în forța 
socialismului și a ideilor socialiste, 
de la încrederea în forțele progre
siste conștiente, 
munist, în clasa
Cehoslovacia. P.C. din Cehoslovacia 
și clasa muncitoare cunosc cel mai 
bine condițiile, cerințele și posibili
tățile din țara lor. Noi avem con
vingerea *fermă că ele au suficientă 
forță pentru a răspunde obligației 
lor față de propriul popor și de 
socialism și că, prin rezolvarea pro
blemelor interne din țara lor, des
chid posibilități noi pentru afirmarea 
socialismului".

El a arătat apoi eă „presiunile 
și amestecul din afară în procesul 
transformărilor din Cehoslovacia 
pot da lovituri grele dezvoltării so
cialismului din această țară, pres
tigiului socialismului în lume, de
mocratizării relațiilor dintre țările 
socialiste șl mișcării muncitorești 
internaționale". „U.C.I. șl Iugosla
via socialistă au acordat și vor a- 
corda în continuare sprijin forțe
lor progresiste în frunte cu P.C. 
din Cehoslovacia și conducerii sale 
actuale", a subliniat în încheiere 
Mialko Todorovici.

în partidul co- 
muncitoare din
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