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Ca urmare a eforturilor susținute 
făcute ae statul nostru pentru îmou- 
nătățirea continuă a condițiilor de 
locuit ale populației, pe baza creș
terii potențialului economiei națio
nale, construcția de locuințe se des
fășoară într-un ritm deosebit.

Amploarea construcției de locuin
țe tine pasul cu dezvoltarea gene
rală a tării noastre și se înscrie or
ganic în opera de ridicare a nive
lului de trai al poporului, în stră
duința de a da vieții omului mun
citor un cadru corespunzător exigen
telor .
țării au apărut orașe noi, iar în ve
chile
care __
th , social-culturale — a fost ridicat 
din temelii. în perioada 1960—1967 
au fost construite aproape 360 000 de 
apartamente, dintre care numai în 
anii 1966—1967 au fost date în folo
sință peste 100 000 de apartamente 
realizate din fondurile statului si 
ale organizațiilor cooperatiste, pre
cum si cu ajutorul creditelor acor
date de stat, reprezentând o in
vestiție totală de aproximativ 6 mi
liarde lei.

Această vastă operă constructivă 
este însoțită de perfecționarea con
cepției urbanistice, de introducerea 
unei viziuni noi, moderne, asupra 
întregului complex de organizare a 
vieții citadine. Problema îmbunătă
țirii condițiilor de

civilizației socialiste. Pe harta
orașe. nenumărate cartiere în 

totul — case, magazine, obiec-

telor categorii de oameni ai muncii. 
Pe baza măsurilor adoptate, precum 
și prin accelerarea ritmului construc
ției de locuințe, în anii • 1969—1970 
se vor realiza, din fondurile sta
tului, circa 180 000—200 000 de lo
cuințe noi, dublindu-se astfel numă
rul prevăzut inițial pentru această 
perioadă,

Caracteristica măsurilor adoptate 
constă în stabilirea, în principiu, a 
patru categorii de apartamente cu 
1—4 camere, cu grade diferite de 
confort, și a unui tip nou de garso
niere, categorii a căror realizare ur
mează să înceapă în anul 1969. A- 
partamentele de categoria I se vor 
realiza conform prevederilor exis
tente pînă acum, dar cu o reducere 
a prețurilor-piafon de 5 Ia sută, 
celelalte categorii avînd suprafețele 
locuibile, spațiile auxiliare și dotă
rile fixate corespunzător limitelor de 
preț stabilite.

Dintr-o primă analiză a acestor 
date se desprinde observația că di-

versificarea operată răspunde obiec
tivelor fixate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. ca, în condițiile ace
luiași efort material, să fie realizată 
o suprafață locativă mai mare, un 
număr sporit de apartamente. Este 
semnificativ făptui că dublarea nu
mărului de apartamente nrevăzute 
a se realiza în anii 1969—1970 echiva
lează cu darea în folosință a aproxi
mativ de două ori mai multe apar
tamente decît în primii doi ani ai 
cincinalului, ceea ce va face ca di
rectivele celui de-ăl IX-lea Congres 
al P.C.R. privind realizarea, din 
fondurile statului, în perioada 1966— 
1970, a unui număr de 300 000 de 
apartamente, să fie îndeplinite șl de
pășite. Merită să fie subliniat că 
lărgirea gamei de tipuri de aparta
mente, reducerea prețului la unele 
categorii sînt concepute a se săvîrși 
prin construcții realizate din mate-

Mircea VOINESCU
prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Organizare 

și Salarizare

leri, opinia publică a luat cunoș
tință de ședința Comitetului Execu
tiv 
de 
me 
tre 
repartizare a fondurilor de premiere 
și de acordare a premiilor indivi
duale personalului tehnie-adminis- 
trativ si de specialitate din între
prinderile și instituțiile de stat. Asa 
cum s-a anunțat, în legătură cu a- 
ceastă problemă s-a adoptat o .ho- 
tărîre care va intra în vigoare din 
trimestrul III a.c. Prevederile hotă- 
rîrii se înscriu în complexul de mă
suri luate de partid și guvern,— de 
importantă deosebită pentru econo-

al C.C. al P.C.R. si a Consiliului 
Miniștri care a dezbătut proble- 
de o deosebită însemnătate, prin- 
care si aceea privind modul de

____C..'.'.',.. locuit găsesțe 
largi posibilități de soluționare în 
cadrul creat prin noua organizare 
administrativ-teritorlală a tării, ca 
și prin reglementările privind regi
mul juridic al terenurilor riecon- 
struîte din perimetrul municipiilor 
și orașelor, utilizarea eficientă a te
renului urban, gospodărirea judicioa
să a fondului locativ.

-Comitetul Central al P.C.R., în 
ședința plenară din 19 iunie a.c., a 
stabilit noi sarcini privind inten
sificarea construcțiilor de locuințe 
pentru asigurarea într-un termen 
mâi scurt a unui volum sporit de 
unități locative. „Este necesar — a 
arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să se elaboreze proiecte și pen
tru locuințe ieftine, care să fie rea
lizate mai rapid și cu cheltuieli mai 
mici, ceea ce va da posibilitatea să 
satisfacem într-o mai mare măsură 
cerințele populației și să asigurăm 
condiții ca oamenii muncii să gă
sească locuințe cu chirii mai mici. 
Pretutindeni în lume se construiesc 
tipuri diferite de locuințe, între care 
unele cu spațiu și confort mai re
duse. Construcțiile mai ieftine pot 
asigura condiții bune de locuit ți, 
în același timp, ne pot permite să 
rezolvăm într-o perioadă mai scurtă 
problema locuințelor — problemă 
socială deosebit de importantă". Răs- 
punzînd cu entuziasm sarcinilor 
trasate, specialiștii din întreaga țară, 
sub directa îndrumare a forurilor 
de partid și de stat centrale și lo
cale, au prezentat — în intervalul 
relativ scurt care a trecut de la 
amintita plenară — numeroase pro
puneri privind diversificarea tipuri
lor de apartamente și reducerea pre
țului acestora.

Ieri, ziarele au publicat comunica
tul privitor la ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. și a Con
siliului de Miniștri în. cadrul căreia 
a fost dezbătută — între altele — 
problema asigurării într-un timp mai 
scurt a unui număr sporit de locuin
țe, care să satisfacă cerințele diferi-

(Continuare în pag. a III-a)

In Capitală, construcțiile de locuințe realizate din fonduri de stat se desfășoară cu intensitate, materializind 
eforturile financiare ce se fac pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale populației, lată, în imaginea sur

prinsă de fotoreporter, primele blocuri din cartierul Colentina, care au ajuns la cota finală
Foto : M. Andrcescn

ÎN ZIARUL DE AZI:

® La ce nivel este utilizat potențialul tehnic
prinderii ? ® Cum am asigurat obținerea unei
bune în condiții de secetă ® Perfecționarea
profesoral nu poate fi realizată cu modalități

Telegramă

al între
recolte

corpului
formale

Tovarășului FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba 
Prim-ministru al guvernului revoluționar 

al Republicii Cuba

Tovarășului OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

HAVANA
Cu ocazia celei de-a XV-a aniversări a Insurecției Naționale Cuba

neze, în numele C.C. al P.C.R., al Consiliului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, Partidului Comunist din Cuba, 
guvernului revoluționar și poporului frate cubanez un călduros salut 

■ tovărășesc și cele mai cordiale felicitări.
Poporul român urmărește cu vie simpatie și se bucură din toată 

inima de realizările obținute de oamenii muncii cubanezi, sub conducerea 
Partidului Comunist, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în edi
ficarea socialismului în patria dv.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea profundă că relațiile de 
prietenie frățească și colaborare multilaterală statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Cuba, între Republica So
cialistă România și Republica Cuba, vor cunoaște o dezvoltare continuă 
spre binele popoarelor noastre, în interesul unității țărilor socialiste și al 
mișcării comuniste internaționale, al cauzei ‘socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar General al C.C. 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

mia națională și viata poporului — 
menite să asigure aplicarea justă în 
practică a principiului socialist de 
cointeresare materială a oamenilor 
muncii și. implicit, stimularea între
gului personal tehnico-administrativ 
si de specialitate în vederea obți
nerii unor rezultate superioare în 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin.

Promovarea riguroasă a acestui 
principiu în viața noastră economică 
exclude t- asa oum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din 19 iunie a.c. — 
veniturile excesive, disproporțiile 
flagrante și ne justificate în salari
zare. Străină de orînduirea noastră 
socialistă este și tendința de unifor
mizare a retribuției, întrucît vine 
în contradicție cu aplicarea princi
piilor de repartiție după cantitatea 
și calitatea muncii. Tocmai prin pris
ma acestor considerații trebuie ana
lizată și privită noua hotărîre a con
ducerii de partid si de stat. în sen
sul că prevederile ei asigură o re
partizare mal echitabilă a fondurilor 
de premiere — pîrghii puternice de 
stimulare a colectivelor din între
prinderi si instituții în realizarea si 
depășirea sarcinilor calitative si can
titative ale planului de stat, care să 
răsplătească munca rodnică, efortu
rile perseverente în ridicarea efi
cientei activității economice șl so- 
ciăl-culturale.

Este cunoscut că modul actual de 
acordare a premiilor trimestriale 
personalului tehnic-administrativ și 
de specialitate conține carențe care 
dau naștere la disproporții în veni
turi. Vechile limite maxim&iale pre
miilor — 60 la sută din salariul ta
rifar pentru cadrele de conducere, 
șefii de servicii, secții, ateliere, in
gineri, economiști, maiștri și 30 la 
sută pentru restul personalului teh
nic-administrativ — provoacă dife
rențe prea mari între cuantumul pre
miilor și, deci, între veniturile di
verselor. categorii de salariați. Oare 
realizările unei întreprinderi sau in
stituții, lună de lună, trimestru de 
trimestru, nu sînt rezultatul efortu
lui colectiv al tuturor salariăților 
ei ? Desigur, trebuie apreciate și sti
mate contribuția și răspunderea ca
drelor de conducere tehnice și eco
nomice, ale specialiștilor din între
prinderi și instituții, la îmbunătă
țirea neîntreruptă a activității, dar 
pentru toate acestea ele sînt retri
buite prin salariul tarifar. Acest sa
lariu ține seama de complexitatea 
sarcinilor ce le revin, nivelul de ca
lificare necesar și de responsabilita
tea pe care fiecare funcție o 
incumbă. In lumina acestei așezări 
a salariilor tarifare nu se mai justi
fică limitele actuale ale cotelor de 
repartizare a fondului de 
pe salariați. •

Reglementarea existentă 
vede că premiile maxime
cordate numai în cazul obținerii unor 
realizări cu totul deosebite, de mare 
valoare pentru activitatea întreprin
derilor sau instituțiilor. 'Or, această 
prevedere nu s-a respectat întot
deauna. In majoritatea întreprinde-

într-un stat în caTe 
democrația socialistă 
triumfă cu fiecare 
nouă cucerire revolu
ționară, în care ea se 
dezvoltă arborescent, 
eficace, asanînd toate 
straturile societății, 
stîrnind inițiativa 
atoare a maselor, 
mulînd energii, 
du-le acestora 
spectivă. finalitate, în
tr-un asemenea stat 
opinia publică este un 
personaj aflat la mare 
cinste în multivalența 
funcțiunilor ei. expri- 
mîndu-se, instantaneu 
aproape, virtuțile fun
damentale ale acelei 
societăți, climatul vie
ții social-poliiice. Sub 
acest raport, dincolo 
de caracterul ldeologi- 
co-politic ce îi incum
bă, dincolo de natura 
sa filozofico-teoretică, 
noțiunea de opinie pu
blică denumește, în 
condițiile socialismu
lui, o mare forță de 
acțiune practică con
dusă de partidul co
munist. este seismo
graful confruntării ne
mijlocite. concrete, vii 
a politicii cu voința 
poporului. îndreptar 
sigur al statului socia
list pentru rezolvarea 
în condiții bune a sar
cinilor constructive ale 
națiunii.

Nu-mi dă pace gîn- 
dul că. în timoul nu 
prea 
ceastă 
cială de o excepționa
lă valoare se exercita 
greoi.

Aș asemăna fenome
nul de opinie publică

cre- 
acu- 
dîn- 
per-

(pentru o mai bună 
intuire a mooilurilor 
și funcțiunilor sale) cu 
fenomenul ( biologic 
fundamental, care este 
inspirația si expirația, 
proces prin care se o- 
xigenează sîngele. se 
fortifică într-una acea 
formidabilă structură 
care este corpul ome
nesc, se evită involu
ția, se înlocuiesc ener
giile cheltuite prin ab
sorbția celor noi; e 
vorba, deci, de o mo
dalitate practică, stă
ruitoare, neîntreruptă, 
cu ajutorul căreia — 
printr-o sistemă de 
mare simplicitate si 
repetată la infinit — 
hrănim durata biolo
gică si durata de spi
rit. Cumva asemănă
tor se manifestă 
funcțiile opiniei pu
blice (orice comparație 
șchioapătă !). dacă ți
nem cont de faptul că 
societatea modernă nu 
se poate dispensa nici
decum de serviciile ei 
oxigenatorii. servicii 
care se produc tocmai 
prin perseverenta și 
continuitatea cu care 
sînt stimulate, simolu. 
ritmic, neîntrerupt si 
în chip egal, ca o res
pirație de om sănătos.

îmi aduc aminte. în 
acest context, de acel 
faimos crieur public 
al epocilor de întune
ric medieval, funcție 
de strigător de ordineîndepărtat, a-

functiune so- și porunci sacrosancte, 
care s-a exercitat în
tr-un fel sau altul 
pînă în societatea bur
gheză modernă. Nu-i 
vorba, desigur, de săr-

mânui și pitorescul 
vătășel, slujbașul cu 
tobă și galoane și cal, 
care — traversînd dis
tantele — aducea la 
cunoștința populației 
voința împărăției, a 
monarhului, a rigăi. a 
sultanului, a ducelui, 
a baronului (sau baro- 
netului), a prințului, a 
grofului, a insului 
a-toate-ocîrmuitor. E 
vorba de esența aces
tei funcțiuni ; acel 
crieur public, omul 
care striga știrile, nu 
era decît expresia, 
portvocea unei relații 
sociale, a unei situații 
împinsă la limită, a- 
bominabila stare a 
unei singure voci, vo
cea unipersonală a ce
lui puternic, a celui 
care domină, vocea 
dictatului. Orice altă 
voce era înăbușită, ex
clusă, anihilată, redu
să la tăcere. în asta 
rezidă una din 
tile infamante, 
din stigmatele 
stau pe trupul 
tăților in justițiare, ba
zate ne exploatare. 
Din rațiunea de a dis
truge. de a înlocui a- 
cest privilegiu de jun
glă și în contextul 
unei necesități de or
din istoric, s-a ajuns 
— printre altele — la 
obiectivul revoluționar 
al luptei pentru cu- 
vînt (formă esențială 
a luptei politice), la 
lupta pentru dreptul 
la opinie, la lupta pen
tru dreptul de mani
festare nestingherită,

(Continuare 
în pag. a V-a)

premiere

mai pre- 
pot fi ar-

(Continuare in pag. a III-a)

pece- 
unul 
care 

socie-
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Piața coăiună?
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CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

Pe măsură ce blocarea franceză 
arată semne de durată, dincoace de 
Canalul Mînecii presează mult con
troversata dilemă : a zăbovi zadarnic 
sub zidurile Pieței comune _ ori a în
cerca alte căi de 
tere s-au lansat 
cipale — pe de 
europenii", iar 
versarii Pieței 
inspiră din lecțiile 
strategii politice britanice și afirmă 
ca atare că spiritul de prevedere 
cere asigurarea unor soluții de alter
nativă. Dintre aceștia din urmă se 
recrutează și autori și adepți ai unei 
noi formule, cunoscută sub numele 
de N.A.F.T.A. (North Atlantic Free 
Trade Area) — adică Zona nord at
lantică a liberului schimb.

în Marea Britanie s-a închegat un 
puternic grup de sprijin, din care 
fac parte peste 80 de membri ai par
lamentului din partidețle laburist, 
conservator și liberal, numărînd per
sonalități politice proeminente ca

ieșire. în dezba- 
două tabere prin- 
o parte, „pro- 

pe de ■ alta, ad- 
comune care se 

tradiționalei

Apropierea de spectatori
Dacă se constată slăbiri 

ale interesului publicului 
pentru teatru, aceasta se 
datorează și faptului că 
prea puține teatre se pro
filează prin repertoriu, că 
nu se tine în suficientă 
măsură seama de gusturile 
diverse și de capacitatea 
receptivă, foarte diferită, 
a publicului, de ceea ce 
i-ar plăcea cu adevărat lui. 
Chestiunea este, fără în
doială, foarte delicată, și 
nu se pot da soluții. Tre
buie să se țină seama de 
gustul publicului, dar tre
buie totodată ca el să fie 
format, stimulat, ridicat. 
Nu se poate trece peste 
faptul că avem în acest 
domeniu al teatrului ex
cepționale capacități de 
creație, verificate și con
firmate pe plan național și 
internațional, calitatea de 
a practica artă de auten
tică factură și înalt nivel, 
creatori care, spre mîndria

vitală a teatrului
Virgil BRĂDÂȚEANU

noastră, au ridicat ștacheta 
foarte sus. Dar, aparent 
paradoxal, acest sector ar
tistic, al capacităților do
vedite, cunoaște serioase 
dificultăți în ceea ce pri
vește participarea specta-

rioade, poate problema nu
mărul unu, este aceea a 
publicului care trebuie 
adus sau readus la teatru, 
evident nu prin coborîrea 
ștachetei.

Căile le reprezintă diver-

puncte de vedere
»

torilor. Și cum împlinirea 
spectacolului ca act de 
creație presupune prezenta 
publicului și o pretinde 
totodată funcția sa educa
tivă, una din principalele 
probleme ale acestei pe-

sificarea și profilarea ac
tivității noastre, atracțiozi- 
tatea și eficienta emoțio
nală a repertoriului, înal
tul nivel calitativ al spec
tacolelor. al tuturor spec
tacolelor, nu numai al unora

pe care le vrem reprezen
tative. De asemenea, un 
rol important îl are pu
blicitatea în jurul realiză
rilor și respectarea 
de responsabilitate a 
ror promisiunilor 
încep cu repertoriul, 
supus cu personalitate, di
ferit de la un teatru la 
altul, în funcție de factori 
foarte specifici, plecînd de 
la baza comună a misiunii 
educative pe care — să nu 
uităm nici o clipă ! — o 
are scena.

Pentru dramaturgia ro
mânească există în majo
ritatea teatrelor noastre 
interesul corespunzător și 
nici un autor dramatic de 
valpare nu găsește ușa în
chisă. Aș crede chiar că 
uneori se deschide cortina 
prea ușor asupra unor 
piese care n-au virtuțile 
dramatice necesare. Aici, 
însă, este greu de drămuit 
și e bine să rămînă inte-

plină 
tutu- 
care 
pre-

resul, bunăvoința și 
petența stimulatoare, 
ori, totuși, interesul 
declarat, înscris pe hîrtia 
care reprezintă 
dar neonorat, 
ușor, mult prea 
mente pentru 
la piese românești, chiar 
dintre cele mai bune.

La selectarea și înscena
rea pieselor românești, tea
trele au, la rîndul lor, greu
tăți datorită chiar drama
turgilor. Ne referim la 
„repertoriul de actualitate", 
care, după cum se știe, dă 
viață și respirație contem
porană scenei. Un mare 
actor care-și făcuse titlu 
de cinste din creații în 
piese românești mărturi
sea îndurerat că în ultima 
vreme parcă nu mai are 
ce juca. El remarca toto
dată că în artă în general 
pare a fi tot mai puțin loc 
pentru omul simplu, de

com- 
Une- 
este

repertoriul, 
Se găsesc 
ușor, argu- 
renunțarea

(Continuare în pag. a IV-a) 8
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Douglas Jay, fost ministru laburist 
al comerțului, sau Edward du Cann. 
fost, pînă nu demult, președinte al 
partidului conservator. Dincolo de 
Atlantic, în S.U.A., își dau concursul 
nume cu rezonanță, ca senatorul 
republican Jacob Javits. Ar
thur Schlesinger și profesorul 
John K. Galbraith, ultimii doi con
silieri apropiați ai fostului președinta 
John F. Kennedy. In jurul proble
mei, o virulentă polemică bîntuie 
în ultimul timp cercurile politice, 
economice, paginile literaturii de 
specialitate, cu participarea unor in
fluente cercuri de afaceri, împărțite 
și ele în funcție de precăderea car
dinală a intereselor.

Proiectul N.A.F.T.A. preconizează, 
ca o primă etapă, o asociere între 
C.E.E. (Piața comună) și A.E.L.S. 
(Asociația Europeană a Liberului 
Schimb) pentru a. nu da de bănuit 
că s-ar întreprinde ceva împotriva 
Pieței comune. Dacă însă cei șase 
nu vor fi de acord să se alăture — 
ipoteză pe care se poate miza fără 
risc — atunci procesul asocierii^, 
„atlantice" ar putea începe cu 
un nucleu format din Marea Bri
tanie, Statele Unite, Canada și 
țările A.E.L.S., urmînd ca ulte
rior să se alăture, dacă doresc 
bineînțeles, Noua Zeelandă, Aus
tralia și Japonia. In felul acesta, 
N.A.F.T.A. ar deveni treptat o Piață 
comună mai largă și cuprinzătoare, 
în cadrul căreia se presupune că 
economia britanică ar găsi o abun
dență de avantaje.

Predomină considerentul că prin
cipalii membri 
limbă engleză, 
turi . economice 
tice, parteneri comerciali tradițio
nali și, deci, cu interese similare. 
Se invocă astfel faptul că din acesta 
țări se importă majoritatea mărfuri
lor esențiale — din America de Nord 
cereale și alte produse, din Australia 
și Noua Zeelandă alimente și ma
terii prime, din Scandinavia cheres
tea, pastă de lemn și minereu de fier. 
Concomitent, vasta piață americană 
s-ar deschide pentru produsele in
dustriei britanice, debușeele urmînd 
a fi asigurate de o liberalizare gene
rală a comerțului, fără taxe și alte 
opreliști. Cronicul deficit al balan
ței de plăți s-ar transforma 
excedent perpetuu, iar lira 
larul și-ar consolida poziția 
zerve valutare internaționale.

Această Nirvană a schimburilor 
comerciale este pusă în izbitor con
trast cu Piața comună. După cum a- 
firmă Douglas Jay, în cartea sa 
„După Piața comună", apartenența 
la C.E.E. și acceptarea politicii ei 
agrare ar însemna pentru Anglia nu 
numai o scumpire insuportabilă 
a alimentelor importate, ci și o 
pierdere anuală pînă la 700 mi
lioane lire în balanța de plăți. In

ar fi țări de 
cu vechi legă- 

si afinități poli-
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într-un 
și do- 
ca re-
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ALIMENTAREA CU APĂ A CAPITALEI

O problemă a țârei 
rezolvare impune 
tea mai larga 
participare 
cetățenească

• RECLAMAȚI!
9

• SESIZĂRI
O RĂSPUNSURI
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în diferite cartiere ale Capitalei se 
semnalează de mai mult timp lipsa 
apei potabile ore și chiar zile în șir, 
creînd mari greutăți locuitorilor. în 
numeroase scrisori sosite la redacție 
cetățenii îșl exprimă nedumerirea în 
legătură cu această situație. „In car
tierul din jurul gării Obor — arată 
pensionarul I. Damian — apa nu urcă 
decît pînă la parter. De astă primă
vară locatarii de la etaje se aprovi
zionează cu apă de la conducta aflată 
la subsolul blocului. Dar și aici se 
oprește uneori". ■

Așa stînd lucrurile, ne-am adresat 
Direcției generale de gospodărie co
munală a municipiului București pen
tru a afla care sînt cauzele acestor 
anomalii și mai ales ce se între
prinde pentru a fi înlăturată. Iată ce 
ne-a spus tov. Inginer MIHAIL E- 
NESCU, director tehnic al acestei di
recții :

— Sesizările sînt întemeiate. Pro
blema alimentării cu apă a orașului 
București, deocamdată, nu este rezol
vată din mai multe motive. în primul 
rînd, pentru că nu există o corelare 
între capacitatea surselor și rețelelor 
de aducțiune și consumul de apă zil
nic, destul de ridicat. Orașul s-a dez
voltat într-un ritm vertiginos, consu
mul de apă pe cap de locuitor a cres
cut foarte mult. Este adevărat că a 
crescut și rețeaua de alimentare cu 
epă. Dacă în 1957 în instalațiile ora
șului se pompau 300 000 mc de apă, 
anul acesta s-a ajuns la 650 000 m.c. 
Cu toate acestea, sîntem încă de
parte de a satisface nevoile de con
sum.

în cartierele din partea de nord- 
ast a orașului, unde sînt instalații 
enai vechi, iar unele blocuri nu 
Mu hldrofoare, lipsa de apă se re- 

' simte și mai acut. Anul acesta a fost 
© situație mai deosebită, creată de 
seceta excesivă, din care cauză ali
mentarea cu apă a orașului — în spe
cial a acestor cartiere — a devenit 
mai dificilă. Rîul Dîmbovița — prin
cipala sursă de alimentare a orașului 
— a scăzut foarte mult, astfel că, la 
începutul lunii iulie debitul de apă 
care intra în stația de tratare Ar- 
cuda, a ajuns la 1,3 mc pe secundă, 
ceea ce însemna 1/3 din debitul mi
nim necesar de Ia această sursă. A- 
celași lucru s-a petrecut și cu cea
laltă sursă — rîul Argeș. Ca urmare, 
presiunea apei pompate în rețeaua 
orașului a scăzut de la 38—40 metri 
coloană de apă cît este normal, la 
numai 23—24, iar în unele zile chiar 
mai puțin. Toate acestea ne-au obli
gat la o serie de eforturi, Ia aplica
rea de restricții unor beneficiari 
mari consumatori de apă, cu scopul 
de a se repartiza uniform apa în toa
te cartierele orașului. Se poate spune 
că în ultimele zile situația s-a mai 
îmbunătățit.

— In numeroase scrisori se 
semnalează faptul că în unele 
părți ale orașului, apa — in 
ciuda faptului că e insuficientă 
— nu este bine gospodărită, nu 
se fac intervenții operative din 
partea echipelor de întreținere, 
ceea ce duce la mare risipă. 
Cum explicați acest lucru ?

— Și în această privință Sesizările 
sînt îndreptățite. Se consumă inutil 
multă, enorm de multă apă pe di
ferite căi. Robinetele pierderii aces
teia sînt multiple.1 Se înregistrează 
multe spargeri de conducte, hidranți 
stricați, etc. Aceste avarii se explică, 
pe de o parte, prin variațiile de pre
siune care solicită mai mult instala
țiile, iar pe de altă parte, prin lucrul 
de mîntuială ce-1 execută uneori ser
viciile noastre de specialitate. Dacă 
în primul caz am putut interveni 
mai puțin datorită cauzelor arătate 
mai sus (secetă), în cel de-al doilea 
■trebuie să recunoaștem că noi, con
ducerea direcției, nu am dovedit des
tulă exigență. Volumul mare de lu
crări urgente ce trebuiau executate 
zilnic cu un număr redus de munci
tori, lipsa unui control și a unei su
pravegheri continue din partea con
ducerii I.C.A.B. au dus la apariția 
unor defecțiuni, în unele cazuri chiar 
imediat după terminarea reparațiilor, 
în lunile iunie și iulie au apărut cite 
120 de intervenții, în medie, pe zi. 
Uneori nu toate defecțiunile ce se 
ivesc sînt urgent înlăturate. în zilele 
de 18, 19, 20 și 21 iulie au rămas de 
(remediat pentru a doua zi cîte 7—8 
defecțiuni. Este lesne de înțeles cîtă 
apă s-a pierdut în acest timp.

Dacă acestea sînt lipsurile ce s-au 
manifestat în cadrul I.C.A.B., nu tre
buie trecuți cu vederea nici alți fac
tori care zilnic contribuie la irosi
rea unei mari cantități de apă — 
beneficiarii. Dintr-un calcul sumar 
rezultă că circa 20 la sută din 
apa pompată este risipită pe 
cele mai diferite căi. Noi am 
făcut apeluri în repetate rînduri că
tre consumatori pentru a stăvili rl- 
Bipa de apă. Dar de multe ori fără 
«cou, deși acest lucru este, evident, 
tn detrimentul lor. Multe întreprin
deri industriale preferă, din como
ditate, să consume, pentru procesul 
tehnologic, apa potabilă din rețeaua 
«rașului, în loc să folosească puțurile 
proprii săpate în acest scop. Nu pu
ține sînt cazurile cînd cetățenii Iasă 
robinetele deschise, iar apa inundă 
apartamentele ; consumurile excesive 
de apă la bae, bucătărie, uda
tul florilor ziua în orele de vîrf 
de consum etc. au făcut, de aseme
nea, ca în unele cartiere presiunea 
să scadă foarte mult. Consider că 
est» o datorie a fiecărui cetățean ca

să gospodărească rațional nu numai 
apa pentru consumul propriu, plătită 
din buzunar, ci să dea dovadă de 
aceeași grijă pentru combaterea ri
sipei provocate de alții. Atunci cînd 
sesizează o mică defecțiune la con
ducte sau hidrânți, să comunice 
imediat acest lucru serviciului spe
cial al I.C.A.B. pentru a se putea 
interveni în cel mai scurt timp.

— Spuneați la începutul con
vorbirii că debitul și rețeaua 
de apă a Capitalei sînt sub ce
rințele de consum ale locuitori
lor orașului. Desigur, măsurile 
ce s-au luat în acest an au avut 
drept scop atenuarea pentru mo
ment a lipsei de apă. Dar pro
blema încă nu este rezolvată. 
Ce măsuri se vor lua în conti
nuare ? Ce s-a prevăzut în a- 
cest sens ?

— In planul de investiții al Capi
talei sînt prevăzute o serie de lucrări 
privind dezvoltarea rețelei de ali
mentare cu apă, care vor lichida în
tr-un timp scurt această situație. în 
acest scop au fost alocate peste 
700 milioane lei. La multe obiec
tive, lucrările sînt în curs de rea
lizare. Un nou canal va aduce apa 
de la Crivina pînă la stația de tra
tare Roșu. S-a întocmit studiul eco
nomic pentru apeductul Roșu și pen
tru încă o stație de pompare în partea 
de nord a orașului. Prin aceste lu
crări care vor fi terminate în pri
mul trimestru al anului 1970 — par
țial se vor da în folosință încă din 
1969 — debitul de alimentare cu apă 
a Capitalei va crește cu 90 000 mc 
apă pe zi. în plus, începînd din 
luna august a acestui an, eșalonat, se 
vor mai da pînă în iunie 1969 încă 
30 000 mc apă pe zi, din instalațiile de 
la frontul subteran Arcuda. Paralel se 
fac studii, analize, etc. în vederea fo
losirii apei din complexul Cernica, de 
unde se prevede un debit de circa 
60 000 mc pe zi. Arterele Titan nord și 
Băneasa, în curs de execuție vor fi 
terminate în 1970 (parțial vor func
ționa în 1969), creînd posibilitatea a- 
limentării cu apă în bune condițiuni ‘ 
a cartierelor din partea de nord și est 
a orașului. în urma acestor lucrări, 
putem spune că în 1970 problema ali
mentării cu apă a municipiului Bucu
rești va fi rezolvată, urmînd să se 
efectueze apoi o serie de moderni
zări, îmbunătățiri și înlocuiri ale 
rețelei de apă existente. Totul de
pinde deci, în viitor, de rigurozita
tea cu care vom respecta și urmări 
ducerea la îndeplinire a acestui plan, 
de preocuparea noastră pentru Ca 
fondurile de investiții alocate să fie 
folosite cu maximum de eficiență.

Vasile M1HAI

La redacție sosesc numeroase scri
sori prin care diferiți cetățeni cer, 
pe bună dreptate, luarea de măsuri
operative pentru curmarea unor acte 
infracționale ce lezează interesele 
lor legitime. Firește, aceste scrisori 
sînt trimise spre rezolvare organe
lor de procuratură și miliției. Răs
punsul ce ni se trimite este adesea 
următorul : rezolvarea faptelor — 
ni se spune — deși penale, intră în 
competența consiliilor de judecată, a 
comisiilor de împăciuire etc. De ce?

Prevederile legale care reglemen
tează rezolvarea diferitelor petiții a- 
dresate organelor administrației, de 
stat, justiției, procuraturii, diferite
lor organe obștești, sînt instrumen
te juridice eficace puse la dispoziția 
cetățenilor .pentru transpunerea în 
viață a unui drept prevăzut în Con
stituția țării. Numeroși oameni ai 
muncii, ale căror drepturi au fost 
nesocotite de anumite persoane sau 
chiar de unele organe de stat, fo
losind căile stabilite de lege, au a- 
juns în cele din urmă la restabili
rea adevărului.

Totuși, practica rezolvării unor 
plîngeri, petiții sau reclamații a 
scos, într-adevăr, la iveală și unele 
imperfecțiuni, carențe, chiar parado
xuri ale actualului mod de regle
mentare a lor. Dacă un cetățean, 
bunăoară, angajat al unei organiza
ții socialiste, sustrage din avutul ob
ștesc al unității în care lucrează un 
obiect în valoare de cel mult 200 
lei, în cazul în care fapta este să- 
vîrșită pentru prima oară, plîngerea 
împotriva lui este rezolvată de con
siliul de judecată, care poate să-i 
aplice, cel mult, o sancțiune con
travențională — observație, mus
trare, îndepărtare din serviciu. în 
caztil cînd însă același cetățean, 
sau altul, săvîrșește o sustragere din 
avutul obștesc, tot pentru prima 
oară, și în valoare tot de cel mult 
200 de lei, dar de la altă instituție 
sau întreprindere decît cea în care 
lucrează, plîngerea împotriva lui se 
rezolvă de dată aceasta de organele 
de urmărire penală șl, în final, la 
tribunal, aplicîndu-i-se nu o sanc
țiune contravențională, ci una pe
nală ! Ca și cînd ar conta locul 
unde s-a comis furtul și nu fapta 
în sine !

Un exemplu : în luna martie a.c. 
Vasile Panduru a furat din între
prinderea „Ciclop", la care era an
gajat, o piele de căprioară și un 
halat, ambele în valoare de 150 lei. 
A fost prins cînd a încercat să iasă 
cu ele pe poarta unității. Potrivit

I

• Inspectoratului silvic Neamț I s-a trimis, la ■ 25 martie a.c., 
pentru cercetări și luarea de măsuri, următoarea sesizare : „Briga
dierul Mircea Fedeleș, pădurarul Pavel Ruscanu și inginerul Liviu 
Tiocaliuc de la Ocolul silvic Borca înstrăinează lemne din pădurile 
statului. Cu ajutorul lui Pavel Birgăoanu, cunoscut ca om necinstit, 
ei vind, cu prețuri de speculă, lemnele sustrase și-și împart banii. 
Mircea Fedeieș a falsificat pînă acum 118 acte, pentru a acoperi 
neregulile comise’. Sesizarea aceasta ar fi trebuit să pună pe 
gînduri conducerea inspectoratului, s-o determine să treacă neîn- 
tîrziat la luarea măsurilor care se impuneau și să comunice, în 
termenul legal, redacției măsurile luate. Dar au trebuit să treacă 
aproape patru luni pînă cînd această instituție a trimis următorul 
răspuns nesatisfăcător, formal : „La controlul efectuat s-a constatat 
că cele sesizate au fost adevărate, față de care se vor lua măsuri 
de sancționare a celor vinovați". Și cu asta — basta. Dar ce măsuri 

■ și cînd anume se vor lua nu avem voie să știm, tovarăși de la 
inspectoratul silvic Neamț ?

• Vasile Ion, directorul școlii generale din satul Cochirleni, 
comuna Rasova, județul Constanța, a „mutat’ din magazia școlii în 
hambarul său 12 saci cu porumb, obținut anul trecut de pe lotul 
școlii. De asemenea, a făcut „dispărută’ suma de 1 400 lei, reali
zată din vînzarea gogoșilor de mătase (viermii de mătase au fost cres
cuți cu sprijinul elevilor). Și a mai săvîrșit și alte nereguli, confirmate în
tr-un răspuns la o sesizare trimisă de redacție Inspectoratului școlar jude
țean Constanța. Din cîte sîntem informați, „domnul director" a fost 
sancționat și s-au luat măsuri pentru recuperarea daunelor materiale 
aduse școlii. Dar cu prestigiul profesiei cum rămîne, tovarăși inspec
tori școlari 7 >

• Cu 7—8 ani în urmă, la imobilul din strada Gabriel Peri nr, 6, 
au început lucrări de reparații capitale. Lucrătorii I.R.C.R.-ului au 
schimbat ferestrele solide din stejar cu altele șubrede, de brad, 
cu balamale slabe, Electricienii ne-au spart pereții și au lăsat 
instalația electrică într-o stare mai proastă ca înainte, astfel că se 
crease pericol de incendiu. După cîtva timp au început reparațiile 
la ascensor, dar nici aici meșterii n-au făcut altceva decît să-l 
strice și mai rău. S-au irosit numeroase materiale, s-au cheltuit 
importante fonduri bănești, dar aceasta n-a îmbunătățit cu nimic 
confortul locatarilor. Cine își permite să patroneze o asemeneaconfortul locatarilor. Cine 
risipă l'

Locatarii imobilului din str. Gabriel 
Peri 6, sectorul I, București

magazinul din „Moldova Nouă*, județul 
de mobilă preambalafă, tip „Minerva*,

din Slatina să 
dea decît dacă

acum.
„Pro- 

unită|ii pe care

• „Am cumpărat de la 
Caraș-Severin, o garnitură 
care m-a costat 10 000 lei. Mi s-a dat și un certificat de garanfie, 
în care am avut toată încrederea. Dar cînd am desfăcut-o .acasă, 
am rămas total dezamăgit. Mobila era dezasamblafă, zgîriată, 
oribil finisată. Am; sesizat .imeefiat organele comerciale. Am rev.eniț, 
fimp de 4 ani de zile, cu a [te sesizări-, dar n-am primit niei jyn 
răspuns*. Această scrisoare, semnată de Petre Rîcu din comuna 
Moldova Veche, a fost trimisă de redacfie fabricii producătoare, 
întreprinderea „Progresul’-Arad. In răspunsul semnat de Aurelia 
Crăijă, director, ing. Dan Petru, șef serviciu produefie, ni se dau 
asigurări că fabrica va frimite, la 9 aprilie a.c., un meseriaș pentru 
a efectua remedierile necesare. Dar, după cum ne scrie astăzi tov. 
Rîcu, conducerea fabricii n-a trimis pe nimeni nici pînă 
Felicitări pentru promptitudine, tovarășă director a fabricii 
greșul* I Și pentru modul în care jinefi la prestigiul 
o conduceji I

• Deunăzi, am mers la depozitul de cherestea 
cumpăr cîteva bucăți de seîndură. N-au vrut să-mi 
iau și un... butoi. Dar nu un butoi ca lumea, ci unul vechi, stri
cat. N-am avut încotro și am acceptat (aveam neapărată nevoie 
de seîndură ; de butoi — deloc). Cit am stat eu prin depozit, s-au 
„vînduf* în felul acesta peste 20 de bufoaie hodorogite. Este și 
acesta un mod, total incorect, de a face comerț 1

Paul DINU
comuna Mărunței, județul Olt

dispozițiilor în vigoare, plîngerea 
împotriva lui a fost soluționată de 
consiliul de judecată al întreprin
derii, care l-a sancționat contraven
țional cu îndepărtarea din serviciu. 
Să punem acest caz față în față cu 
cazul Măriei Țenea care, intrînd 
intr-un magazin și pîndind mo
mentul cînd nu era observată de ni
meni, a încercat să fure o cămașă 
în valoare de 160 de lei. Spre deo
sebire de cazul anterior, plîngerea 
împotriva ei a fost cercetată de că
tre miliție și, în continuare, rezol
vată de judecătoria sectorului

în procesul de perfecțio
nare neîntreruptă a vieții 
noastre sociale, fiecărei in
stituții, fiecărui serviciu 
care lucrează cu și pentru 
public i se pretinde să a- 
dopte soluții optime, în 
concordanță cu imperati
vele, uneori atît de varia
bile ale vieții, astfel îneît 
cetățeanul să aibă la dispo
ziție cele mai lesnicioase 
căi de acces spre rezolva
rea chestiunilor 
resează. Aceasta 
stituția la o 
tă confruntare 
vității proprii 
voile și cerințele 
lor care apelează 
ciile sale, pentru 
mereu mecanismul deservi
rii în așa fel îneît să nu se 
producă dereglări, să nu 
apară nici un fel de defec
țiuni. , .

Din păcate, nu o dată ce
tățeanul este pus în situa
ția de a constata cît de de
parte este un asemenea de
ziderat de sistemul greoi 
de lucru al unor instituții 
cărora li se adresează, de 
comoditatea și indiferența 
care paralizează voința și 
forța de a rezolva, de opti
ca îngustă și limitată, inca
pabilă să descifreze sensu
rile reale ale împlinirii da
toriei.

Nu de mult, Nicolae Ște- 
fănescu ne relata într-o 
scrisoare dificultățile pe 
care le întîmpina o bună 
parte din locuitorii comu
nei Bărbătești, județul 
Gorj, cu prilejul schimbă
rii buteliilor pentru mași
nile de gătit. Deși chestiu
nea era destul de simplă, 
la un moment dat cetățe
nii s-au trezit într-o situa
ție ce părea de-a dreptul 
fără ieșire. Cel mai apro
piat depozit de preschim- 

„ bare a buteliilor se afla 
la o distanță de 17 km de 
localitatea Tg. Cărbu- 
nești. Cum să transporți o 
astfel de greutate pe o a- 
semenea distanță ? Oamenii 
se plîngeau funcționarilor 
de la depozit, dar aceștia, 
în loc să întreprindă ceva 
pentru a-i ajuta, îi sfătuiau 
să se lase păgubași, pen
tru că „asta este situația". 
Chipurile, problema nu 
depindea de ei. Iată însă 
că, dintr-un răspuns al 
Bazei de desfacere a 
produselor petroliere din 
Craiova, aflăm că lucru
rile se puteau rezol
va extrem de simplu: 
după un program stabilit 
în funcție de nevoile de 
aprovizionare ale popu
lației, transportul buteliilor 
se putea efectua chiar cu 

. mașinile depozitului !
Cazul hu este de loc sin

gular. Adesea, urmărind fi
lierele rezolvării numeroa
selor doleanțe cetățenești, 
parcă asistăm nu la un dia
log firesc între doi parte
neri care, în ultimă in
stanță, au același țel, ci la 
un schimb de replici de pe 
poziții adverse : de o par
te, instituția și funcționarii 
ei lucrînd într-un ritm și 
după tipare din care nu vor 
să iasă, iar de alta — ce
tățeanul care, presat de tot 
felul de griji și interesat ca 
lucrurile să nu rămînă ne
rezolvate, se străduiește, se 
zbate din răsputeri să bi
ruie această stare de apa
tie, să scuture inerția și a- 
morțeala angrenajului ad
ministrativ. Aproape ni
ciodată exprimată deschis, 
această îndărătnică rezis- 
tentă în fața cerințelor în-

ce-1 inte- 
obligă in- 
permanen- 

a acti- 
cu ne- 
oameni- 

la servi- 
a adapta

dreptățite ale cetățenilor 
se traduce în fapt prin tot 
felul de pretexte parcă a- 
nume găsite și invocate ca, 
sub corsetul lor, treburile 
să ny fie duse pînă la ca
păt. Lui Alexandru_ Po
pescu din comuna 
județul Ilfov, 
plata pensiei.
dețean de pensii a descope
rit că din dosarul său lip
sește decizia de desfacere a 
contractului de muncă. Din 
dosar rezulta însă limpede 
că omul are peste 66 de 
ani, că a lucrat ani în șir

Brazl, 
i s-a sistat 
Oficiul ju

de muncă. De prisos să mal 
spun că elucidarea cazului 
respectiv reclama o solu
ționare urgentă. Ei bine, 
nici pînă astăzi acest ra
port medico-legal nu a fost 
avizat. O scăpare din ve
dere ? O eroare ? Nu. Nu 
e vorba de nici o eroare, 
pentru că ea persistă în 
ciuda revenirilor făcute în
tre timp. Este limpede că 
perseverarea pe calea gre
șelii, nerecunoașterea și 
nerepararea ei cu atît mai 
mult trebuie să fie combă
tute și incriminate.

Pe marginea scrisorilor

sosite la redacție

IPOSTAZELE
CONFRUNTĂRII
cu
SOLICITANTUL

de 
să 
cu

Nu putea fi secată timp 
6 ani 
cred, 
cît se 
decît 
porțiuni de 
înclinație provoacă stag
narea apei. Regizarea unei 
așa-zise „preocupări susți
nute" pentru 
soluționarea 
este decît o 
să mascheze 
să-1 deruteze 
să-1 facă să 
lupta".

Alterarea esenței dialo
gului cu cetățeanul repre
zintă, într-adevăr, una din
tre cele mai grave anoma
lii care condamnă instituția 
la o permanentă anchilo
zare și neputință de a se 
integra în cadența ascen
dentă a exigențelor. „Viața 
surprinzător de lungă a 
unor deficiente care fac o- 
biectul criticilor și sesizări
lor repetate și îndreptățite 
ale cetățenilor — remarcă 
în această ordine de idei 
Pamfil Ciocănel din Bu
zău — se explică de multe 
ori tocmai prin aceea că 
funcționarul, ba chiar și 
conducătorul lui, refuză sau 
nu concepe că trebuie să 
privească lucrurile și cu 
ochii altora. Mie personal 
aproape în fiecare zi îmi 
dă cele mai mari dureri de 
cap felul cum circulă auto
buzele de transport în co
mun pe traseul nr. 6 Simi- 
leasca — Buzău, unul din
tre cele mai lungi și mai 

ale orașu- 
aceasta, de 

am fost 
să pierd 

mă duc la 
Sărat. Spe-

de zile ? Refuz 
cu atît mai mult 
spune că nu e vorba 

de amenajarea unei 
teren a cărei

urmărirea șl 
problemei nu 
farsă menită 
nepăsarea și 
pe solicitant, 

abandoneze

gere consiliului de judecată 
l-a sancționat disciplinar pe 
Nicolau, îndepărtîndu-1 din serviciu. 
Dacă Iosif Nicolau ar fi săvîrșit 
însă aceeași faptă în afara institu
ției unde lucra, el ar fi fost tras la 
răspundere de comisia de împăciuire 
de pe lîngă consiliul popular res
pectiv și, în cazul în care comisia 
nu ar fi reușit să-i
„combatanți", de judecătorie. Cum se 
justifică un astfel de tratament dis
criminatoriu ? Cu cît este mai gra
vă din punct de vedere social fapta 
celui care, lovind vecinul de apat-

care 
Iosif

împace pe

fiind nevoită, 
să-și găsească 
părinții săi.
bate, soțul

solicitate trasee 
lui. Din pricina 
nenumărate ori 
pus în situația 
trenul cu care 
serviciu în Rm. ____
ranțele pe care mi le-am 
pus în sesizările adresate 
conducerii I.G.O. s-au do
vedit deșarte. Exasperat, la 
începutul anului, m-arry-' 
prezentat la directorul în
treprinderii pentru a fi pri
mit în audiență cu gîndul 
de a-i face cunoscute ob
servațiile și propunerile 
mele în această privință. 
Mi-a fost imposibil. In 
schimb, am înțeles foarte 
bine de ce transportul în 
comun la Buzău este orga
nizat așa cum este".

De aici, de la această în
chidere în carapacea care 
face imposibilă comunica
rea cu cetățeanul și pînă la 
luarea unor măsuri venind 
nu în sprijinul, ci într-un 
sens de-a dreptul opus in
tereselor acestuia, nu mal 
e decît un pas. Și, din pă
cate, îutîlnim nu o dată a- 
semenea situații care fri
zează absurdul. I. Con- 
ștanținescu, salariat la 

chimic Rm. 
Vîlcea, ne scrie că în ca
drul acestei întreprinderi 
s-a dat nu de mult în fo
losință o cantină. Printr-o 
dispoziție din partea con
ducerii administrative însă, 
salariații ale căror locuri 
de muncă se află în ime
diata apropiere a ei tre
buie să meargă să ia masa 
la o altă cantină, a 
I.Ș.C.M., situată la o de
părtare de aproape 1 km.

„Autogara de călători din 
Tg. Jiu funcționa pină nu 
de mult — ne relatează 
tehnicianul N. Dumitrescu
— într-un local spațios 
care avea trei case de bi
lete, sală de așteptare, bi
rou de mesagerii, o cameră 
pentru mame și copii. La 
începutul lunii aprilie, con
siliu^ popular municipal a 
hotărît să ofere autogării 
un alt local". Acesta însă
— după cum se subliniază 
într-un răspuns trimis zia
rului de Ministerul Trans
porturilor auto, navale și 
aeriene — nu corespunde 
nici celor mai elementare 
cerințe de deservire a că
lătorilor (nu pot funcționa 
decît două case de bilete ; 
nu există încăperi pentru 
casa de abonamente și casa 
de bagaje ; sala de aștep
tare fiind neîncăpătoare, 
călătorii staționează pe tro
tuare ; nu există spații pen
tru biroul de mișcare ; lo
cul de parcare a autovehi
culelor. situat ne o stradă 
cu circulație intensă, se 
află la 500 m depărtare, 
din care cauză informarea 
și îndrumarea călătorilor, 
verificarea autovehiculelor 
și respectarea programu
lui de olecare în cursă lasă 
de dorit). Dacă ar fi vrut 
cineva cu tot dinadinsul să 
încurce lucrurile, mai rău 
decît atît n-ar fi reușit.

Este limpede că orice ac
tivitate pusă în slujba ce
tățeanului trebuie să se în
temeieze nu pe soluții pre
fabricate, ci pe pilonii so
lizi ai cunoașterii dolean
țelor șl cerințelor acestuia, 
pe contribuția sa care poate 
fi deosebit de prețioasă a- 
tunci cînd comunicarea cu 
el decurge simplu, firesc și 
întotdeauna spre țelul bine 
precizat al 
deservirii.

Se impune 
instituție sau 
blic interesul 
să fie considerat interea 
de serviciu al funcționaru
lui 1 De aici rezultă o 
cluzie cît se poate de 
ră. S-a semnalat un 
cînd unui solicitant 
s-a acordat sprijinul 
venit pentru rezolvarea 
doleanțelor sale ? înseam
nă că funcționarul nu și-a 
făcut datoria profesională 
și, desigur, este pasibil da 
consecințe. Instaurarea pes
te tot a 
principiu 
trariul și 
reașeza 
drepturile ce I se cuvin.

Lucrurile Iau o întorsă
tură cu totul neașteptată 
atunci cînd încercările fă
cute de cetățean pentru a 
învinge inerția și atitudi
nea de indiferență Cu care"'

ca tehnician la fostul 
Consiliu agricol al raionu
lui Urziceni și că, o dată 
cu desființarea acestei in
stituții, și-a încetat și el ac- 

In ciuda acestor . .
infco'ntdstăbile,' în este întîmpinat sînt zădăr

nicite, nu într-o formă Combinatul 
brutală, ci prin efectul nar
cotic al promisiunilor, mai 
întotdeauna ferme, dar a- 
proape niciodată întruchi
pate în fapte.

„Din 1962 de cînd a fost 
dat în folosință blocul Bl 
din Calea București nr. 155 
subsolul său și căile de ac
ces spre el — după cum ne 
informează într-o scrisoare 
loan Măciucă din
iova — sînt inundate, 
cest fapt a oferit,
nenumărate rînduri, 
lej de discuții în 
verse ședințe, analize și 
studii făcute la fața lo
cului de tot felul de specia
liști trimiși din partea con
structorului și a consiliului 
municipal, de promisiuni că 
totul se va rezolva. Balta 
însă tot... baltă a rămas.

tivitatea. 
dovezi 
ciuda faptului că oficiul a 
plătit pensia luni în șir 
chiar și fără actul respec
tiv, îi sistează pensia și-1 
pune pe om pe drumuri. 
Vine la București, este tri
mis la direcția agricolă ju
dețeană, de aici la Consi
liul popular al orașului Ur- 
ziceni pentru ca acesta să-1 
îndrume din nou la orga
nele județene, iar acestea 
să-l retrimită la Urziceni. 
Drumuri zadarnice, pentru 
că nimeni nu se încumetă 
să-i dea decizia care — 
culmea — nu din vina lui 
nu se află la dosar !

Un alt caz : Cu circa 3 
luni de zile în urmă, Pro
curatura locală Dorohoi a 
trimis spre avizare Filialei 
din Iași a Institutului me
dico-legal un raport pri
vind un accident mortal

în cele din urmă, 
refugiu și adăpost la 
Nemaiavînd pe cine 

bate, soțul a început să o pîndeas- 
că la ieșirea din fabrică. Terorizată 
zi de zi, Elena Ioniță a intervenit 
pe bună dreptate la miliție, la pro
curatură, cerînd protecția legii. De 
pretutindeni a primit însă același 
răspuns stereotip : „adresați-vă co
misiei de împăciuire, iar dacă nu 
veți ajunge la nici un rezultat, pu
teți merge apoi la judecătorie !“.
Desigur, îndrumarea este perfect
valabilă și legală, dar muncitoarea 
Elena Ioniță are neapărată nevoie

Imperfecțiuni procedurale care
lezează dreptatea si spiritul legii

care a condamnat-o la trei luni în
chisoare corecțională.

După cum se vede, și un orga
nism și celălalt, adică și consiliul 
de judecată și instanța judecăto
rească au procedat firesc în raport 
cu competențele pe care le au. Cu 
toate acestea, este oare echitabil ca 
doi indivizi cu aceleași drepturi și 
îndatoriri față de societate, care au 
săvirșit fapte de aceeași gra
vitate socială, ambii fiind Ia pri
ma abatere, să primească pedepse 
diferite — unul desfacerea contrac
tului de muncă, iar celălalt 3 luni 
închisoare ? In această situație nu 
a fost oare încălcat sau nesocotit 
principiul socialist, consfințit 
Constituția țării, al egalității 
cetățenilor în fața legii ?

O altă inadvertență într-o 
rie de conflicte infracționale
cu totul altă natură. Iosif Nicolau, 
angajat la Institutul Dr. Cantacu- 
zino, și-a bătut pe unul dintre co
legii săi în timpul orelor de mun
că. Victima s-a adresat cu o plin-

de 
tuturor

catego-
de o

tament, poate ajunge la închisoare 
în comparație cu a celui care își 
lovește tovarășul de muncă și a- 
junge, cel mult, în fața consiliului 
de judecată ? Dacă prin absurd se 
consideră ca mai puțin gravă, mal 
puțin dureroasă, bătaia tovarășului 
de muncă, de 
tunci și aici, 
care ?

Să revenim 
ciuire. Nu de . 
gane obștești reușesc să pună capăt 
acelor mărunte animozități care 
altfel s-ar solda cu lungi și ne
justificate procese. Totuși, nu toate 
faptele, care la prima vedere sînt 
de competența comisiilor, pot fi 
rezolvate la acest nivel. Sînt cazuri 
cînd unele dintre aceste dispute 
sînt rezolvate abia după o perioadă 
îndelungată de timp, în Care lucru
rile se precipită și se agravează 
foarte mult, soldîndu-se cu urmări 
nefaste. Elena Ioniță, muncitoare la 
Fabrica de ace de tricotat-Bucu- 
rești, mamă a doi copii, unul de 4 
și altul de 10 ani, a fost bătută 
crunt și în mod repetat de soțul ei,

ce
în prealabil, o împă-

la

nu se încearcă a-

comisiile de împă- 
puține ori aceste or

pînă atunci de o intervenție promp
tă, operativă, salvatoare, pe care nu 
o găsește însă nicăieri. Orice întîr- 
ziere îi macină nervii, îi zdruncină 
sănătatea, îi răpește liniștea. Amî- 

. narea rezolvării situației pînă la 
consumarea unui eventual proces ar 
putea să se soldeze cu urmări dintre 
cele mai nefaste pentru ea și pentru 
copii. Și totuși altă soluție nu exis
tă... Ca de altfel și în cazul Măriei 
Cojocaru, mama lui Ion Cojocaru, 
reglor la Uzina de mase plastice- 
București. Dînd dovadă de cele mai 
inumane și mai josnice sentimente, 
acesta n-a pregetat să ridice mîna 
asupra ei. Cu durere în suflet, vic
tima a luat hotărîrea să-1 reclame 
organelor de urmărire penală. A fă
cut-o după o matură chibzuință, 
ezitări și numeroase încercări neiz
butite de a-1 îndrepta, în speranța 
Că ceea ce nu a reușit ea ca mamă 
vor reuși poate organele competen
te. A fost îndrumată să meargă la 
comisia de împăciuire, care va 
cerca să o împace cu fiul ei și 
mai după aceea i se va deschide 
lea justiției I între timp mama,

în- 
nu- 
ca- 
ne-

Cra-
A- 
în 

pri- 
di-

voită să ceară ajutor împotriva pro
priului copil, în vederea readucerii 
lui pe o cale bună, nu are 
mai bun de făcut decît să 
în continuare „tratamentul" 
al .acestuia. Ce nu a putut 
Cojocaru să înțeleagă — și 
devăr este de neînțeles — este mo
tivul în virtutea căruia i se pretin
de o nouă iertare, de data asta în 
fața unei comisii !

Astfel de inechități apar cu atît 
mai flagrante în cazul în care cei 
ce au de suferit sînt copii, care te 
miri pentru ce, ajung fără voia lor 
să facă cunoștință, la o vîrstă fra
gedă, cu anchetatorul, cu procura
tura. O fetiță în vîrstă de 9 ani a 
fost anchetată la procuratura locală 
a sectorului 3, deoarece o coloca
tară a reclamat-o că i-a luat din 
cuință... 10 gume de mestecat ! 
băiețel de 14 ani a fost anchetat 
procuratura locală a sectorului

altceva 
suporte 
inuman 

Maria 
într-a-

lo- 
Un 
de 

4 
pentru trei pachete de țigări. Cei doi 
copii au compărut deci în fața or
ganelor de anchetă penală, iar Ion 
Cojocaru, în vîrstă de 28 de 
conștient de actele sale 
care își 
mamă nu 
...comisiei 
mai puțin 
loase, faptele acestui infractor de
cît ale celor doi copii ? Firește, 
orice om obiectiv în aprecieri și cu 
spirit de discernămînt răspunde la 
această întrebare cu un nu cate
goric.

Astfel de inadvertențe, nepotriviri 
sau chiar erori de procedură, în 
soluționarea diferitelor infracțiuni 
trebuie „retușate" pentru a nu lăsa 
urme nedorite în relațiile sociale.. 
De asemenea, trebuie subliniată 
încăodată importanța stabilirii cu 
precizie a competenței fiecărui or
gan de stat sau obștesc în rezolvarea 
petițiilor cetățenilor. Aceasta recla
mă atenție, grijă și solicitudine față 
de om, șl trebuie privită nu numai 
prin prisma competenței unui orga
nism sau altul, ci și prin prisma opor
tunității soluțiilor ce trebuie date 
pentru ca în cele din urmă drepta
tea și adevărul să triumfe. în spi
ritul acestei idei sînt elaborate 
normele prevăzute de noul cod pe
nal, în spiritul acestei idei au loc 
ample transformări și perfecționări 
ale legislației, care, firește, vor fi 
oglindite și în noul cod de proce
dură penală în curs de elaborare.

Procuror Emil GEORGESCU 
Dumitru MINCULESCU

ani, 
inumane, 

schingiuiește propria sa 
poate fi reclamat decît 
de împăciuire ! Sînt oare 
grave, mai puțin pericu-

perfecționării

ca în orice 
serviciu pu- 
cetățeanulul

con- 
cla- 
,caz 

nu 1 
cu-

unui asemenea 
ar înlătura arbi- 
compromisul, l-ar 
pe cetățean în

Dumitru TÎRCOB
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LA CE NIVEL ESTE UTILIZAT Măsuri pentru
POTENȚIALUL TEHNIC dezvoltarea
AL ÎNTREPRINDERII?

' Tn ansamblul de preocupări ale 
oricărui colectiv de întreprindere, 
grija pentru valorificarea rațională 
a tuturor resurselor și posibilităților 
parcului de mașini-unelte trebuie să 
ocupe — potrivit cerințelor econo
miei naționale și indicațiilor repetate 
ale conducerii de partid — un loc 
de frunte. Aceasta, deoarece realiza
rea în condiții economice superioare 
a sarcinilor sporite de producție de
pinde nemijlocit de buna exploatare 
a utilajelor. In ce măsură este res
pectată, în întreprinderi, această ce
rință obiectivă de mare importanță ? 
Pe ce căi se asigură — sau urmează 
să se asigure — folosirea integrală 
a capacităților mașinilor șl utilaje
lor ? Iată întrebări de mare actuali
tate, la care încercăm să răspundem 
în cadrul anchetei de față.

Parcul de mașini-unelte al Uzinei 
de mecanică fină-Sinaia a fost înnoit 
și lărgit an de an. Secțiile întreprin
derii au fost înzestrate cu utilaje 
moderne, specifice fabricației de a- 
paratură de injecție pentru motoa
rele Diesel, de cea mai înaltă tehni
citate, multe dintre ele procurate de 
la firme renumite de peste hotare. 
Cadrele tehnice, întregul colectiv al 
uzinei și-au proțpus să răspundă e- 
forturilor financiare ale statului asi
gurînd acestor utilaje o exploatare 
pe măsura înaltului lor nivel tehnic.

— încărcarea optimă a tuturor ma-
șinilor-unelte este o problemă pe 
care ne-o punem în permanență și 
mai ales atunci cînd în structura 
planului de producție intervin modi
ficări — ne-a spus tov. Aurel Bo- 
ghici, directorul uzinei. Așa se ex
plică numeroasele redistribuiri da 
utilaje șl reorganizări ale liniilor 
tehnologice de fabricație «urvenita 
la noi în ultimii ani șl care au dus — 
fără 
zare 
care 
sire 
este_ ___  _ ____  __ ___
50.2 la sută în 1966, 53,5 în 1967, 55,3 
Sn primul trimestru al acestui an șl
56.3 la sută în cel de-al doilea. Și
știți ce înseamnă un singur procent 
în plus ? înseamnă un spor de 
2 050 pompe de Injecție anual sau 
o creștere a producției marfă anuale 
cu 2152 500 de lei. Cu alte cuvinte, 
din 1966 pînă în prezent, pe această 
cale s-a obținut o producție-marfă 
suplimentară în valoare de 13130 250 
lei. După părerea noastră, acest 
indice poate crește în continuare, și 
anume prin reamplasarea, în cadrul 
liniilor tehnologice, a mașlnilor- 
unelte care nu lucrează într-o zi de
cît un schimb sau nici atît, prin în- j> 
tănirea echipelor de întreținere și 1 
micșorarea duratei stagnărilor nece- ■ 
sitate de reparații, prin eliminarea I 
completă * abaterilor de la disci- | 
plină. *

Desigur, este foarte important ca I 
mașinii# să nu stea. Dar cînd lucrea- | 
ză, cu ce intensitate o fac ? Este 
pusă rațional în valoare întreaga lor I 
capacitate productivă 7 Cît la sută I 
din puterea lor instalată este utili- • 
zată în mod practic ?

O condiție de bază ■ bunel utili- I 
zări a mașinilor-unelte fiind cunoaș- « 
ferea temeinică a particularităților i 
și a caracteristicilor lor funcționale, I 
în uzina din Sinaia a-a organizat | 
studierea amănunțită a prospectelor . 
și documentațiilor tehnice ale tutu- I 
ror utilajelor și mai ales ale celor I 
recent luate în primire. In afară de • 
mecanicul însărcinat cu punerea ei I 
în funcțiune, de fiecare mașină în I 
parte s-au ocupat cîte un tehnolog I 
și un maistru. Uneori s-a apelat și . 
la unii șefi de servicii sau de sec- I 
toare. Pornind de la ideea valorifi- I 
căril la maximum a parametrilor | 
proiectați ai mașinilor, acești specia- . 
liști au elaborat tehnologii de fabri- I 
cație optime. |

— în unele cazuri, performanțele 
Buperioare scontate, adică cele înscri- I 
șe în planurile de operații, n-au I 
putut fl atinse, practic, chiar din • 
prima zi — a ținut să precizeze Ing. | 
Petre Furdea, tehnologul-șef al uzi- I 
nei. Pentru aceasta a mal fost ne- I 
cesară modificarea, pe parcurs, a > 
geometriei unor scule așchietoare și I 
a condițiilor de răcire a lor, îmbu- | 
nătățirea prinderii pieselor pe ma
șini, revizuirea și perfecționarea teh
nologiei de fabricație. Factorul esen
țial al reușitei a fost în primul rînd, 1 
cunoașterea exactă a posibilităților i 
fiecărei mașini, a performanțelor 
care pot și trebuie să fie atinse.

Demn de reținut este și un alt as- i 
pect: la Uzina din Sinaia nu a-a 
considerat, practic, niciodată că o | 
mașină „dă“ tot ceea ce poate „da". 
Ca atare, tehnologiile de fabricație 
se revizuiesc periodic în mod auto
mat, cu multă atenție. Și surprizele 
nu se lasă așteptate, noi rezerve ies l 
Ia Iveală. S-a constatat, bunăoară, că 
agregatul de prelucrat cornul pompai I 
de alimentare poate executa în , 
plus foarte bine și filetarea 
acestui reper, că mașina de rectifi- | 
cat fără centre, pe care se prelu
crează acul pulverizatorului, poate fi 
alimentată cu piese în mod automat, 
că strungul semiautomat pe care se 
execută pompa de alimentare poate 
executa, în ciuda părerii de pînă a- 
cum, șl degajarea interioară a aces
tei piese, degajare care se executa 
pînă nu demult pe o altă mașină.

Utilizarea tot mai bună a mașini
lor-unelte îi preocupă și pe specia
liștii de la Uzina „Neptun" din Cîm- 
pina. Aici, acest deziderat se atinge 
mal ales prin practicarea unor regi
muri de așchlere optime, prin folo
sirea unor scule șl dispozitive inge
nioase, concepute în așa fel încît să 
sporească substanțial productivitatea 
muncit Cu ajutorul unui port-cuțit 
special, confecționat la propunerea 
■unui inovator, degroșarea și finisa
rea unor suprafețe pe mașina de 
rabotat cu masa de 4 m se execută,

de cîtva timp, simultan. Aceasta în
seamnă — în primul rînd — o mai 
bună utilizare a puterii instalate a 
mașinii, a capacității ei de producție. 
Un alt caz : din cauza configurației 
complicate, carcasa reductorului 
M.R.S. de 3 și de 4 kW se prelucra 
foarte greoi pe mașina orizontală de 
alezat și frezat, care era nerațio
nal exploatată. S-a proiectat însă un 
dispozitiv de strunjit care a permis 
transferarea execuției acestui reper 
pe un strung universal șl utilizarea 
mal rațională, la execuția altor re- 
?ere, a mașinii de alezat și frezat, 
n sfîrșit, defalcarea danturării co

nice într-o operație de degroșare, cu 
regimuri intensive, pe o mașină uni
versală de frezat, și o operație de fi
nisare, pe mașina de rabotat dinți 
conici, a redus timpul de execuție

ancheta
economica

excepție — la mai buna utill- 
a parcului de mașini-unelte de 
dispune uzina. Indicele de folo- 
extensivă a mașlnilor-unelt# 

la noi în continuă creștere:

a unei roți de la 8 ore la mai puți» 
de 4 ore.

Tehnologul șef al Uzinei „Neptuna, 
Ing. Grigore Marinescu, nu ne-a pu
tut preciza cît anume din puterea 
instalată a mașinilor este efectiv uti
lizată în mod practic. „în multe ca
zuri însă — a precizat dumnealui — 
lucrăm la limita superioară a puterii 
mașinilor. Aș vrea să arăt, totodată, 
că o serie de mașini sînt mult prea 
mari. Strungurile românești pentru 
diametre de 600 și 800 mm, bunăoară, 
au distanța între 
2 000 mm. Nouă
ciente deschideri de sub 1 000 mm. 
Ca uzinele să nu mai imobilizeze 
fără rost metal, suprafață productivă 
și putere instalată, cred că ar fi bine 
ca Uzina de strunguri din Arad să 
livreze — la cerere — și tipodimen- 
siuni cu distant# între vîrfuri 
mici".

— Vizitînd atelierul mecanic 
observat că unii timpi auxiliari
foarte mari. Aceasta înseamnă, însă, 
că mașinile-unelte nu sînt bine folo
site.

vîrfuri de peste 
ne sînt însă silfi

mai

am 
sînt

— Așa este — consimte tehnologul 
șef — deși reducerea lor ne preocupă 
îndeaproape. In multe cazuri, pentru 
a reduce timpii auxiliari, piesele nu 
se prelucrează individual, ci pe lo
turi. Va trebui să generalizăm acest 
mod de lucru care s-a dovedit a fi 
cu 20 la sută mai productiv decît cel 
obișnuit. Soluția optimă este însă 
utilizarea unor mașini-unelte agre
gat, pe care le-am comandat și care 
ne vor sosi, probabil, la sfîrșitul 
anului 1970. O singură mașină de a- 
cest fel va înlocui 4—5 mașini obiș
nuite. în legătură cu aceste utilaje, 
cred că F.M.U.A.B. ar trebui să or
ganizeze producerea șl livrarea lor 
mult mal operativă decît în prezent. 
Ar fi un factor hotărîtor în asigura
rea unei mai bune utilizări a mași- 
nilor-unelte.

La Uzina mecanică din Cîmplna — 
ultima din cele vizitate cu acest 
prilej — tehnologul șef, ing. Păun 
Vlad, ne-a prezentat alte fațete ale 
problemei

— Cînd 
revizuirea 
S.D.V.-uri 
putem obține nimic In plus, am tre
cut la modificarea lor constructivă, 
în scopul utilizării la maximum a 
puterii motorului, indiferent de mă
rimea pieselor prelucrate, mașinii de 
filetat cu trei axe, pentru piulițe, 
i-am adaptat o cutie de viteze cu trei 
trepte de turații în loc de una, oîte 
avea pînă nu demult; două strun
guri demodate au fost transformate 
în mașini care execută 16 găurirl si
multan. Acum ele dau 
Și exemplele de acest 
continua.

Din discuțiile avute 
întreprinderii din județul 
se desprinde concluzia că utilizarea 
extensivă șl intensivă a utilajelor 
poate fi îmbunătățită în continuare, 
în acest scop sînt necesare, în pri
mul rînd, studii amănunțite, bazate 
pe observații șl măsurători atente, 
pe analizarea unor indicatori a căror 
evidență nu se ține în prezent în 
mod satisfăcător. Dacă utilizarea uti
lajelor va ocupa un loc mal impor
tant în acțiunea de organizare știin
țifică a producției și a muncii, cu 
același parc de mașini-unelte se va 
putea obține în viitor o producție 
simțitor mai mare decît în prezent.

în discuție :
ne-am dat seama că prin 
tehnologiilor și dotarea cu 
de la unele mașini nu mal

tot ce pot da. 
gen ar putea

în cele trei 
Prahova

Ing. Adrian PRODAN

construcției
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de locuințe
(Urmare din pag. I)

riale durabile, în coordonate de con
fort care să asigure buna funcționa
litate a locuințelor, rezistența lor în . 
timp, potrivit creșterii necontenite a 
cerințelor de viață.

Diversificarea funcțională, tehnică 
și economică va avea, fără îndoială, 
urmări cît se poate de favorabile și 
asupra aspectului arhitectural, con
stituind o premisă sigură pentru în
lăturarea șablonului, a monotoniei 
care se mal face simțită uneori în 
construcția ansamblurilor de locuin
țe. Decurg de aici concluzii impor
tante pentru arhitecți, care au dato
ria să depună noi eforturi pentru 
elaborarea unor proiecte de locuințe 
cu o bună funcționalitate, utili- 
zînd eficient spațiul construit, 
ieftine și, in același timp, frumoase, 
variate, în acord cu linia arhitectu
rală a luminoaselor noastre cartiere 
noi. De altfel, modul de stabilire a 
parametrilor lasă largi posibilități de 
manifestare Inițiativei proiectanților, 
fanteziei lor creatoare. Prevederea 
unor rezolvări funcționale mai elas
tice, distribuirea facultativă a supra
feței diferitelor încăperi în limitei# 
unei arii totale fixate pe aparta
ment permit alegerea soluțiilor 
care, în condițiile locale date, să 
rezolve optim cerințele specifice de 
locuire. Importante concluzii trebuie 
trase și de către urbaniști, pentru ca 
în sistematizarea viitoarelor ansam
bluri să adopte cele mai bune soluții 
pentru folosirea rațională a terenuri
lor, în condiții de densitate sporită 
și asigurînd totodată o viziune mo
dernă, închegarea unor ansambluri 
cu un confort urban corespun
zător. în egală măsură, hotă- 
rîrile adoptate solicită din partea 
constructorilor o continuă preocupa
re pentru introducerea unor metode 
și materiale de construcție noi, efi
ciente, care să confere clădirilor 
realizat# caracteristici superioare d« 
calitate, durabilitate, aspect.

în sensul unor îmbunătățiri neîn
trerupte, s-au stipulat obligații ale 
ministerelor gl altor organe centrale 
cu privire la diferențierea pe cate
gorii a clădirilor turistice de cazare 
și a hotelurilor, a clădirilor adminis
trative, ceea ce va avea ca rezultat 
nu numai posibilitatea de a realiza

Situate într-o zonă care 
vreme îndelungată a fost 
socotită puțin darnică față 
de cultivatorii pămîntului, 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste dobrogene reu
șesc să obțină astăzi pro
ducții mari, triple, în multe 
cazuri, față de cele realizate 
în trecut. Exemplul între
prinderii noastre agricole de 
stat mi se pare sugestiv în 
această privință : de la 1 221 
kg griu și 501 kg porumb 
cît s-au obținut în medie la 
hectar în 1952, ea a ajuns 
să recolteze anul trecut cîte 
4 305 kg griu și 5 200 kg 
porumb la na.

Este, evident, o realizare 
importantă, cu bogate sem
nificații pentru economia 
județului și a acelora care 
munceso pe ogoarele lui. 
Ceea ce mi se pare și mai 
important însă este faptul 
că cele mai multe din uni
tățile agricole din această 
parte a țării au atins un 
asemenea stadiu încît reu
șesc să obțină recolte bune 
chiar și în condiții climatice 
vitrege, cum au fost cele din 
anul agricol în curs cînd 
lipsa de umiditate din sol 
și seceta atmosferică au a- 
tins valori foarte mari, ne- 
întîlnite de multă vreme. In 

‘ condițiile cînd rezerva de 
apă acumulată în toamnă și 
iarnă a fost cu circa 30—50 
la sută mai mică decît în 
anii normali, iar în primă
vară nu a plouat aproape 
deloc, noi, la Agigea, am 
reușit totuși să obținem în 
medie la hectar peste 3 000 
kg griu și 3 050 kg orz. La 
porumb, actualul stadiu do 
vegetație a plantelor ne per
mite să apreciem că vom 
realiza cel puțin 4 000 kg 
în medie la hectar. Este a- 
devărat că recoltele sînt 
ceva mai mici față de anul 
trecut, dar ele se mențin 
totuși la un nivel ridicat, 
în raport cu condițiile cli
matice.

Explicația unor asemenea 
rezultate, care exprimă e- 
locvent forța și succesul cu 
care lucrătorii ogoarelor do
brogene luptă astăzi împo
triva capriciilor naturii, con
stă în dotarea agriculturii 
socialiste cu mașini perfec
ționate, cu cantități sporite 
de îngrășăminte și semințe 
de înalt randament. Un mare 
rol pozitiv au specialiștii din 
I.A.S. și C.A.P., care, cu 
entuziasm și competență a-

jută pe mecanizatori și coo
peratori să aplice zilnic, pe 
scară largă, metodelfe știin
țifice ce conduc la obținerea 
de recolte sporite.

Factorul esențial, care a 
dus la limitarea neajunsuri
lor provocate de lipsa acută 
de umiditate a fost menți
nerea rezervelor de apă a- 
cumulate în sol și folosirea 
lor cît mai rațională, în ve
derea dezvoltării normale a 
plantelor. In acest scop ara-

de 80 la sută din cultura 
griului a fost amplasată după 
premergătoare timpurii: le
guminoase pentru boabe și 
fin, diferite plante furajere, 
gnu și alte cereale care se 
recoltează timpuriu. Ca ur
mare, arăturile au putut fi 
realizate din vreme, deve
nind adevărate rezervoare 
de acumulare și păstrare a 
apei provenite din precipita
țiile căzute în vara și toam
na trecută. Terenurile arate

tribuna experienței înaintate

Cum am asigurat
obținerea unei
recolte bune

>>

într-un termen mai scurt înzestra
rea rețelelor respective de dotări so
cial-administrative și turistice la 
capacitățile necesare, dar și un a- 
port sporit la îmbogățirea patrimo
niului arhitectural-urbanistic al așe- 
zărilor noastre.

înfăptuirea întregului ansamblu de 
măsuri hotărîte reclamă un efort 
continuu, susținut și coordonat, din 
partea tuturor factorilor vizați. Este 
necesar să se stabilească în acest sens 
răspunderi precise în toate sectoa
rele de activitate, atit pe plan 
centrai, cît și local. Astfel, prin 
îmbunătățirea organizării lucrări
lor, scurtarea duratei de execuție, 
reducerea continuă a volumului de 
muncă pe șantiere, folosirea mate
rialelor locale, a elementelor prefa
bricate pe șantier, prin reducerea 
prețului unor materiale și elemente 
de construcții și instalații, ministe
rele, celelalte organe centrale inte
resate și consiliile populare ale ju
dețelor si al municipiului București 
trebuie să urmărească reducerea cos
tului sub limitele de preț aprobate. 
Dar ieftinirea construcțiilor nu este 
suficientă; ea trebuie însoțită de o 
continuă creștere a volumului pro
ducției materialelor de construcții, de 
industrializarea șantierelor, de per
fecționarea profesională a lucrători
lor din acest sector, fiind necesare 
măsuri pentru dezvoltarea capacită
ții de producție și de execuție, ex
tinderea prefabricării în poligoane 
de șantier etc.

Pentru realizarea, începînd din anul 
viitor, a noilor categorii de aparta
mente sînt inițiate o serie de acțiuni 
de cea mai mare însemnătate privind 
detaliile de sistematizare, elaborarea 
proiectelor, realizarea rețelelor edi
litare, repartizarea pe județe a numă
rului de locuințe și stabilirea struc
turii pe categorii de apartamente, ți- 
nîndu-se seama de stadiul frontului 
de lucru existent Operativitatea a- 
cestei tranziții se asigură și prin 
Inițierea, încă în acest an, a unor 
construcții de locuințe din noile ca
tegorii prevăzute în hotărîrile ce s-au 
adopțat. Față de creșterea masivă ja 
volumului' de construcții ar fi util 
ca Ministerul Economiei Forestiere să 
organizeze producția de mobilier 
simplu, ieftin și adaptat dimensional 
categoriilor de locuințe aprobate, 
construcțiilor turistice de cazare, ho
teliere și clădiri administrative, îm- 
plinindu-se astfel o necesitate care 
se face tot mai mult resimțită.

Cum s-a mai subliniat, măsurile a- 
doptate creează cadrul rezolvării mai 
rapide a problemei sociale majore pe 
care o reprezintă satisfacerea în' con
tinuare a nevoilor de locuințe ale în
tregii populații. Pentru înfăptuirea 
importantelor obiective stabilite, răs
punderi deosebite revin tuturor con
siliilor populare județene, municipale 
și orășenești. Sub îndi-umarea orga
nelor locale ale administrației de stat, 
și cu sprijinul lor neslăbit trebuie 
conjugate toate eforturile, încît con
strucțiile să se desfășoare de la în
ceput într-un ritm viu și într-o or
dine exemplară, progresînd sistema
tic, potrivit termenelor fixate. Ou 
atît mai mult în îndeplinirea unei 
asemenea sarcini de mare răspun
dere și de larg interes cetățenesc tre
buie să se facă simțit spiritul de 
bun gospodar al forurilor locale, ini
țiativa și capacitatea lor organizato
rică. Este deosebit de important ca 
măsurile stabilite să fie realizate cu 
cea mai mare promptitudine și con
știinciozitate, încît eforturile conside
rabile făcute de partidul și statul nos
tru să se materializeze în numărul 
integral de locuințe prevăzut.

Primite cu interes șl deosebită sa
tisfacție de opinia publică din în
treaga țară, măsurile stabilite de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. șl Consiliul de Miniștri vor 
determina un nou avînt al construc
ției de locuințe, progrese conside
rabile în îmbunătățirea condițiilor de 
locuit ale populației, constituind ast
fel încă o expresie a grijii partidului 
și guvernului' pentru ridicarea nive
lului de trai al întregului popor.

După cum s-a a- 
nunțat în comuni
catul publicat în 
presa de ieri, în 
cadrul ședinței Co
mitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R. 
șl a Consiliului de 
Miniștri, care a avut 
loc în ziua de 23 iu
lie a. c., s-a discu
tat șl problema a- 
proviziohării popu
lației cu combusti
bil. Măsurile care 
au fost hotărîte în 
această direcție 
vădesc, o dată mai 
mult, preocuparea 
conducerii de par
tid și de stat de a 
îmbina mai bine 
interesele econo
miei noastre națio
nale cu interesele 
cetățenilor.

Pornindu-se de 
la necesitatea îm
bunătățirii raportu
rilor dintre prețurile 
la combustibilii in
feriori și cei supe
riori, s-a avut în 
vedere ca toate ca
tegoriile de sala- 
riați cu venituri 
mai reduse șl care 
au copii să benefi
cieze de unele a- 
vantaje. Astfel, s-a 
hotarît ca toți sa-

cu
au 
de

copil, 
salariul 
pînă la 
locuiesc 

urban,

de 
de 
a?

larlații 
care 
lunar 
1 200 lei și 
în mediul
sa primească tiche- 
te de cumpărare a 
lemnelor de ioc la 
prețul de 100 lei 
tona, ceea ce re
prezintă, evident, o 
mare înlesnire. Tot
odată, la orice 
cantitate de lemne 
cumpărată în plus, 
la liber, ne bucu
răm de o reducere 
de 100 lei la fiecare 
tonă, conform noi
lor prețuri stabili
te. De altfel, de a- 
ceste prețuri redu
se beneficiază toți 
cel care folosesc 
lemnele drept com
bustibil pentru în
călzirea locuințe
lor. Sînt, fără îndo
ială, dovezi ale 
grijii față de oa
menii muncii, ex
presii ale spiritului 
de dreptate socială 
ce caracterizează 
toate măsurile ini
țiate în ultimul timp 
de partid, pe care 
nu se poate să 
le apreciem ca 
tare.

Exprimîndu-mi

nu
a-

a-

dezlunea față 
cele hotărîte 
partid și guvern, 
vrea să adaug că, 
după cîte socotesc, 
organele locale ale 
administrației de 
stat ar trebui să a- 
corde o mai mare 
atenție întreprinde
rilor „Combustibi
lul” și, în general, 
activității depozi
telor de lemne. Atît 
în București, cît și 
în alte orașe ale 
țării, vînzarea lem
nelor de foc și a 
cărbunilor este încă 
slab organizată ,.și 
îndeosebi traăs-' 
porturile dau micită 
bătaie de cap cum
părătorilor. Cerîh- 
du-se părerea ce
tățenilor, analizîn- 
du-se lucrurile la • 
fața locului și instl-A 
tuindu-se un con
trol permanent, s.q . 
poate organiza mai 
bine munca în de
pozite, asiguiîn- 
du-se peste tot o 
deservire promptă 
și corectă cu com
bustibil.
Petrache BOTEZATU 
laminator — Uzina 
metalurgică Grivița 
București
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portant îl au îngrășămintele. 
Faptul că an de an ni se 
livrează tot mai multe în
grășăminte este, fără îndo
ială, important. La fel de 
important însă este ca aceste 
cantități sporite să fie utili
zate rațional, cu maximum 
de eficiență. La cultura gri
ului, îngrășămintele fosfati- 
ce administrate înainte de 
semănat, sub disc, ajută 
plantele să intre bine conso
lidate în iamă, iar cele azo- 
toase, împrăștiate pe sol îna
inte de dezgheț, le favori
zează dezvoltarea normală 
în primăvară. Administrarea 
judicioasă a îngrășămintelor 
ajută plantele să folosească 
mai rațional, mai economic 
și apa din sol.

Substanțial a contribuit la 
limitarea efectelor negative 
ale lipsei de umiditate și 
faptul că s-a asigurat o den
sitate optimă a plantelor în 
cultură. Ar putea să pară un 
paradox, dar în general nu 
s-a mers pe densități mici, 
ci pe densități mari ; în ca
zul griului — 500—600 boa
be pe m.p. Răsărind uni
form, plantele au acoperit 
repede terenul împiedicînd 
creșterea buruienilor și pier
derea apei prin evaporare.

Experiența arată că teh
nica modernă cu care este 
înzestrată tot mai larg agri
cultura noastră, agrotehnica 
aplicată științific, în funcție 
de condițiile concrete ale 
fiecărei unități, sînt astăzi 
arme deosebit de eficace 
împotriva secetei. Rezolva
rea completă a problemei 
o vor da însă irigațiile. Deo
camdată, noi nu dispunem 
decît de o mică sursă de 
apă cu care udăm lucerna. 
In 1870 însă vom iriga circa 
4 200 hectare de griu, po
rumb, soia, orz, lucemă și 
alte plante de nutreț. Măsu
rile stabilite la recenta Ple
nară a C.C. al P.C.R. de a 
se grăbi punerea în funcți
une a sistemelor de irigații 
aflate în lucru și a se extin
de pînă în 1975 suprafețele 
irigate la 3 milioane de hec
tare lărgesc considerabil po
sibilitățile de a scoate agri
cultura noastră de sub in
fluența capriciilor naturii, de 
a asigura mai multe produse 
agricole economiei națio
nale, populației.

(Urmare din pag. I)

rllor se acordau cote foarte mari d« 
premiere — de 40—50 la sută din sa
lariul tarifar — cadrelor de condu
cere tehnice și economice, consumîn- 
du-se în acest mod o parte însemnată 
a fondului stabilit și, ca urmare, pre
mii foarte mici — de 5-10 la sută 
din salariul tarifar — aproape tutu
ror cadrelor cu funcții de execuție. 
Aceasta a dus, uneori, la situația ca 
un număr de salariați să nu pri
mească premii, cu toate că nu aveau 
abateri sau greșeli care să justifice 
excluderea de la premiere. Toate 
acestea, grefate pe diferențierea 
existentă între salariile tarifare ale 
diverselor funcții, au perpetuat mari 
diferențe între sumele încasate ca 
premii. De exemplu, între director 
Bau inginerul șef șl un tehnician 
aceste diferențe au fost în unele ca
zuri de peste 10 ori. Asemenea di
ferențe excesive între venituri sînt 
în discordanță cu realitățile noastre 
economice, cu principiile de echita
te proprii societății socialiste.

Imperativul de la care pornește 
noua reglementare stabilită de con
ducerea partidului șl statului este 
îmbinarea intereselor generale cu 
cele individuale, asigurarea unei le
gături organice între venituri și con
tribuția concretă pe care fiecare sa
lariat o aduce la activitatea econo-

mică și social-culturală. Ca urmareș 
diferențierea cotelor de premiere in
dividuală s-a dimensionat pe baze 
realiste. La unitățile economice, a- 
ceastă diferențiere între diverseJd’ 
categorii de personal tehnic-ad- 
ministratlv nu va putea de
păși 10 procente, respectiv plus 
— minus 5 la sută față de cota 
medie de constituire a fondului 
de premiere la întreprinderea res
pectivă. Această cotă medie este sta
bilită prin plan pe ramuri econo
mice, iar premiul maxim individual 
nu va putea depăși. în nici un caz, 
30 la sută din salariul tarifar. De 
exemplu, dacă la o întreprindere 
această cotă medie planificată este 
de 20 la sută, premiul cel mai mare 
se va ridica la cel mult 25 la sută, 
iar cel mai mic la 15 la sută din 
salariul tarifar al salariatului res
pectiv. Sînt excluse din capul locu
lui diferențierile mari, arbitrare, de 
genul celor amintite. între sumele 
încasate drept premii de diversei# 
categorii ale personalului tehnic-ad* 
ministrativ. Totodată, pornindu-se da 
la premisa că realizările unei între
prinderi sînt rbdul muncii întregului 
ei colectiv, noua hotărîre asigură, 
pe de o parte, o diferențiere echi
tabilă a premiilor în raport cu con
tribuția fiecărui salariat si, pe da 
altă parte, posibilitatea 
lariatll să beneficieze 
bineînțeles dacă nu au 
de Ia disciplina muncii, 
siunl negative asupra 
planului și activității unității undfi 
lucrează.

La instituțiile bugetare, la caro 
cotele de constituire a fondului de 
premiere 6Înt mal mici de 10 la 
sută, noua reglementare prevede că 
premiul Individual nu va putea de
păși 15 la sută din salariul tarifar, ' 
iar la institutele de cercetări știin
țifice. 30 la sută din salariul tari
far. în acest fel, specialiștii institu
telor vor fi mai riguros stimulați în' 
perfecționarea pregătirii lor, spre 
obținerea de rezultate tot mai bune 
în muncă și. implicit, de retribuții 
echitabile.

Acordareș premiilor individuale va 
fi făcută în întreprinderi de comi
tetele de direcție, iar în instituțiile 
bugetare de conducerile acestora, cu 
consultarea comitetului sindicatului, 
ținîndu-se seama numai de aportul 
efectiv al fiecărui salariat la reali
zarea și depășirea sarcinilor unită
ții respective, Îmbunătățirea activi
tății ei și nu de importanța și răs
punderea funcției ocupate.

Noul mod de acordare a premiilor 
personalului tehnic-administrativ șl 
de specialitate reflectă grija partidu
lui și statului nostru pentru o di
mensionare cît mai echitabilă a ve
niturilor tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii, în raport cu contri
buția lor efectivă la viața econo
mică și socială, cu cantitatea și ca
litatea muncii fiecăruia.

ca toti sa
de premii, 
avut abateri 
cu repercu- 
îndeplinirlț

t

Ing. Ion RADU 
directorul întreprinderii 
agricole de stat Agigea, 
județul Constanta

in condiții
ile secetă

(Foto : Gh. Vințilă)

tul terenurilor s-a efectuat 
imediat după recoltarea 
plantei premergătoare — a- 
tunci, cînd de regulă, solul 
mai are ceva umiditate, care 
permite să se obțină o ară
tură de calitate. De aseme
nea, pe toate suprafețele, s-au 
efectuat arături de calitate. 
Ne-am străduit să facem 
la timp aceste lucrări prin 
care se acumulează apă în 
sol, se asigură un bun pat 
germinativ pentru semințe.

De mare însemnătate pen
tru soarta recoltei din acest 
an s-a dovedit alegerea plan
tei premergătoare pentru 
griu. Din cîte cunosc, în ju
dețul Constanța mai bin#

au fost întreținute cu aten
ție pînă la semănat pentru 
a menține rezerva de apă 
și a înlătura buruienile. A- 
semenea lucrări, care ur
măresc păstrarea apei în sol 
s-au făcut și pe terenurile 
destinate însămînțărilor de 
primăvară, atît înainte de se
mănat cît și după aceea, în 
timpul vegetației culturilor, 
în general, nu ne zgîrcim 
niciodată la lucrările de în
treținere. Așa se face că la 
ora actuală, deși am avut 
puține ploi, lanurile de soia, 
porumb și floarea-soareluî 
se prezintă frumoase, plan
tele sînt bine dezvoltate.

Un rol deosebit de im- O nouâ locomotivă Diesel electrică realizată la uzina „Electroputere' 
Craiova
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,răim un ti. 
p continuă 
te desăvîrș 
I

seamna
plinirea 

Mei datorii

civice
Constantin STOICIU

timp aflat în- 
i mișcare 

._ desăvîrșire ; o rea- 
fete tulburătoare prin 
isăși condiția ei, prin în- 
țș‘ \utința tensionării el 

) ăte cu adinei sem- 
ți umaniste. Senti- 

social al încreme- 
i timpului fără de 

i în
trecut 
urmă- 
de or- 
a fost

țț , al datului 
menit a fi * 
‘enerațiilor 
b cuvîntul 
lealterării, 
resc.și inevitabil,

; revoluția. Lite- 
murilor și locu
ire „nu se în- 
ic“ a fost totuși 
trecut mai de- 
itratul super-

5 nemișcării, 
"le de prejude- 

tituții ființind 
,or condiționări 

o literatură 
A fost totuși o 

țonformă, per- 
ită, o expresie 

unor stări de 
e din urmă un

| cunoaștere, o 
iție curată asu- 

. 72î timp. Fireș- 
' atunci, ca și as- 
,’itatea (naturală, 
îitică. aspectele 
lice, etnografice, 

■ce, etc.) a evo- 
evenit a celui ce-a 
Acei șuvoi de 

did dătător de spe- 
acea dimensiune 
ilă specifică fie- 
timp, acele gîndurl 

nobile izvorîte din con
fruntarea omului cu lu
mea în care viețuiește, 
căreia i se închină, cu lu
mea dornică de „afirma
ția de sine" s-au rîn- 
duit totdeauna ca temei 
ultim al artei, al scri
sului. Se știe că nu 
numai sentimentul opo
ziției față de lume a exas
perat conștiința indivi
duală, a generat „condi
ția creatorului", aceasta 
chiar dacă artistul „nu 
trăiește viața", ci doar 
și-o reprezintă, o anali
zează, o înțelege sau nu. 
Față în față cu realitatea 
ce i se oferea, ce i se oferă, 
scriitorul a încercat de fie
care dată refacerea lu
mii în ordinea dorită de 
el, de capacitatea lui crea
toare, a încercat smulge
rea acelor străluciri exis
tențiale spre a le înapoia 
celui de lîngă umărul 
lui i cititorul. Opera a in
clus fără nici o tăgadă un 
conținut concret de viață, 
un timp concret, o reali
tate concretă ce va dăinui 
numai și numai prin sem
nificația ascunsă în mul
țimea faptelor consem
nate, în crîmpeiul de exis
tență constrîns a întîr- 
zia în fața privirii. Abso
lutizarea viziunii obiecti
ve a scriitorului n-a jus
tificat și nu va justi
fica niciodată Ignorarea 
realității, a ceea ce este 
real în realitate. Real în 
sens filozofic. Cu alte cu
vinte, „afirmația de sine" 
implică cu necesitate cre
area unei alte realități 
(desigur, artistice) îm
plinită de un real aflat 
într-o corespondență bi
univocă cu realul de la 
care s-a pornit Refuzul 
semnificațiilor cuprinse 
de realitate, al certitudi
nilor realității, acest „re
alism primitiv" neînsoțit 
de alte aserțiuni, duce 
fără de voie la confuzii și 
la nașterea unor false 
probleme de creație. Față 
în față cu realitatea care, 
desigur, există (însă, a 
exista a deveni) și are 
semnificații, scriitorului 
i revine implacabila da
torie de a discerne con
diția estetică a semnifi
cațiilor ei. Firește, fe
lul raportării fiecărui ar
tist la realitate ține de 
personalitatea sa, de su
biectivitatea sa, de ne
voia sa de „afirmare de 
sine". Iar opera, ca en
titate, reface sau încearcă 
să refacă cît mai aproape 
de adevăr această rapor
tare. înregistrarea auto
mată 
narea 
telor, 
cunsă 
treme 
scriitorului acea șovăială 
buimacă între unii și 
alții, între ceva și altceva. 
Complexitatea raporturi
lor sociale care compun 
viața de zi cu zi a unui 
om poate opri, devia sau

a realului, consem- 
amalgamată a fap- 
obiectivizarea as- 
în spatele unei ex- 

subiectivizări dă

ajuta desfășurarea natu
rală a darului său artis
tic. Motivele propriu-zis 
estetice se împletesc per
manent cu cele extraes- 
tetice, și din această unire 
își extrage o carieră ar
tistică eficacitatea sa, 
funcția sa socială de ne
contestat. Lipsa opțiunii 
la o realitate sau alta, 
nevoia de la un timp stra
nie de obiectivizare ab
solută, lipsa atitudinii și 
a angajării deci, retrage
rea într-un fel în abia 
prăbușitul turn de fildeș, 
izvorăsc în aceste condi
ții din circumstanțele fa
vorabile sau nu unor su
biectivități plăpînde ca- 
re-și pot găsi eventuala 
confirmare într-un echi
voc dincolo. Conștiința 
artistică devine astfel o 
colecție de dogme învă
țate după ureche, iar im
postura își arată colții. 
Pentru că procesul fi
resc evolutiv de subiec- 
tivizare a realității, spe
cific prozei moderne, nu 
înseamnă în nici un caz 
și sub nici o flamură, 
părăsirea realității, igno
rarea ei prin depășire, 
surprinderea unui din
colo (care, oricum, ur
mează după ceva, ur
mează realității I). situa
ția de „voyant". Opera 
de artă este o plăsmuire 
smulsă vieții, dar unei 
anumite vieți. Âșa cum 
spunea recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : crea
torii din țara noastră au 
datoria „să se inspire din 
munca pe care o depun 
zecile de mii de oameni, 
eroii anonimi, și să con
tribuie prin arta lor la 
înălțarea națiunii noas
tre socialiste".

în clipa cînd arta de
vine gratuită, existența ei 
poate cel mult folosi exer- 
cițiilor intelectuale impu
se deficienților mintali 
sau întîrziaților în for
marea culturii ’ generșle. 
Cîștigurile umanității în 
„adevăruri de viață", în
deosebi în ultimele două 
decenii, sînt uluitoare.

Am mai avut ocazia să 
notez că dintr-o extremă, 
în mare măsură abando
nată. aceea a identificării 
mecanice a creației artis
tice cu realul în timp și 
spațiu, s-ar putea ajunge 
la cealaltă extremă, a- 
ceea a „ruperii" operei de 
„realitate*. Se pierde, 
lesne de observat, în am
bele cazuri acel contact 
filozofic cu realitatea, 
acea nevoie de cercetare 
filozofică a realității. 
Proza anilor din urmă a 
reușit în mare măsură de
tectarea particularităților 
timpului ce-1 trăim, 
surprins procesul de re- 
cîștigare ■
gîndurile nobile ce-nsu- 
flețesc națiunea, poporul 
român. Vechea și ciudata 
timiditate ivită din pri
cina unei realități cu fie
ce zi alta în datele ei ma
jore devenită „curaj de a 
fi la zi", a făcut loc, nu 
fără îndelungi tatonări, 
autenticității și adevăru
lui, silinței de clarificare, 
de dăruire, de împlinire, 
de angajare deplină și 
hotărîtă. Dacă am numi 
doar recentul roman al 
lui Marin Preda, „Intru
sul", dacă am numi doar 
ultima carte a lui Nicolae 
Velei: sau aceea semnată 
de Horia Pătrașcu, am a- 
minti doar cîteva din 
succesele ce pot susține 
afirmația că artistul-cetă- 
țean nu mai este de mult 
o vorbă lipsită de acope
rire. Pentru că arta, scri
sul, nu înseamnă, n-ar 
trebui să însemne, tăgă
duirea vieții, îndoiala a- 
supra ei, ci conținut de 
viață și împlinirea unei 
datorii civice. Abia aci, 
abia prin asta, esteticul 
și eticul se împletesc și 
comunică. Creația artis
tică capătă un conținut 
moral atunci cînd semni
ficațiile realității de la 
care s-a pornit sînt des
cifrate cu talent și mi
gală. Să ne amintim că 
pentru cei mai valoroși 
scriitori creația artisti
că ca țintă posibilă 
a datoriei, înlănțui
rea ei cu celelalte mani
festări ale muncii și ela
nului omenesc, duce spre 
instaurarea unei ordini 
morale nobile. Așa cum 
se și cuvine într-o socie
tate aflată în plină evo
luție.

• Viva Maria: PATRIA
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, SALĂ 
PALATULUI ......................................
— orele 17,30
20,15).
• Piramida 
PUBLICA - 
18,45; 21,15, BUCUREȘTI 14; 
16,30; 19; 21,15, SALA CINEMATE
CA — 10; 12,30, CIRCUL DE STAT
— 10; 13,15; 15,30; 18; 20,30, STA
DIONUL DINAMO — 20.15. GRA
DINA DOINA — 20,30.
• Minunile doamnei Venus 
CEAFĂRUL — 8.30; 11; 13, 
18,30; 20.45.
e între noi : CAPITOL — 10; 12,15; 
14,30: 16,45; 19.
• Duelul lung : FESTIVAL — 
8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21. la grădi
nă — 20,30, SALA CINEMATECA — 
14,30; 16,30; 18,45; 21, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, 
GRADINA EXPOZIȚIA - 20,30.
• Taffy șl vînătorul : VICTORIA
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 21, 
GRIVITA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, GRADINA CAPITOL
— 20,30.
• Povestiri despre revoluție : LU
MINA — 9—16'în continuare ; 18.30; 
20,45.
• Prietenele : CENTRAL
11,15; 13,30; 16: 18.30; 21.
• Mondo cane : TIMPURI NOI — 
9—20 în continuare.
e Sfîntul la pîndă : UNION 
15,30; 18: 20,30.
• Oscar : DOINA — 11,30; 13.45: 
16; 18,15: 20.30.
• Program pentru copil : DOTNA
— 9; 10.
e Aventurierii : FEROVIAR 
8.15—15 în continuare ; 17,30; 
EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18.45; 21, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30, MO
DERN — 9.30: 11,45: 14: 16.30: 19;
21, 15. ARENELE LIBERTĂȚII - 
20,30.
• Blestemul rubinului negru : 
ÎNFRĂȚIREA — 10; 15,30: 17,45; 20.
0 Inimă nebună... nebună de le
gat : BUZESTI — 15.30: 18. Ia gră
dină - 20.30, PARCUL HERĂ
STRĂU - 20.30.
• Un dolar găurit : DACIA — 8— 
16.30 în continuare ; 18.45: 21, PRO
GRESUL — 11.30; 15.30: 18, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,30.
• Zile de vară: PROGRESUL -
20.30.
• Alegere de asasini : BUCEGT
— 9; 11,15: 13.30; 16: 18.30: 21. la 
grădină - 20.30, AURORA — 8.30; 
10.45; 13: 15.15: 17.30: 20, 1» gră
dină - 20,30 ,TOMIS — 9—15,45 
tn continuare : 18.15. la grădină —
20.30.
• Obsesia : UNTREA — 15,30: 18, 
la grădină — 20.30.
■ Ce noapte, băieți ! : LIRA 
15,30: 18. la grădină - 20,30.
M Pasărea timpurie : DRUMUL 
sArii — 15:17,30: 20.
• El Dorado : FERENTARI — 
15.30: 18: 20.30. PACEA - 15.30: 
18; 20,30.
• Stnrliu desnre femei : GIULEstt
— 15.30: 18: 20.30. ARTA — 9—18.15 
în continuare ,1a grădină — 20.30.
• Fredrlv, lovește tu tntll • CO- 
TROCENT - 15.30: 18: 20.30.
n Vicontele p’ăteste 
VOLGA - 9—15 30 în 
18; 20.30. MIORIȚA 
13.30: 15.45: 18.15: 20.45.
0 Prin Kurdlstanul
MOȘILOR — 15.30: 18. la grădină
— 20,30. RAHOVA — 15.30: 18. la 
grădină — 20.30.
• Zoltan Karpathy : POPULAR
— 15.30: 18: 20,30.
• Cel șapte samurai : MUNCA — 
15,30: 19.
0 Jenia. Jeniclka șl Katlușa : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20.30.
• Bomba de la ora 10.10 : VITAN
— 15.30: 18; 20,15.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 
FLOREASCA — 9: 11.15; 13,30: 16 
18,15; 20,30. VIITORUL — 15,30;
18; 20.30.
• Hocus-pocus : CRINGAȘI 
15,30; 18: 20.30.
• Ea va rîde : COSMOS — 14,30; 
16,30; 18,30: 20,30.
• Pentru cîțlva dolari tn piua : 
GRADINA VITAN — 20,30.

(seria de bilete 2495 
și seria 2499 —

zeului Soare : 
9; 11,30; 14;

orele

polița : 
continuare ; 
- 9; 11.15:

sălbatec !

• Teatrul Tănase" (grădina
Boema) : „Boema Palace" — 20, 
(Teatrul de vară „23 August") : 
Comici vestiți ai revistei — 20.
• Ansamblul „Perlnlța" (tn sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

a umanității, (Urmare din pag. I)

omenie, bun și frumos. Ma
rele actor observa că tot 
mai rar se întîlnește elo
giul omului, și tot mai 
mult aspecte care îl neagă, 
cu toate că realitatea este 
departe de a fi așa. Acto
rul nostru socotea, pe bună 
dreptate, că în literatură 
locul prim trebuie să-1 o- 
cupe omul și omenia, chiar 
cea discretă, sau mai ales 
cea discretă.

In viitorul repertoriu al 
•tagiunii, la capătul căreia 
vom sărbători împlinirea 
unui sfert de veac de la 
eliberare, se impune acope
rirea unor goluri și în 
primul rînd a celor care 
privesc reflectarea contem
poraneității, în ultimul 
timp destul de unilateral 
prezentată și uneori con
fuz, poate și din dorința 
torturantă de modernitate. 
Și aceasta n-o pot face de
cît dramaturgii și teatrele, 
secretariatele literare.

Desigur mai sînt autori 
și opere care, cercetate cu 
spirit critic și discernămînt, 
ar putea fi aduse în lumi
na reflectoarelor : dc
idei, reamintim dramele 
lui Blaga, creația drama
tică a lui Nicolae Iorga sau 
aceea a lui Victor Eftimiu, 
puțin jucat. De mult 
timp nu au văzut luminile 
rampei spiritualele come
dii ale lui Minulescu, și ca 
ele altele, piese ale unor 
scriitori 
putea fi 
redescoperit!, așa cum 
fost în trecuta 
Bogdan Amaru.

Plecînd de la ceea ce s-a 
realizat în ultimele stagiuni, 
în cea viitoare există po
sibilitatea reală ca ponde
rea repertoriului româ
nesc de prestigiu să creas
că prin piese valoroase și 
atractive, optimiste 
bilizatoare, pe care 
teaptă deopotrivă 
preții și publicul.

români care ar 
descoperit! sau 

a 
stagiune

și mo
le aș- 
inter- 

Nu se

— T.V. pentru specialiști. Ciclul „Medicină" 
(reluare).

10.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
T.V. pentru elevi. Consultații la limba română 
— gramatică clasa a VIII-a. Prezintă prof. 
G. Clondescu.

18,00 — Drumuri șl popasuri — emisiune turistică.
18.20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Curs de limba spaniol# — reluarea lecției

a 2-a.
19,00 — Albatros — revistă literar# pentru tineret.
19.30 — Telejurnalul de seară,
19,50 — Buletinul meteorologic ; Publicitate.

— Actualitatea tn agricultură. Tehnica șl agro
tehnica în acțiune.

— Studioul muzical Cultura muzical# de-a lungul 
timpului. Liszt.

— Cărți șl autori. Poezii de Grlgore Hagiu. Dis
cuție între autor și scriitoarea Sinzlana Pop.

— Reflector.
— Filmul artistic „Pe gheața subțire* (seria a 

H-a) — producție a studiourilor sovietice.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,15 — închiderea emisiunii.

ACHIZIȚII 
BIBLIOFILE
Două achiziții valoroase au intrat recent în 

patrimoniul Bibliotecii centrale universitare din 
Iași. Una dintre ele este cartea „Evanghelion 
Sirec", apărută în Lwow tn anul 1636. Scrierea, 
deosebit de prețioasă pentru bibliografia româ
nească veche, e imprimată cu același tipar cu 
care s-au editat la Iași cărțile românești din 
timpul domniei lui Vasile Lupu. Cealaltă achi
ziție este o evanghelie, tipărită la București de 
cărturarul Antim Ivireanu, tn vremea domnito
rului Constantin Brîncoveanu. Ea constituie una 
dintre lucrările cele mai căutate pe acea vreme 
în Tara Românească**.

(Agerpres)

Cronica discului
Inifiativa Casei de discuri Elecfre- 

cord de a oferi amatorilor de muzică 
din (ara noastră un nou disc, ilustra
tiv pentru bogata paletă interpretativă 
a lui Aldo Ciccolini, merită a ii căldu
ros consemnată. Devenit un favorit al 
marilor săli de concerte ale lumii, mu
zician rafinat și sobru, pianistul italian 
este de multă vreme cunoscut oub’i- 
cului român.

Participant la cel de-al doilea Festi
val „Enescu’, cu aureola pe care i-o 
adusese cu ani în urmă reușita la con
cursul — MargueriHe Long — Jacques 
Thibaud sau „Marele premiu al discu
lui* ■— Ciccolini este, alături de Me
nuhin, una din proeminentele persona
lități ale artei interpretative a timpului 
nostru, a căror. împlinire și maturitate 
artistică s-a realizat sub semnul geniu
lui polivalen* al marelui Fnescu. Două 
strălucite cariere, simbolizînd două ge
nerații de muzicieni, își dau mina în 
cadrul unei fertile co’aborări ce avea 
să lumineze ultimii ani de viață ai 
maestrului care oferea generos girul 
său, foarte tînărului pe atunci, pianist 
italian.

Apariția sa pe podiumul sălilor noas
tre de concert în stagiunea trecută a 
fost Intîmpinafă cu entuziasm afit de 
muzicieni cit și de marele public. So
list al concertelor simfonice în mai 
multe orașe din țară, el și-a încheiat 
acest turneu cu un recital pe al cărui 
afiș au figurat două dintre piesele înre
gistrate pe discul casei „Electrecord*.

Lucrări atît de variate ca factură pia
nistică — Preludiu, coral și fugă de 
C. Franck, Suita bergamască de De
bussy și Piese pitorești de E. Chabrier 
— relevă însă în chip strălucit princi-

poate să nu aibă cuvenita 
semnificație faptul că 
frecventa cea mai mare a 
spectatorilor o înregistrează 
spectacolele cu piese ro
mânești. Ele au făcut ade
văratele mari succese de 
public.

Stăruie impresia că tea
trele apelează din ce în ce 
mai des la un repertoriu 
ușor și pe alocuri, la unele 
teatre, se manifestă această 
tendință. Ea este însă lo
cală și limitată, e o impre-

cire, precum îl arată nu
mele, Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" se distinge 
prin viziunea originală, 
contemporană, în care pre
zintă, de cele mai multe ori 
cu succes, piese clasice ro
mânești sau universale. Dar 
de asemenea teatre nu se 
simte nevoia numai în Ca
pitală ; de aceea cred că se 
impune profilarea unor in
stituții din regiuni geogra
fice apropiate care, adre- 
sîndu-se în mare acelorași

PERFECȚIONAREA
CORPULUI PROFESORAL 
NU POATE Fl REALIZATĂ 
CU MODALITĂȚI FORMALE
— Pentru noi, profesorii — Im! 

spunea deunăzi prof. Elena Aposto- 
lescu de la Liceul „Mihai Vitea
zul" din Capitală — vacanța de vară, 
acest al IV-lea trimestru școlar cum 
este deseori denumită, oferă răga
zul cel mai prielnic pentru a medita 
la mijloacele de îmbunătățire a ac
tivității și calificării noastre, re
prezintă ' timpul cel mai potrivit 
pentru informare științifică și pe
dagogică, pentru lectură. Acum pu
tem recupera și aprofunda tot ma
terialul informativ de specialitate 
parcurs In grabă de-a lungul anului, 
dar putem Și acumula forte știin
țifice proaspete pentru viitoarea în- 
tîlnire cu elevii.

Ne-am folosit șl noi de acest răgaz 
pentru o discuție cu membri al 
corpului profesoral asupra căilor pe 
care se asigură perfecționarea loi 
științifică și didactică.

— Incontestabil, formele • existen
te pentru perfecționarea cadrelor di
dactice sînt multiple — este de pă
rere prof. dr. docent Gh. Brătescu, 
de la Facultatea de fizică a Univer
sității bucureștene. Aș enumera prin
tre acestea complexul pregătirii pen
tru obținerea gradelor didactice, 
cursurile de informare științifică cen
trale sau pe plan local, cursurile post
universitare la nivelul instituțiilor de 
învățămînt superior ș.a.m.d. Ceea ce 
nu înseamnă că ele n-ar mai putea 
fi încă îmbogățite. în paranteză fig 
spus, de ce. bunăoară, un profesor 
de liceu din oricare centru univer
sitar n-ar cere permisiunea — care 
i s-ar acorda cu toată solicitudinea 
— să asiste din cînd în cînd la expu
nerile sau cursurile profesorilor de

specialitate de la facultate? Sau de 
ce nu s-ar abona, prin intermediul 
decanatelor sau bibliotecilor univer
sitare, să primească diferite cursuri 
sau expuneri ale cadrelor didactice 
și specialiștilor din învătămîntul su
perior? Esențial mi se pare însă, re
feritor la toate formele de perfecțio- 

. nare, ca profesornl să le privească 
ca pe o formă constantă și superioară

anchetă 
pedagogică

de îmbogățire a cunoștințelor, de în
sușire organică a noilor cuceriri știin
țifice, care trebuie retransmise de la 
catedră.

Or, din discuția cu numeroase ca
dre didactice participante la diferite 
activități de perfecționare a reieșit 
că tocmai acest aspect este mai defi
citar, în multe ocazii pregătirea a- 
vînd un scop în sine. „Gradele di
dactice sînt calea principală pen
tru perfecționarea continuă, pen
tru ținerea la curent cu pro
gresul științei și tehnicii, pentru 
evitarea rămînerii în urmă sub 
aspectul informației științifice șl ca
pacității de a realiza concret pregă
tirea elevilor în perspectiva zilei de 
mîine — consideră profesorul emerit 
Aristide Hasgan, de la Iași. Totuși, 
modul în care se dobîndesc gradele 
didactice nu corespunde integral e- 
tapei superioare în care a intrat 
școala noastră o dată cu noua Lege

ALDO CICCOLINI
Sanda BOBESCU

palele calități ale acestui „cavaler al 
pianului* — sobrietate și chibzuință 
în exprimarea unei mari combustii infe
rioare, asociate cu o reală strălucire 
’elinică. O asemenea alegere îl. reco
mandă și pe interpret, recunoscui oen- 
tru programele recitmun'or sale, con
cepute în așa fel incit, fără a Bala prin 
efecte exterioare, superficiale gustul 
publicului, reușește să-i înnobileze spi
ritul, să-l. cucerească, pentru muzica a- 
devărată,- expresie a unor adevărate și 
nobile sentimente, lnterpre‘îndu-1 pe 
Frank, Ciccolini apare viguros, fără a 
cădea în excesive dramatizări ; de un 
romantism purificat, transfigurat în 
Preludiu, el se dovedește în Coral, de 
o rigoare clasică solemnă și gravă, des- 
cinzînd din cele mai bune tradiții ale 
interpretării muzicii lui Bach. Fuga este 
aceea în care Ciccolini îmi pare a-și fi 
făcut cel mai bine simțită maturitatea 
interpretului modern. Aici s-a relevat, 
în cel mai înalt grad, echilibrul său in
terpretativ. Forța Crescendourilor, între
rupte de reapariția temei de mare se- 

. nitătafe a Coralului este exprimată cu e 
sobrietate patetică am putea spune, 
care evită retorismul, ispită atît de po
sibilă în interpretarea unei asemenea 
piese. Este un dialog dramatic în care 
inovațiile muzicale, aduse de Franck 
acestor tipare clasice, și-au găsit în 
interpretarea lui Ciccolini o expresie 
modernă prin luciditatea înțelegerii și 
gravitatea ei sobră.

trebuie să privească 
toată atenția această ches
tiune vitală și, după păre
rea mea, nu chiar atit de 
greu rezolvabilă.

Mai mult decît atîta, as 
vedea posibilă constituirea 
unor colective „ad hoc", 
reprezentînd cea mai bună 
distribuție pentru o piesă 
de succes. Nu mi-ar fi 
frică, aș gîndi chiar că este 
bine, dacă un asemenea co
lectiv ar juca o astfel de 
piesă de sute de ori. pînă

Cele patru piese din creafia de ma
turitate a lui Debussy, Suita berga- 
mascti — Preludiu — Menuet — Clar 
de lună, Passepied — atît de diferite 
de prima piesă a discului prin modali
tatea lor expresivă, oferă ascultătorilor 
o altă imagine a paletei interpretative 
e lui Ciccolini. Acuitatea imaginilor re
levate prin sunet, solicitînd mare finefe 
în redarea nuanțelor, sublitităfi asemă
nata cu cele întîlnîte în poezia lui Ver
laine sau în tablourile lui Degas, sînt 
redate de Ciccolini cu o pioasă aple
care asupra detaliului expresiv, cu o 
mare delicalefe. Aici se exprimă marea 
for(ă da trăire emofională a pianisfu- 

■ lui-poet| secondat de un meșteșugar 
rafinat. După cizelarea și finețea inter
pretativă, cerută de Debussy, verva ex- 
plosivă a muzicii lui Chabrier face apel 
la alte resurse din zestrea interpretu
lui. Elementul pitoresc al muzicii lui 
Chabrier este subliniat pe alocuri chiar 
cu o osfenfafie care amintește tempe
ramentul napolitan al interpretului cu
cerit poate, dincolo de chibzuinfa sa 
recunoscută, de ritmurile frenetice ale 
farandolei din Scherzo — valsul final, 
poate cel mai pitoresc din cele zece 
piese. Pianistul italian valorifică tntr-un 
sens expresiv modern muzica de o „să
nătate Zgomotoasă* a lui Chabrier — 
îmbogă|ind-o cu o mai mare forjă da 
sugestie.

Apreciind Initiative casei noastre de 
discuri de a face apel la colaborarea 
unor interpret de talia lui Ciccolini, În
chei cu o sugestie : ar fi de dorit ca o 
Interpretare de o asemenea ținută să fie 
secondată de o mai mare acuratefe teh
nică tn realizarea matrițelor pentru 
copii.

stituțiile de spectacol, iar 
printre artiști foarte multi 
buni. Nu sînt însă bine fo
losiți șl de multe ori nu 
din vina lor și nici numai 
din aceea a directorilor sau 
a regizorilor, ci și din 
cauza unor modalități ana
cronice de organizare.

„Teatrul în care se joacă 
bine, acela este un adevă
rat teatru", spunea I. L. 
Caragiale, și bine poate fi 
jucată orice piesă. Din pă
cate la noi, uneori, unele

Apropierea de spectatori- 
problemă vitală a teatrului

sie, chiar dacă s-ar putea 
alimenta prin existenta pie
sei Heidelbergul de altă 
dată în repertoriul a două 
teatre naționale. Nu. este 
decît o aparentă atîta 
timp cît în trecuta stagiune 
s-a jucat un mare număr 
de valori fundamentale ale 
dramaturgiei clasice și mo
derne. De altfel, sînt sigur 
că nici unul din teatrele la 
care s-a jucat piesa nu in
tenționează să se profileze 
pe un repertoriu de genul 
Heidelbergului, piesă care, 
evident, nu este de repu
diat, cum nu sînt nici cele 
ale lui Scribe. Sardou, La- 
blche.

Există unele teatre care 
prin repertoriu și prin 
concepția interpretativă își 
afirmă o personalitate, mar
cată. De pildă, Teatrul 
de Comedie este, din feri-

spectatori, trebuie să se 
coftipleteze, nu să se re
pete. Mă gîndesc la teatrele 
din Brăila și - • •• 
teatrele din 
Arad și Reșița, 
Turda, Oradea __   „
la Baia Mare și Satu Mare, 
la Iași și Bîrlad. De ase
menea, în mod special la 
cele din București, unde, 
pe lîngă Teatrul pentru 
copii șl tineret „Ion 
Creangă", este de do
rit o activitate specifică 
mult mai amplă atît la 
sediu, cît și în turnee. Pre- 
supunînd existentă recepti
vitatea și solicitudinea fo
rurilor organizatorice, pro
blema nu poate fi. rezol
vată decît cu ajutorul miș
cării teatrale însăși, al 
unor oameni cu inițiativă, 
al colectivelor, regizorilor șl 
directorilor animatori cara

Galati, Ia 
Timișoara, 

la cele din 
sau Cluj,

la epuizare. De ce n-am 
avea și noi succese atît de 
statornice încît să fie 
scoase de pe afiș numai 
pentru că au îmbătrînit in
terprets, dacă, bineînțeles, 
ei îmbătrînesc vreodată. 
Și asemenea succese avem.

Este posibil și necesar, 
mai cu seamă în Capitală 
unde avem multi actori, 
mult! valoroși, care nu 
joacă pe măsura posibili
tăților și nici • cît ar dori 
publicul. Da, sînt nefolo- 
siți chiar mari actori a 
căror înscriere pe afiș în
seamnă ea însăși atracție 
pentru public. O formație 
s-ar putea constitui în ju
rul unor mari actori, alta 
plecînd de Ia o piesă, alta 
de la o credință, alia s-ar 
putea strînge în jurul unui 
regizor și așa mai departe. 
Avem multi salariați în in-

piese la care se scontează 
succesul sînt lăsate cam la 
voia întîmplării și nu ies 
bine. Sînt piesele pe care 
socotim că le așteaptă pu
blicul. Pentru altele, cele 
prin care credem că ne pu
tem realiza noi, ca oameni 
de teatru, și cu care sîntem 
siguri că îi vom impresiona 
pe cei mai mult sau mai 
puțin apropiați nouă, se 
pun în bătaie tunuri de 
mare calibru. Trec pe pri
mul plan „viziunile", de
corurile și undeva, cerîn- 
du-li-se supunere, sînt ți
nuți actorii. Reamintim 
spusele lui Caragiale și 
înțelegem că toate piesele 
trebuie privite cu același 
respect pentru că numai 
astfel onorăm publicul, ra
țiunea existenței noastre.

Fără să trecem peste re
alitatea reprezentată de

«căderea generală a 
zentei publicului în 
de spectacole, la noi 
în alte țări, fenomen expli
cabil prin factori foarte 
diferiți, dar, nu ne îndoim, 
trecător, trebuie să cre
dem în preferința publi- 

. cuiul pentru piesele bune, 
bine jucate, despre care 
însă eventualii spectatori 
ar trebui să știe mai mult 
și în mai mare măsură de- 
cît pînă acum. $i încă 
ceva, se impune mai mult 
spirit, responsabilitate fată 
de public, tradus prin ono
rarea promisiunilor în 
ceea ce privește reperto
riul și prin ritmicitate în 
îndeplinirea lui. N-ar fi 
deloc rău dacă am practica 
pe scară mai largă siste
mul abonamentelor.

Prin piese șl spectacole, 
prin noi modalități de or
ganizare și reprezentare se 

' poate face mai mult 
sensul cuprinderii și al 
rietătii, și implicit al 
tisfacerii capacității de 
telegere și simțire a 
blicului atît de divers 
ruia ne adresăm. Mi 
pare că aici trebuie să dez
legăm problema cu 
multă fantezie, cu 
mare receptivitate 
promptitudine. Nu 
gîndesc la concesii, 
vom rezolva problema 
borîndu-ne noi acolo unde 
nivelul ar fi scăzut, ci ri- 
dicînd publicul, dar ridi- 
cîndu-1, stimulîndu-1, nu 
fortîndu-1 să înțeleagă 
ceea ce nu poate sau nu 
acceptă, cerîndu-1 să-i 
placă neapărat ceea ce ne 
place nouă, să fie încălzit 
de ceea ce pe el îl lasă 
rece.

Un teatru, dramatic sau 
liric, fără succes, succes 
mai întîi de toate moral, 
aducător de excedent 
suflete, cum spunea 
om de teatru român, 
poate fl conceput. 1

pre- 
săllle 
ca și

in 
va- 
sa- 
în- 
pu- 
că-
se

mai 
mai 

si 
mă 
nu 
co

în 
un 
nu

a învățămîntulul. Semnalez în spe
cial faptul că, după părerea mea, nu 
a fost rezolvată satisfăcător pînă 
acum problema raportului între cu
noștințele teoretice de specialitate și 
cele de metodica specialității și pon
derea acestora din urmă în cadrul 
examenelor pentru fiecare grad în 
parte. Există încă tendința subapre
cierii cunoștințelor de metodică, a 
reducerii examenelor de grade la 
verificarea cunoștințelor teoretice, 
ca și cum ar fi vorba de cercetători 
de cabinet, nu de practicieni la ca
tedră. Firesc ar fi ca lucrarea pen
tru grad didactic să aibă o finanțata 
practică, să țintească la îmbunătăți
rea muncii didactice, la optimizarea 
procesului de învățămînt în toata 
formele sale".

Referindu-se îndeosebi la pregăti
rea învățătorilor, prof. C. Mincă, 
lector la I.P.C.D. București, ne scria 
printre altele : „Pe lîngă sistemul 
de acordare a gradelor didactice, 
dintre formele existente de perfec
ționare fac parte și cercurile peda
gogice si comisiile metodice. Trebuia 
să recunoaștem însă că. în activita
tea multora dintre ele, există încă 
o doză masivă de formalism șl pier
dere de timp. In planurile lor da 
muncă se stabilesc anual temele cara 
vor fi puse în discuție, adeseori a- 
celeași teme arhicunoscute fiind re
luate de la un an la altul. Iar refe
ratele prezentate limitîndu-se la ge
neralități. In plus, ședințele cercu
rilor pedagogice sînt fixate în 
timpul vacanțelor școlare, încît 
sînt lipsite și de posibilitatea de 
a îmbina discutarea teoretică a 
unor probleme cu lecțiile practice. 
Observații asemănătoare pot fi făcute 
și în legătură cu activitatea comi
siilor metodice care activează în fie
care scoală ne specialități sau grupe 
de specialități. Pe lîngă alte teme 
care se repetă invariabil de ani de 
zile, pe trimestrul III se discută nu
mai problema recapitulării materiei, 
referatele sînt pline de generalități, 
fără nici o analiză a experienței co
lectivelor respective". Am adăuga 
că aceste observații sînt intrutotul 
valabile si pentru activitatea pedago
gică — metodică curentă a profeso
rilor din licee.

Poate în nici o altă formă de per
fecționare profesorală nu se face a- 
tîta caz — a adăugat unul dintre in
terlocutorii noștri —. de informare 
științifică șl tehnică de specialitate 
ultramodernă ca la cursurile perio
dice de informare științifică a pro
fesorilor. Aparent faptul nu poate 
decît să fie salutat. Discutabil șl cri
ticabil este însă modul în care se 
face transmiterea acestei informații 
de cea mai acută actualitate. Pe 
bună dreptate s-a formulat cerința 
ca materialul de informație actuali 
pe care-I prezintă specialiștii cadre
lor didactice să nu fie o „aglome
rare" de date șl elemente științifica 
de ultimă oră, o „etalare" a erudi
ției și cunoștințelor „la zi" ale auto
rului expunerii, oi acest material 
trebuie prelucrat șl sistematizat, în
fățișat în lumina unei finalități. Ale
gerea cadrelor științifice în vederea 
acestor expuneri este de dorit să aibă 
drept criteriu nu numai calificarea 
științifică înaltă, ci și pregătirea și 
experiența pedagogică. Am asistat 
mai deunăzi la discuția de în
cheiere a cursului central de in
formare științifică pentru profe
sorii de fizică, organizat de Minis
terul Invățămîntului. Fără nici o ex
cepție, profesorii care au luat cuvîn- 
tul și-au exprimat satisfacția față de 
tematica deosebit de interesantă a 
cursului. Dar s-au făcut și unele ob
servații întemeiate. „Cu foarte rara 
excepții — spunea prof. Traian 
Lungu, de la Liceul nr. 1 din Olte
nița — de la acest curs au lipsit pe
dagogi și metodiști care, concomitent 
cu noile date ale științei, să expună șl 
modul cum ele pot fl asimilate în 
predarea lecțiilor. Am ascultat timp 
de 10 zile diferite expuneri (dacă 
am fi fost avizați din timp a- 
supra tematicii o puteam urmări 
în și mai multă cunoștință de 
cauză), dar n-am avut deloc pri
lejul să discutăm cu specialiștii 
care au ținut aceste expuneri. 
O asemenea „transmitere" de date 
se putea face și prin texte tipă
rite trimise profesorilor prin inspec
toratele școlare județene. Prezența 
unor cadre didactice universitare, 
a unor oameni de știință în mijlocul 
nostru trebuia să însemne un prilej 
de dezbatere, de schimb de experien
ță pedagogică, dc confruntare de o- 
pinil". „Iar lecțiile și demonstrațiile 
practice — interesante ca idee — ar 
fi fost mult mai utile pentru noi 
dacă se desfășurau nu în laboratoare 
universitare cu aparatură complexă 
și ultramodernă, ci într-un laborator 
liceal cu condiții de lucru oarecum 
asemănătoare cu ale școlilor în care 
lucrăm și noi" — a adăugat prof. Ion 
Căpitan de la Liceul agricol nr. 1 din 
Arad.

Și alțl profesor! cu care am stat 
de vorbă, participant la cursurile 
de pregătire pentru limba română, 
matematică (din București), Istorie 
(Vălenii de Munte) etc. și-au expri
mat nedumerirea șl nemulțumirea 
pentru faptul că aceste cursuri n-au 
prilejuit o dezbatere mai concretă 

. asupra programelor șl manualelor de 
la disciplinele respective, pe care ei 
le vor folosi în următorul an de în- 
vățămînt. Aceasta cu atît mai mult 
cu cît la unele clase (a XlI-a, de 
exemplu) sînt programe și manuale 
cu totul noi, neutilizate pînă acum, 
iar la unele discipline (matematică, 
fizică, limba română) s-au introdus 
capitole noi, care reflectă ultimele 
cercetări și realizări științifice. De 
remarcat că, tocmai în lumina aces
tor perspective, la cursurile amintite 
au venit mai multi profesori decît 
cei solicitați oficial de inspectoratele 
școlare județene.

Considerente deosebit de importan
te pledează pentru îmbunătățirea di
feritelor forme de perfecționare a 
cadrelor didactice, pentru sporirea 
eficientei lor și a utilizării chibzui
te a fondurilor materiale 
dispoziție de statul nostru 
scop. Funcția lor în viața 
nală a cadrelor 
căutarea în 
forurile de 
mai propice 
organizarea 
modernă, a 
corpului profesoral.

Florlca DINULESCU

puse la 
tn acest 
profesio- 

impune 
de către

didactice 
continuare — 

resort — a căilor celor 
pentru împrospătarea și 
într-o perspectivă nouă, 
cunoștințelor membrilor
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LA AMBASADA S. U. A.

Recepție în onoarea
Plecarea delegației

economice din Venezuela
vicepreședintelui Consiliului

de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu
Joi seara, ambasadorul S.U.A. la 

București, Richard H. Davis, a ofe
rit o recepție în onoarea vicepre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România 
Alexandru Bîrlădeanu, precum și 
a grupului de specialiști care l-au 
însoțit în vizita făcută recent în 
Statele Unite, la invitația perso
nală a dr. Donald F. Hornig, con
silier special al președintelui 
S.U.A. pentru știință și tehnologie.

Au luat parte Octavian Groza,

ministrul energiei electrice, acad. 
Horia Hulubei, președintele Comi
tetului pentru energie nucleară, 
Mihail Florescu, vicepreședinte al 
Consiliului economic, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Nicolae Nicolae, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, academicieni, oameni de 
știință, reprezentanți ai unor insti
tuții de specialitate.

(Agerpres)

Joi după-amiază a părăsit Capi
tala • delegația economică venezue- 
leană condusă de dr. Raul Nass, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

în timpul vizitei, membrii dele
gației Republicii Venezuela au 
avut întrevederi și au dus tratati
ve cu personalități ale vieții eco
nomice românești. In urma acesto
ra a rezultat că există posibilități 
reale și perspective de dezvoltare 
a schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnico- 
științifice între cele două țări, în
deosebi în domeniul petrolier, mi
nier, metalurgic și agricol. La în
cheierea tratativelor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială,

a fost semnat un comunicat co
mun.

Bucu- 
a ofe-

Rădu-

★
Cu prilejul prezenței în țara 

noastră a delegației economice ve- 
nezuelene, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al-acestei țări la 
rești, Leon Rafael Morales, 
rit un cocteil.

Au participat Gheorghe
lescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai conducerii unor 
ministere economice și instituții 
centrale.

(Agerpres)

TELEGRAMA

Cronica zilei

Nici Steaua, după Progresul și 
Farul, n-a reușit să învingă echipa 
Portuguesa Rio de Janeiro. Scorul 
partidei : 2—2 (2—1). Brazilienii, 
vizibil obosiți, au căutat chiar de 
la începutul meciului să „tragă de 
timp'. Din păcate nu s-au limitat 
doar la această formă de antijoc 
și au recurs la faulturi și obstruc
ții cu nemiluita. Urmarea a fost că 
mai ales în repriza a doua am vă
zut foarte puțin din ceea ce se nu
mește de obicei fotbal. Iar la sfîr- 
șitul meciului ne-am întrebat 
dacă jucătorii aceia în alb sînt 
într-adevăr brazilieni. Pentru că 
despre fotbalul brazilian publicul 
român are cele mai bune păreri

nu numai în privința tehnicii jocu
lui, ci și a fair-play-ului.

Să nu scutim de critică nici pe 
unii dintre fotbaliștii noștri. Dumi
tru Niculae, de pildă, parcă a ținut 
cu tot dinadinsul să ne reamin
tească de unele acte antisportive 
pentru care a și fost sancționat în 
sezonul trecut.

Golurile meciului au fost Înscri
se în ordine de : Voinea (min. 21), 
Bolacha (min. 26, din lovitură li
beră, însă cu deplinul concurs al 
lui Suciu), Voinea (min. 45) și 
Jorge (min. 60, și tot cu ajutorul lui 
Suciu).

Cu prilejul' celei de-a XV-a ani
versări a Insurecției Naționale Cu
baneze, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a adresat 
o telegramă de felicitări ministru
lui relațiilor externe al Republicii 
Cuba, Raul Roa Garcia.

V. M.

în semifinalele „Cupei Galea"

România conduce cu 2-1
in meciul cu Cehoslovacia

La Marianske Lazne au 
întrecerile zonei semifinale a .. 
Galea“ la tenis, la care participă e- 
chipele României, Italiei, Polcniei și 
Cehoslovaciei. în primul meci echipa 
României a întîlnit formația Ceho
slovaciei, în fața căreia conduce cu 
scorul de 2—1. Ion Sântei l-a în
vins cu 7—5, 6—3 pe Macko, iar

început 
„Cupei

Viorel Marcu a dispus cu 4—6, 8—6, 
6—1 de Hutka. în partida de dublu, 
cuplul cehoslovac Hrebek—Pișevski a 
întrecut cu 12—10, 2—6, 6—2, 6—4 
perechea română Sântei—Marcu.

în cealaltă întîlnire, selecționata 
Italiei conduce cu 3—0 în fața for
mației Poloniei.

PRIN TELEX DIN:
© CampionatulVI.™

mondial studențesc de 
șah
turneul final al campionatului

locul patru a revenit cehoslovacei Ere- 
tova cu 6,5 puncte.

o
în

mondial studențesc de șah s-au ’dis
putat întîlnirile din rundele a 5-a si 
a 6-a. Echipa României a pierdut cu
1.5— 2,5 meciul cu U.R.S.S. și a în
vins cu 2,5—1,5 reprezentativa Islan- 
dei. Alte rezultate: Bulgaria—Iugo
slavia 2,5—1,5 ; U.R.S.S.—Cehoslova
cia 2,5—1,5 ; Bulgaria—Danemarca
3.5— 0,5. In clasamentul provizoriu 
conduce U.R.S.S. cu 17,5 puncte. E- 
chipa României, cu 11 puncte, ocupă 
locul șase.

MONCHEN
cordmanâ mondiala la 
disc

0 noua re

• SOFIA — Șahista noas
tră Banmstark pe locul I

Cu prilejul concursului internațio
nal de atletism desfășurat în localita
tea Werdohl, sportiva vest-germană 
Liesel Westermann a stabilit un nou 
record mondial la aruncarea discului : 
62,54 m. Vechiul record, deținut de 
Christine Spielberg (R.D.G.), era de 
61,64 m. Alte rezultate : greutate : 
Maggard (S.U.A.) 19,31 m ; 100 m
plat—Ronnie Smith (S.U.A.) 10”2/10; 
400 m plat — Hennige (R.F.G.) 
46”5/10 ; 800 m plat — Winzenreid 
(S.U.A.) l’49”5/10.

S-a încheiat turneul internațional 
feminin de șah de la Sofia. Pe pri
mul loc s-au clasat, la egalitate, Ger
trude Baumstark (România) și Iova- 
novici (Iugoslavia) cu cîte 9 puncte 
fiecare, din 11 posibile. Reprezentan
ta României a realizat o performanță 

■lăudabilă, în compania unor șahiste 
valoroase. Locul trei a fost ocupat de 
Asenova (Bulgaria) cu 8 puncte, iar

0 LONDRA — Winstone a 
pierdut titlul european

Boxerul spaniol Jose Legra este 
noul campion european profesionist 
la categoria pană. In meciul disputat 
la Porthcawl (Țara Galilor), Legra l-a 
învins pe englezul Howard Winstona 
(deținătorul titlului), prin oprirea me
ciului de către arbitru, în repriza a 
5-a, Winstone avînd arcada stingă 
deschisă.

In cîteva rînduri
• Pe șoseaua Constanța—Negru 

Vodă s-a desfășurat etapa a 2-a pro
ba contracronometru individual (20 
km.) — din cadrul competiției inter
naționale de ciclism „Criteriul junio
rilor", la care participă tineri ru
tieri din Franța, Ungaria și România. 
Victoria a revenit lui M. Băcanu (Tî- 
nărul metalurgist Brăila), cronome
trat cu timpul de 29‘33". Pe locurile 
următoare s-au clasat I. Selejan 
(C.S.M. Cluj) — 30'12“ și M. Ioniță 
(Dinamo) — 30‘21'‘. în clasamentul 
general individual conduce M. Bă
canu, urmat de I. Selejan — Ia 54" 
și de M. Hrisoveri (Tînărul metalur
gist Brăila) — la l‘07“.

Competiția continuă astăzi cu etapa 
a 3-a, care se dispută în circuit pe 
străzile orașului Constanta.

O ECHIPA DE FOTBAL PRO
GRESUL București și-a început tur
neul în U.R.S.S., jucînd la Erevan 
cu formația locală Ararat, care acti
vează în prima ligă a campionatului 
unional. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 2—0.

vremea

e FLACĂRA OLIMPICA ce va 
arde în timpul .Tocurilor Olimpice 
de la Ciudad de Mexico va fi în
soțită în călătoria sa spre America 
de un descendent 
Cristofor 
Cristobal 
fiul cel 
Verague. 
olimpică 
de Cristofor 
descoperită America.

direct al lui 
Columb. Acesta se numește 
Colon Y Carvajal și este 

mai mare al ducelui de 
După cum se știe, flacăra 
va urma drumul străbătut 

Columb cînd a fost

A XV-a aniversare a Insurecției | 
| Naționale Cubaneze
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Lucrării®

Ieri In țară : Vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul mal mult 
senin. Unele înnorărl s-au produs 
în vestul șl nordul țării, unde 
s-au semnalat averse locale, înso
țite de descărcări electrice. Vîntul 
a suflat în general slab. Tempe
ratura a continuat să crească în- 
reglstrînd la ora 14 valori cuprin
se între 16 grade la Rădăuți și Tg. 
Neamț șl 31 de grade la Bechet șl 
Băileștl. în București : Vremea a 
fost frumoasă șl a continuat să se 
Încălzească. Cerul a fost mal mult 
senin. Vîntul a suflat slab. Tem
peratura maximă a fost de 30 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
TI, 28 și 29 Iulie. In țară : Vreme 
relativ călduroasă, cu cer schimbă? 
tor. Vor cădea ploi locale. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară în nord-vestul țării. Mini
mele vor oscila între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 23 și 33 
de grade. In București : Vreme 
relativ călduroasă, cu cer schim
bător. Vînt potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

• LUNA VIITOARE, în stațiunea 
franceză Autrans, pe o pistă de ma
terial plastic, se va desfășura un 
concurs de sărituri cu schiurile la 
care vor participa 50 de sportivi din 
diferite țări. Printre ei figurează și 
cehoslovacul Jiri Raska, medalie de 
aur la ultima Olimpiadă albă. Recor
dul la sărituri de la trambulină, pe 
o pistă de material 
70,54 m.

plastic, este de
<

CAMPIONATE- 
DE CICLISM

• ÎN VEDEREA 
LOR MONDIALE 
(profesioniști) pe velodrom, care vor 
avea loc la Roma între 26-29 august, 
federația franceză a selecționat pe 
următorii: Gruchet, Scob (viteză) ; 
Grosskost (urmărire); Raynal, Sal
mon (semifond).

e ÎN PRIMUL MECI al turneului 
internațional de fotbal de la Bogota, 
echipa poloneză Gornik Zabrze a 
învins cu scorul de 3—1 (1—0) for
mația columbiană Santa F6.

Plenarei C.CI
I 

„J 
de plantare a u- | 
toi culturi. Am fost Q
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I
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i
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!Nu demult am 
străbătut Cuba de la un 
capăt la altul, din Pinar 
del Rio pînă în Orien

te. Imaginea dominantă 
a acestei țări, căreia 
natura i-a dăruit din 
plin podoabele yi bo
gățiile sale, este aceea 
a unui impresionant 
efort în muncă — o 
adevărată cursă contra 
cronometru pentru înlă
turarea, subdezvoltării 
și înălțarea treptelor 
viitorului socialist. Fie 
în Pinar del Rio, unde 
terase în formă de am
fiteatre iau cu asalt 
munții făcînd loc plan
tațiilor de bananieri, 
fie pe întinsele cîmpii 
din Las ViUas, unde 
canaveralele — cum 
sînt denumite lanurile 
de trestie de zahăr — 
sînt pregătite de 
acum pentru

I
I

mînțare cu noi specii 
mai productive de tres
tie de zahăr, dar mai 
ales < 
nor noi 
martor într-una din zi
le la plantarea de ar
bori de cafea în cordo
nul Havanei. Era doar 
una din acele zile cînd 
zeci de mii de oameni 
din capitală, înfrun- 
tînd arșița soarelui tro
pical, sădeau aproape 
un milion de puieți de 
cafea, o mică parte din 
planul național de 300 
milioane arbori. Aici se 
pregătea, la scară re
dusă, recolta de peste 
100 000 de tone de ca
fea preconizată pentru 
1970, aceasta devenind 
a doua bogăție agricolă 
a țării, după trestia de 
zahăr.

Dar marele obiectiv 
al agriculturii rămîne 
„Zafra cea mare", do- 
bîndirea a 10 milioane 
de tone de zahăr pe an. 
Înfăptuirii acestui o- 
biectiv îi corespunde o 
participare umană im
presionantă. Partidul 
comunist yi guvernul 
revoluționar au știut să 
găsească acele resorturi 
care să pună în mișca
re în această bătălie a 
agriculturii energii uria
șe, să mobilizeze sute 
de mii de oameni din 
întreaga sferă de acti
vitate a țării, să le ca
nalizeze pe marile te
renuri agricole. Am vă
zut, în 
niei în 
de la 
armată 
orășeni 
intelectuali, 
elevi și studenți — 
luînd cu asalt nesfîrși- 
tele canaverale pentru 
a smulge, în pofida 
secetei cumplite; o re
coltă de trestie materia
lizată, în cele din urmă, 
în peste 5 milioane de 
tone de zahăr. In orașul 
Camaguey am văzut 
brigada celor 50 000 de

ză cu perioade îndelun
gate de secetă.

Cubanezii văd în su
punerea naturii o con
diție supremă a dez
voltării agriculturii. Cli
ma tropicală, spun ei, 
trebuie să devină, din- 
tr-un obstacol, un aliat 
al muncii noastre. Anul 
acesta poate fi denumit 
primul an de luptă în- 
dîrjită cu natura, pri
mul an de pregătire a 
unor recolte sporite în 
viitor. Am fost mar
tor la cîteva episoade 
ale acestei acțiuni ce 
se desfășoară pe scară 
națională.

Împotriva terenurilor 
năpădite de buruieni 
și mărăciniș a pornit la 
ofensivă marea brigadă 
motomecanizată „Er
nesto Che Guevara". 
Incepîndu-și marșul în 
provincia Oriente și tra-

SOFIA 25 (Agerpres). — La 24 
iulie s-au deschis la Sofia lucrările 
plenarei C.C. al P.O. Bulgar, Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, a prezentat un raport 
„Cu privire la direcțiile principale 
ale dezvoltării continue a sistemu
lui de conducere în Bulgaria". în 
raport se arată că una din trăsătu
rile caracteristice ale dezvoltării 
sociale de după plenara din aprilie 
1956 a C.C. al P.C. Bulgar o con
stituie tendința partidului de a 
perfecționa continuu sistemul de 
conducere a construcției socialis
mului.

Etapa actuală, se arată în ra
port, face necesară trecerea la per
fecționarea continuă a conducerii 
de stat. Astfel, în sistemul Adu
nării Naționale este necesar să ia 
ființă un organ eficient, capabil 
să rezolve acele probleme pe care 
Adunarea Națională nu poate să 
le soluționeze nemijlocit într-o a- 
numită perioadă. Un asemenea or
gan poate fl Consiliul de Stat, care 
trebuie să aibă funcții executive 
directoare în principalele probleme 
ale conducerii țării.

Todor Jivkov a relevat că ple
nara din aprilie a C.C. al 
P.C.B. a stabilit căile unei pu
ternice dezvoltări a economiei 
și culturii, ale ridicării perma
nente a nivelului de trai al 
poporului, perfecționării relațiilor 
sociale, dezvoltării continue a de
mocrației socialiste în toate do
meniile vieții, sporirii rolului crea-1 
tor al oamenilor muncii, al diferi
telor personalități în stabilirea și 
rezolvarea sarcinilor fundamentale 
ale .dezvoltării. O preocupare de 
prim ordin a partidului o consti
tuie lărgirea și îmbogățirea conți
nutului șl formelor democrației so
cialiste, lupta împotriva rutinei șl 
conservatorismului, împotriva măr
ginirii și șablonului.

Raportul a subliniat apoi necesi
tatea elaborării programului Parti
dului care va fi prezentat spre 
aprobare Congresului al X-lea al 
P.O. Bulgar.

I 
I
I
I

Joi seara au părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre Sofia, tovarășii 
Ion Iliescu, prim-secretar al Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, și Vasile 
Nicolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C., pentru a participa la șe
dința Comitetului internațional da 
pregătire al celui de-al IX-lea Fes
tival mondial al tineretului și stu
denților pentru solidaritate, pace 
și prietenie.

Ofi-

SEARA CULTURALA 
CUBANEZA

un
A-

(Agerpres)

al Revoluției

multe 
uriașe 
scris:

după 
plan- 
cresc 
uimi- 
timp,

CORESPONDENTA DIN HAVANA 
DE LA VICTOR STAMATE

victoria Re- 
realizările 

dobîndite în

Cu prilejul celei de-a XV-a ani
versări a Insurecției Naționale Cu
baneze, joi a avut loc o seară cul
turală organizată de Comitetul dc 
Stat pentru Cultură și Artă, Uniu
nea scriitorilor și Uniunea artiș
tilor plastici, la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S

Cu acest prilej, criticul de arta 
Ion Frunzetti, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, a îm
părtășit impresii de călătorie din 
Cuba. Cunoscutul poet Nicolas 
Guillen, președinte al Uniunii 
scriitorilor și artiștilor din Cuba, 
care face o vizită în țara noastră, 
a citit cîteva din poeziile sale.

In încheiere a rulat filmul ar
tistic „Giselle", producție a stu
diourilor cubaneze.

Au fost prezenți Ion Brad, vice
președinte al C.S.C.A., Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., funcționari superiori 
din M.A.E., precum și însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Cu
bei la București, Zenen Buergo.

VIZITELE DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

IRANIENE
In cursul zilei de joi, dr. Ali- 

naghi Alikhani, ministrul econo
miei Iranului, conducătorul delega
ției guvernamentale iraniene, șl 
membri ai delegației au vizitat 
uzinele „Rulmentul" din orașul 
Brașov și Ferma de stat „30 De
cembrie".

Seara, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, a oferit 
în cinstea oaspetelui iranian 
dineu în saloanele Hotelului 
thenee Palace.

★
După cum ne Informează

ciul Național de Turism, în primul 
semestru al acestui an au sosit în 
România aproape 500 000 de tu
riști străini, adică cu 65 la sută 
mai mulți decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. O dezvoltare mare 
a înregistrat-o în această perioadă 
turismul pe cont propriu și în 
special cel automobilistic, care a 
marcat o creștere de 88 la sută.

LA 29 IULIE

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni iniormează titularii 
libretelor de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri in autoturis
me că tragerea la sorți pentru 
al II-lea trimestru al anului 
curent a acestor librete va 
avea Ioc în ziua de 29 iulie 
a.c. la Clubul Finanțe-Bănci 
lin Str. Doamnei nr. 2.

La această tragere .vor fi 
acordate 257 de autoturisme 
din mărcile : FIAT 1800, FIAT 
125, FIAT 124, RENAULT 16, 
MOSKVICI, RENAULT. 10„-BE- 
NAULT DAUPHINE GORDINI, 
SKODA și TRABANT.

După cum se știe, depună
torii care economisesc pe a- 
ceste librete beneficiază, pe 
lingă cîștigurile în autoturis
me, și de dobînzi anuale. To
todată, ei se bucură șl de a- 
vantajele generale ale păstră
rii economiilor bănești la 
C.E.C.: garantarea de către 
stat a sumelor depuse; păs
trarea secretului privind nu
mele depunătorilor și opera
țiunile efectuate ; scutirea de 
orice fel de taxe și impozite 
a cîștigurilor și dobinzilor etc.

Restaurante pe trasee

turistice
Monumentele și locurile pli

ne de pitoresc atrag in acest 
sezon estival numeroși iubitori 
de drumeție, turiști din țară 
yi de peste hotare. Acestora, 
cooperația de consum le 
pune la dispoziție confortabi
le locuri de popas.

In județul Mehedinți, turiș
tii pot beneficia de serviciile 
restaurantului „Baia de Ara
mă", dinspre podul Ponoare, 
și ale bufetului Debarcader 
„Lunca Banului", de pe șo
seaua națională Craiova—Tur- 
nu Severin.

Restaurantul „Baia de Fier" 
deservește turiștii ce vizitea
ză Peștera Muierii din județul

Gorj. Pe muntele Partngu, la 
cota 1400, este situat bufetul 
Rinca. Turiștii ce vizitează 
mănăstirea Tismana și Valea 
Tismanei se pot opri la bu
fetul Tismana, iar în stațiu
nea balneară Săcelul este des
chis bufetul ce poartă numele 
stațiunii.

In județul Dolj, pe turiști îi 
va atrage restaurantul „Co
țofana", situat pe șoseaua Cra
iova—Filiaș. In preajma lacu
lui Victoria, pe șoseaua Cra
iova—Bechet, se găsește re
staurantul „Bibanu". Pe fale
za Dunării, în orașul Calafat, 
se poate, lua masa la grădi
na „Debarcader".

(Urmare din pag. I)

de comunicare a atitudinii, ideologiei, 
a viziunii partidului clasei munci
toare despre lume, despre istorie și 
cursul inegal, convulsionat, dur, 
practic-concret al realității înconju
rătoare.

Lumea contemporană este, vede-se, 
o lume prin excelență a opiniei, a 
atitudinii pro sau contra față de un 
fenomen sau altul, față de o evolu
ție sau o involuție socială. Este un 
merit important, cu mari repercu
siuni pozitive, un titlu de noblețe 
de ordin umanist și civic, că socie
tățile care se constituie în chip so
cialist, potrivit concepției și ideolo
giei marxiste, în condițiile specifice 
ale fiecărui stat, oferă un tot mai 
larg și mai liber teren de manifes
tare opiniei publice. Aceasta este 
chiar expresia forței și vitalității lor. 
Lărgirea continuă a democrației so
cialiste se exprimă, în chip legic, 
și prin lărgirea ariei de manifestare 
a opiniei publice, prin stimularea și 
cultivarea acesteia pe orizontală și 
verticală.

Putem afirma cu mîna pe inimă că 
în România de azi nu există pro
blemă însemnată în rezolvarea că
reia să nu fie antrenate în a-și spu

ne cuvîntul toate păturile populației, 
toate straturile societății. Se expri
mă astfel, efectiv și prin cele mai 
variate forme de comunicare, în 
mod vibrant, multivalent, poliedric, 
opinia publică a națiunii române. 
Să ne amintim doar cîteva obiective 
de interes national cu privire la

mare" din 1970, 
cînd se preconizează 
o producție de 10 mi
lioane de tone de za
hăr, fie pe proaspătul 
șantier petrolifer de la 
Guanabo sau pe ace
lea ' ale combinatelor 
industriale din Nuevi- 
tas și Cienfuegos — 
peste tot se face sim
țită ofensiva construc
ției socialiste.

Am văzut în 
locuri pancarte 
pe care era 
„Aici lucrează brigăzi
le „Eroii Moncadei". 
Titlul de „Eroi ai 
Moncadei" se acordă 
în Cuba unor detașa
mente de muncă nu 
numai ca o răsplată 
morală pentru efortul 
și roadele activității 
lor, ci și ca o modali
tate de a cinsti me
moria martirilor căzuți 
acum 15 ani, în zorii 
zilei de 26 iulie 1953, 
cînd grupul de tineri 
revoluționari, în frunte 
cu Fidel Castro, luau 
cu asalt fortăreața 
Moncada, dînd primul 
semnal 
cabane..

După 
voluției. 
Cubei, 
focul luptei cu tot 
felul de greutăți yi vi
cisitudini, sînt remar
cabile : a fost înfăp
tuită reforma agrară, 
au fost lichidate anal
fabetismul și exploa
tarea omului de către 
om, s-au parcurs primii 
pași în scoaterea țării 
din stadiul de mono- 
cultură. Aceste înfăp
tuiri stau la temelia 
programului elaborat 
de partidul comunist 
și guvernul cubanez 
pentru dezvoltarea ță
rii în viitorii ani.

Principalul obiectiv 
al construcției socia
liste, în această etapă, 
este dezvoltarea multi
laterală a agriculturii. 
In acest scop, se dă 
o aprigă bătălie cu na
tura, care este pe cît 
de darnică, pe atît do 
vitregă; clima tropica
lă, această vară veșni
că, are binefacerile dar 
și meandrele ei: 
ploi abundente, 
tele și vegetația 
cu o repeziciune 
toare; în același 
inundațiile cu efecte 
distrugătoare alternea-

versînd ținuturile pro
vinciei Camaguey, bri
gada a ajuns în Las 
Villas, iar o coloană a 
ei în Insula Pinilor. 
Pînă acum, brigada a 
desțelenit și redat agri
culturii peste 200 000 
de hectare, teren ce va 
fi cultivat cu trestie de 
zahăr, orez, cafea, ci
trice și legume. Cînd 
brigada își va încheia 
misiunea, alte 500 000 
de hectare vor fi re
date agriculturii. Va fi 
realizată în felul acesta 
o dorință, neîmplinită 
de veacuri, ca întreaga 
suprafață agricolă a fă-, 
rii să devină arabilă.

Un efort șl mai mare 
îl reclamă lupta împo
triva secetei și inunda
țiilor. Aplicînd soluții 
ingenioase, dublate de _ _______ ___
un mare efort tehnicii tineri voluntari, verțiți | 

din toate colțurile țării 11 
să lucreze timp de trei n 
ani pe terenurile aces- E 
tei provincii unde, după Q 
cum spun tovarășii cu- g 
banezi, „se cîștigă sau | 
se pierde bătălia agri
culturii".

Planurile construcției 
socialiste, mobilizarea 
resurselor pentru vii
toarele uzine și combi
nate schițate de proiec- 
tanți reclamă nu nu
mai un asiduu efort în 
muncă, ci și o perma
nentă dezvoltare a ca
pacității oamenilor. Din 
7 milioane de locuitori, 
peste 2 milioane — 
elevi, studenți, munci
tori, ostași, activiști ai 
organizațiilor politice și 
de masă — sînt cu
prinși într-un amplu și 
divers proces de învă- 
țămînt, accentul prin
cipal punîndu-se pe 
pregătirea în sfera pro
ducției materiale. Pre
mierul Fidel Castro 
spunea că cheltuielile 
pentru învățămînt re
prezintă cea mai mare 
investiție pe care Re
voluția a făcut-o pentru 
oamenii ei, pentru vii
torul țării.

Succesele Cubei sînt 
însemnate, greutățile 
inerente învinse; pas cu 
pas, printr-o muncă te
nace. Iar obiectivele pe 
care yi le-a fixat Cuba 
sînt îndrăznețe, cores
punzător hotărîrii po
porului de a < 
mersul țării pe calea 
progresului și civiliza-

uman, cubanezii reali
zează un plan vast de 
captare a apelor, în 
special a celor prove
nite din averse, depo- 
zitîndu-le în lacuri de 
acumulare de unde le 
distribuie, prin ample 
rețele de irigații, pe 
pămînturile însetate. In 
cordonul Havanei — 
cum este denumită 
zona agricolă din jurul 
capitalei — a fost ex
perimentat cu succes 
procedeul creării de 
microbaraje pentru cap
tarea apei de ploaie: 
cu ajutorul unei rețele 
de tuburi de aluminiu 
ușor demontabile apa 
poate fi împinsă în di
recțiile dorite. Un mare 
sistem de irigații a fost 
inaugurat recent pe 
rîul Cauto, în provin
cia Oriente. Ia țară se 
află în construcție o 
serie de baraje mari cu 
ajutorul cărora va pu
tea fi acumulată o can
titate de aproximativ 
un miliard metri cubl 
de apă. Planul de iri
gații pe cinci ani 
(1968—1972) prevede 
realizarea unei cantități 
de apă acumulată de 
15 miliarde metri cubi, 
suficientă pentru iriga
rea a jumătate din su
prafața arabilă a Cubei.

Eforturile pentru spo
rirea recoltei nu se re
zumă numai la cîștiga- 
rea de noi terenuri yi 
la lupta împotriva se
cetei. Pe întinderea 
marilor canaverale sînt 
în curs ample lucrări 
de curățire și fertiliza
re a solului, de insă-

timpul campa- 
cinstea victoriei 
Playa Giron o 
de 500 000 de
— muncitori, 

militari,

ITALIA.
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ROMA 25. — Corespondentul A-- 
gerpres, Giorgio Pastore, trans
mite t Comitetul Central al parti
delor socialist și social-democrat 
unificate (P.S.I.—P.S.D.I.) a ratifi
cat în ședință plenară propunerea 
Direcțiunii de a convoca primul. 
congres al P.S.I.—P.S.D.I. la Roma 
în zilele de 23—27 octombrie a.c. 
Președintele partidului, Pietro 
Nenni, a deschis ședința cu un 
scurt raport în care, după ce a 
făcut o expunere de motive pri
vind data și sediul unde va avea 
Ioc congresul, a anunțat că Direc
țiunii P.S.I.—P.S.D.I. unificate i-au 
fost prezentate moțiuni din partea 
curentelor socialiste (curentul con
dus de Francesco de Martino, fos
tul secretar al P.S.I., cel condus da 
Mario Tanassi, fostul secretar al 
P.S.D.I., aripa de stînga condusă 
de Riccardo Lombardi șl curentul 
al cărui lider este Antonio Gio- 
litti; un alt grup este condus de 
Pietro Nenni). Președintele parti-, 
dului a anunțat că și el a adresat' 
congresului un document

în lunile care au mai rămas 
pînă la congres vor avea loc dez
bateri în organizațiile de bază ale 
partidului pe marginea celor patru 
moțiuni și a documentului semnat 
de NennL

penal, de pildă), dezbaterile cu pri
vire la justiție și injustiție în viața 
social-politică, cu privire la reconsi
derarea unor momente ale evoluției 
noastre și reabilitarea unor militant! 
și activiști de partid. în sfîrșit, sînt 
grăitoare acele neîntrerupte dialo
guri de lucru dintre conducători și

maselor ; ea trebuie explicitată, dez
bătută și adoptată o atitudine clară, 
în aceste condiții se îmbogățește 
însăși ideea de conducere și con
ducător ; conducătorii devin tot mai 
mult expresia fidelă a voinței mase
lor, a voinței națiunii, expresia în
țelepciunii colective, a talentului șl

4 S3

OPINIA PUBLICĂ
care partidul nostru a stîrnit în 
ultima vreme o vie șl largă emula
ție de opinie publică : conducerea . 
și perfecționarea economiei națio
nale, îmbunătățirea structurii social- 
administrative a țării, elaborarea 
unei concepții ferme șl cristalizate 
în domeniul relațiilor cu alte state 
și al politicii externe a partidului 
și statului, larga dezbatere în elabo- 

' rarea și adoptarea unor legi (codul

populația județelor, întîlnirile cu 
reprezentanți ai naționalităților, con
sfătuirile cu oameni de 
din domeniul științei, 
artelor.

S-au statornicit astfel 
românească o concepție și un stil 
de lucru potrivit cărora, în chip 
deliberat, nici o problemă mare sau 
mică, importantă sau puțin impor
tantă, să nu poată rămîne străină

specialitate 
culturii șl

în practica

priceperii mulțimilor, a fermității 
și curajului clasei muncitoare, a 
omeniei și bunului simț românesc. 
Partidul Comunist Român este, prin 
clarviziune, inițiativă și dinamism, 
principalul constructor de opinie 
publică românească. Iată numai 
cîteva din ideile care s-au bucurat 
de generoasa atenție a conducerii 
partidului și statului nostru, menite 
să dea noi dimensiuni și mari per

spective de dezvoltare opiniei publica 
de la noi. Definind spiritul și ra
țiunea de a fi a conducătorului de 
tip nou, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
preciza că nu masele sînt acelea 
care trebuie să vină la demnitar, la 
conducător, ci, exact dimpotrivă ; 
demnitarul, conducătorul trebuie să 
vină la mase, să-și aplece urechea 
la vocea lor, să-și modeleze pricepe
rea, aptitudinile, disponibilitățile în 
funcție de nevoile reale ale acestora. 
Sau : îndemnul pe care ni-1 adresează 
partidul, prin vocea secretarului său 
general, de a exprima „adevărul așa 
cum este el“. în opera grandioasă, 
extrem de grea, de edificare a Ro
mâniei socialiste, partidul are ne
voie ca fiecare să se exprime (prin 
faptă și vorbă) exact așa cum este, 
exact așa cum gîndește.

Temele de meditație pe care le 
oferă dialectica dezvoltării opiniei 
publice românești sînt multiple, ele 
se ramifică într-o varietate de forme 
și grade de însemnătate. Printre 
ele se numără, după opinia mea, și 
aceasta : scriitorul — receptor, me
sager și recreator de opinie publică, 
socialistă. De fapt, prin chiar puterea 
vocii sale și prin menirea artei pe 
care o slujește, el este constructor 
de opinie și, totodată, inalienabila, 
expresiva ei parte.



SJTUÂTIA 
DIH BOLIVIA
SE AGRAVEAZĂ 
® Declanșarea unei crize 
ministeriale © Fostul mi
nistru de interne bolivian 
a primit azil politic în Chile

LA PAZ. — Corespondentul Ager- 
pres, V. Oros, transmite: La a 
patra zi de la declararea stării 
de asediu în Bolivia, tensiunea 
din această țară continuă să se 
agraveze. în ciuda aplicării măsu
rilor de stare excepțională, inclu- 
zînd masive raiduri polițienești, 
arestări și deportări ale fruntași
lor opoziției, noi manifestații anti
guvernamentale au fost semnalate 
în capitală și în alte centre urbane.

Răspunzînd chemării lansate de 
Federația națională a studenților 
bolivieni, studenții din La Paz au 
ocupat universitatea, care este în 
prezent înconjurată de detașa
mente ale poliției. Un număr de 
14 din cei 42 de deputați acuzați 
de a fi stimulat demonstrațiile 
antiguvernamentale au fost tri
miși sub pază militară în lagă
rul de concentrare Madidi. Surse 
de presă informează că numărul 
persoanelor arestate în La Paz 
se ridică la peste 400.

O criză ministerială a fost de
clanșată joi în urma hotărîrii par
tidului social-democrat de a re
trage din cabinet doi din membrii 
săi. Este vorba de ministrul afa
cerilor externe, Tomas Quillermo, 
și ministrul culturii, informațiilor 
și turismului, Mario Estenssoro.

★
SANTIAGO DE CHILE 25 (A- 

gerpres). — Un purtător de cuvînt 
al guvernului chilian a anunțat că 
fostul ministru de interne al Boli- 
viei» Antonio Arguedas, și fratele 
său, Jaime, au cerut și au primit 
azil politic în Chile.

Fostul ministru de Interne boli
vian s-a refugiat săptămîna trecu
tă în Chile după ce a fost acuzat 
de autoritățile de la Bogota că 
este răspunzător de scoaterea din 
țară a unei fotocopii a jurnalului 
de campanie al lui Ernesto „Que“ 
Guevara.

Intr-o cuvîntare rostită miercuri 
îa Havana, primul ministru al Cu
bei, Fidel Castro, a declarat că, 
„datorită Iul Antonio Arguedas, fo
tocopiile jurnalului lui Guevara au 
putut ajunge în Cuba". Premierul 
cuban a precizat că fostul ministru 
de interne al Boli viei a făcut acest 
gest „cu totul dezinteresat", deter
minat de dezacordul său față de 
regimul militar care tiranizează 
Bolivia și indignat de faptul că 
actualii conducători bolivieni au 
ordonat asasinarea lui Guevara 
după capturarea acestuia.

Noul premier și viitoarea 
politică a Irakului

BAGDAD 25 (Agerpres). — Ab
del Razzak El Nayef, șeful noului 
guvern irakian, a expus în cadrul 
unei conferințe de presă principa
lele direcții ale politicii actualei 
conduceri a Irakului. După cum a 
precizat el, „vor fi luate toate mă
surile pentru restabilirea democra
ției și pentru pregătirea de alegeri 
libere, în vederea constituționali- 
zării vieții politice irakiene".

Referindu-se la problema con
flictului din Orientul Apropiat, El 
Nayef a dețlarat: „Sîntem hotărîți 
să facem tot ce putem pentru a 
înlătura urmările evenimentelor 
din iunie 1967. în această privință 
Irakul e dispus la o cooperare e- 
fectivă și multilaterală cu celelalte 
țări arabe".

In relațiile sale externe, Ira
kul va respecta toate acordurile 
încheiate pînă la recenta schimba
re a conducerii, a declarat noul 
premier.

(Urinare din pag. I)

schimb, N.A.F.T.A. ar aduce Marii 
Britanii un surplus de 270 milioane 
lire anual. Calcule pe care însă 
adepții candidaturii la Piața comună 
le combat ca fiind deformante și 
părtinitoare.

Așa cum este concepută inițial 
N.A.F.T.A., formată din S.U.A., Ca
nada și țările A.E.L.S., ar oferi un 
potențial economic impresionant 
în comparație cu Piața comună. 
Posibil, spun ceilalți, dar să nu ui
tăm că în timp ce Piața comună 
este o realitate, funcționează, 
N.A.F.T.A. nu este deocamdată 
decît un miraj teoretic. Mai mult, ar
gumentele economice în favoarea a- 
cesteia sînt răsturnate pe rînd, folo- 
sindu-se același procedeu al cifrelor 
și documentării faptice.

Sînt combătuți îndeosebi cel ce-și 
fac iluzia că Statele Unite vor fi 
dispuse să-și ofere piața lor ca un 
fel de prelungire a pieței interne 
britanice. Intr-adevăr, vizionarii 
proiectului N.A.F.T.A. subestimează 
dimensiunile protecționismului a- 
merican. Cine și-ar putea închipui, 
de pildă, că Washingtonul va în
lătura bariera tarifelor, pentru ca 
piața americană să fie invadată de 
utilaje, mașini, automobile bri
tanice ? Dimpotrivă, se știe cît de 
prohibitiv este sistemul vamal al 
S.U.A., care aplică, de pildă, pro
duselor chimice britanice taxe pînă 
la 172 la sută (1), iar whisky-ul sco
țian, deși conține circa 57 la sută 
apă, este totuși impus ca alcool pur. 
Marile concerne siderurgice din 
S.U.A., îngrijorate de competiția 
străină, cer fixarea unor cote Ia im- 
j>ortul de oțel, campanie în care se

Vizita delegației 
de activiști ai P.C.R. 
in Uniunea Sovietică

MOSCOVA 25. — Coresponden
tul Agerpres, N. Cristoloveanu, 
transmite: Delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de Ștefan Bo- 
boș, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Neamț al P.C.R., aflată în 
Uniunea Sovietică la invitația 
C.C. al P.C.U.S., într-o vizită în 
schimb de experiență, a fost pri
mită de M. A. Solomențev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

La convorbirea prietenească care 
a avut loc cu acest prilej a parti
cipat și Teodor Marinescu, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia în Uniunea Sovietică.

Dezvoltarea relațiilor
Est - Vest — factor 

al destinderii în Europa
Michel Debre despre principalele direcții ale politicii 

externe a Franței

PARIS 25 (Agerpres). — Ministrul 
de externe francez, Michel Debră, a 
expus joi în fața Comisiei parlamen
tare pentru afacerile externe direc
țiile principale ale politicii externe 
a Franței. Referindu-se la relațiile 
dintre țările C.E.E., șeful diploma
ției franceze a arătat că ele trebuie 
să se bazeze pe interesele naționale, 
poziție susținută de zece ani de 
Franța. Referindu-se la perspectivele 
extinderii Pieței comune, ministrul 
de externe a reafirmat punctul de 
vedere francez, potrivit căruia pen
tru intrarea în C.E.E. este necesar ca 
Anglia să îndeplinească anumite con
diții, „ceea ce nu este cazul în pre
zent".

In continuare, vorbitorul a arătat 
că pentru instaurarea unui climat 
de destindere în Europa trebuie dez
voltate relațiile dintre țările din Est 
și Vest și căutate, toate punctele po
sibile de înțelegere. Ministrul a sub
liniat, de asemenea, atașamentul 
Franței la principiul dreptului po
poarelor de a dispune singure de 
soarta lor, principiu care are drept 
consecință imediată neamestecul în 
treburile interne ale altor state. Re
ferindu-se la relațiile Franței cu ță
rile în curs de dezvoltare, Michel 

află angajate acum Industria textilă 
și alte cîteva ramuri. N.A.F.T.A., cu 
tarifele reduse, ar expune unor 
riscuri și mai mari piața americană, 
ceea ce se erede că ar fi determinat 
oficialitățile de la Washington să nu 
manifeste nici interes, nici entuziasm 
față de proiect.

Un alt grup de economiști afirmă 
că dimpotrivă, adevărata primejdie

Se conturează 
o alternativă la 
Piața comună?

*9)

ar paște de fapt economia britanică, 
în unele din sectoarele căreia inves
tițiile americane ocupă de pe acum 
poziții dominante, ca în industria 
automobilelor, a mașinilor electro
nice de calcul etc. Iar în ultimă 
analiză, cu N.A.F.T.A. ori fără 
N.A.F.T.A., tabloul rămîne neschim
bat și, după părerea exprimată de 
Arthur Schlesinger, într-o confe
rință ținută nu demult Ia universi-

Dezbaterile 
din Comitetul 

celor 18 de la Geneva
GENEVA 25 (Agerpres). — La 

Geneva au continuat lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare. în cursul ședinței de joi, 
reprezentantul Statelor Unite, Wil
liam Foster, a făcut propunerea 
ca țările nenucleare să beneficieze 
de serviciile puterilor nucleare 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice prin interme
diul Agenției internaționale pentru 
energia atomică (A.I.E.A.), deși 
articolul 5 al tratatului de neproli- 
ferare prevede obținerea unor a- 
semenea servicii pe baza unor a- 
corduri bilaterale.

In același timp, reprezentantul 
american a remarcat că tehnologia 
folosirii pașnice a energiei atomice 
nu se află decît într-un stadiu in
cipient și că urmează să fie între
prinse eforturi considerabile pen
tru ca aceasta să devină un instru
ment eficace pentru industrie.

Debrâ a arătat că țara sa trebuie să 
depună eforturi pentru înlăturarea 
decalajului dintre acestea ți statele 
dezvoltate.

CIPRU

Eforturi pentru o înțelegere 
între cele două comunități t

NICOSIA 25 (Agerpres). — Re
prezentanții celor două comunități 
din Cipru — Glafkos Cleridis, pre
ședintele grec al Camerei Reprezen
tanților, și Rauf Denktaș, preșe
dintele Camerei comunale turce — 
și-au încheiat joi prima serie a 
convorbirilor începute cu cinci săp- 
tămîni în urmă. In comunicatul co
mun se arată că s-a constatat o 
„identitate de vederi asupra unui 
număr de probleme, în timp ce în 
altele nu va fi greu să se găsească 
un teren comun. Rămîn încă un 
număr de probleme, a căror impor
tanță nu poate fi minimalizată, ce 
necesită negocieri duse cu răbdare".

tatea „East Anglia", „dacă de pildă 
„business“-ul american ar urma să 
pună stăpînlrepe economia britanică, 
acest lucru s-ar putea petrece tot 
atît de ușor șl acum". Sînt unele 
rațiuni să se creadă că tocmai pen
tru a se desprinde de sub incomoda 
dependență americană — pe care 
N.A.F.T.A. ar accentua-o — Marea 
Britanie și-ar căuta refugiul tot în

Europa. Se presupune că oferind ce
lor șase o substanțială contribuție la 
dezvoltarea tehnologiei moderne, 
laburiștii și-ar pune nădejdile într-o 
comunitate vest-europeană dotață cu 
o industrie suficient de dezvoltată 
șl puternică, pentru a rezista State
lor Unite de pe poziții mai indepen
dente. domeniu în care însă nici 
N.A.F.T.A., nici C.E.E. nu s-au arătat 
a fl imune la penetrarea capitalului

ȘEDINȚA COMISIEI POLITICE 
PENTRU PREGĂTIREA

CONGRESULUI EXTRAORDINAR 
AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA 25 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția C.T.K., la Pra- 
ga a avut loc ședința Comisiei po
litice- pentru pregătirea Congre
sului al XIV-lea extraordinar al 
P.C.C., aleasă la plenara din mai 
a C.C. al P.C.C.

Comisia, prezidată de Al. Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
a discutat materialele pregătite 
pentru Congresul al XIV-lea ex
traordinar de către diferite comisii 
de lucru : analiza activității parti-

REUNIUNEA GUVERNULUI 
CEHOSLOVAC

O Aprobarea proiectului noului Tratat de prietenie cu 
România

PRAGA 25 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că în ziua de 25 Iulie 
la Praga a avut loc o ședință a gu
vernului R. S. Cehoslovace, prezi
dată de O. Cernik, președintele gu
vernului.

Pe Ordinea de zi s-au aflat prin
cipiile proiectului de lege privind 
reabilitarea extrajudiciară, precum 
și unele probleme economice și po
litice externe.

în legătură cu principiile proiec
tului de lege privind reabilitarea ex
trajudiciară, guvernul a subliniat că, 
potrivit noii legi, vor fi anulate mă
surile care nu au corespuns legilor 
sau au limitat în mod ilegal dreptu
rile cetățenești.

Guvernul a aprobat proiectele 
completate ale statutelor Consiliilor 
consultative ale radioului și televi
ziunii cehoslovace. Consiliile nou 
create vor trebui să-și aducă contri
buția la creșterea calității activită
ții artistice și publicistice a radiou
lui și televiziunii cehoslovace, la 
dezvoltarea influenței asupra opi
niei publice.

Guvernul cehoslovac a hotărît nu
mirea Iui Zdenek Heislag în funcția 
de director general al radioului ceho
slovac.

Guvernul a însărcinat pe ministrul 
afacerilor externe să creeze de la 1 
septembrie anul acesta o misiune 
permanentă a R. S. Cehoslovace pe 
lingă Agenția internațională pentru 
energia atomică și o misiune per
manentă pe lîngă Organizația O.N.U. 
pentru dezvoltare industrială.

în cadrul ședinței de joi a guver
nului cehoslovac a fost, de aseme
nea, discutat și aprobat proiectul 
noului Tratat de prietenie, colabo-

SENATORI AMERICANI 
ÎMPOTRIVA AGRESIUNII 
S. U. A. ÎN VlfflN

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Majoritatea americanilor consideră 
că amestecul militar al S.U.A. în 
Vietnam „nu poate fi justificat din 
punct de vedere moral și nu ser
vește intereselor securității națio
nale" a declarat senatorul Eugene 
McCarthy, pretendent la postul de 
președinte al S.U.A., într-o cuvîn
tare rostită la Washington.

Pe de altă parte, senatorul Jacob 
Javits a cerut joi președintelui 
Johnson să ordone încetarea tota
lă și necondiționată a tuturor bom
bardamentelor asupra teritoriului 
R. D. Vietnam într-un efort de a 
se obține un succes la convorbirile 
de pace de la Paris. Javits a spus 
că, atît timp cît Statele Unite duc 
o tactică de tergiversări la Paris și 
în același timp extind războiul, 
„nu are nici un rost ca ambasado
rul Harriman să formuleze cereri 
ce nu pot fi acceptate".

american. După cum a arătat destul 
de convingător Servan-Schreiber în 
cartea sa „Le dăfi americain", Piața 
comună nu a fost în stare să ofere 
stavile împotriva infiltrării investi
țiilor din Statele Unite.

S-a spus că operația N.A.F.T.A. ar 
salva Marea Britanie de controlul 
organelor supranaționale ale C.E.E., 
care ar aduce inadmisibile știrbiri 
suveranității naționale. Vor permite 
însă oare instituțiile politice din 
N.A.F.T.A. activități și afirmări 
scutite de orice îngrădire ? Ziarul 
„Guardian", de pildă, răspunde nega
tiv : „Din punct de vedere politic, 
ț'T.A.F.T.A nu ar conduce decît la 
reafirmarea poziției noastre de client 
în relațiile cu Statele Unite". Indi
ferent care ar fi structura și statutul, 
relațiile dintre membrii N.A.F.T.A. 
nu ar putea purta altă amprentă de
cît aceea a precumpănîril intereselor 
S.U.A. Dar însăși propusa creare a 
acestei comunități nord-atlantice — 
se întreabă mulți — nu ar produce 
oare o divizare a Occidentului în 
două blocuri separate, cu perspectiva 
unor inevitabile confruntări econo
mice și politice ?

Iată deci considerente suficiente 
pentru ca N.A.F.T.A. să fie primită cu 
destule rezerve și răceală pe ambele 
maluri ale Atlanticului. La Londra, 
campania pentru N.A.F.T.A. pare să 
fie interpretată mai mult a avea 
trăsătura unei presiuni asupra țărilor 
Pieței comune, și mai puțin aceea a 
explorării unei alternative viabile. 
Cine se încumetă să aștepte miracole 
de la un proiect complicat, care ar 
cere ani lungi de eforturi, și care, 
în fond, ar face mai acute proble
mele care confruntă în prezent eco
nomia engleză 7 

dului și evoluției societății în pe
rioada care a trecut de la Congre
sul al XIII-lea ; sarcinile principa
le ale partidului în perioada ur
mătoare și proiectul noului statut 
al P.C.C.

Textul definitiv al documente
lor, care vor fi supuse discuției 
membrilor de partid și vor fi pro
puse delegaților la congres, va fi 
elaborat pînă la următoarea ședin
ță a Comisiei politice, convocată 
pentru începutul lunii august.

rare și asistență mutuală dintre R. S. 
Cehoslovacă și Republica Socialistă 
România, guvernul apreciind că a- 
cesta corespunde dorinței de a con
sfinți prin tratat actualele și vii
toarele relații de prietenie cu Re
publica Socialistă România.

PRAGA

Comunicat privind îndeplinirea planului 
de dezvoltare a economiei naționale 

în primul semestru 1968
PRAGA 25. — Corespondentul A- 

gerpres, Eugen Ionescu, transmite : 
La Praga a fost dat publicității co
municatul Direcției de stat pentru 
statistică cu privire la îndeplinirea 
planului de dezvoltare a economiei 
naționale în primul semestru al anu
lui 1968. în această perioadă produc
ția industrială a crescut cu 5,4 la 
sută, în comparație cu primul se
mestru din anul trecut. în industria 
energetică s-a înregistrat o creștere 
de 10,3 la sută ; în domeniul extrac
ției de combustibil, sarcinile de plan 
au fost depășite. 81 la sută din creș
terea producției s-a realizat pe baza 
sporirii cu 4,2 la sută a productivi
tății muncii.

în Slovacia, volumul producției in
dustriale a sporit în primele șase luni 
ale acestui an cu 9,1 la sută față de 
primul semestru al anului trecut. 
Ponderea producției industriale a 
Slovaciei în producția industrială

agențîâle de presă transmit:
Alexei Kosîghin, președin

tele Consiliului de Miniștri al. 
U.R.S.S., a primit joi la Krem
lin pe Vaclav Vales-, ministrul 
comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, cu care a avut con
vorbiri pe probleme de interes re
ciproc pentru cele două țări.

In urma intensificării ac
țiunilor partizanilor in va
lea fluviului Zambezi, autori
tățile rasiste de la Salisbury au lansat 
în luptă avioane de bombardament 
— anunță agenția Reuter. In felul 
acesta au fost dezmințite afirmațiile 
ministrului de interne din guvernul 
lui Ian Smith potrivit cărora acțiunile 
patrioților africani ar fi de o mică 
amploare.

Ministrul danez al apărării, 
Ninn Hansen, a declarat joi presei 
că, ținînd cont de actuala situație din 
Grecia, Danemarca a hotărît să nu 
participe anul acesta la lansările ex
perimentale de rachete care urmează 
să aibă loc la baza de antrenament a 
N.A.T.O. de pe Insula Creta.

Fostul președinte al Brazi
liei, Janio Quadros, a fost arestat 
joi din ordinul ministrului justiției, 
anunță agenția Reuter, citînd știri di
fuzate de posturi de radio brazilie
ne. Președintele Quadros și-a dat de
misia în august 1961, la numai șapte 
luni după ocuparea fotoliului prezi
dențial, declarând că există forțe care 
nu-i permit să guverneze țara. După 
venirea la putere a actualului regim 
brazilian, lui Janio Quadros i s-au 
retras drepturile politice pe zece ani, 
dar în iunie anul curent el și-a a- 
nunțat intenția de a reintra în viața 
politică.

în Senatul italian, subsecre
tarul de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe a confirmat că guvernul 
Leone a dispus acordarea unui îm
prumut de 10 000 000 dolari guver
nului militar din Grecia și că nu in
tenționează să revină asupra hotărîrii 
sale. In cursul discuțiilor care au a- 
vut loc, senatorul Ferruccio Parri a 
subliniat că acest credit acordat de 
Italia poate fi considerat ca o recu
noaștere de către guvernul italian a 
legitimității actualului regim din Gre
cia.

Vernisajul expoziției de fo
tografii „Din viața unei uzi
ne românești' a avut loc joi, la 
Cairo, în sala sindicatului corpului di
dactic. Expoziția a fost deschisă de

„Sîntem în mod ferm 
de partea conducerii

P.C.C."
© Scrisori și rezoluții adresate Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului de oamenii muncii cehoslovaci

PRAGA 25 (Agerpres). — Presa 
din Cehoslovacia informează că pe 
adresa redacțiilor ziarelor continuă 
să sosească numeroase scrisori și 
rezoluții adresate Prezidiului C.C. 
al P.C.C. sau personal tovarășului 
Alexander Dubcek în care cetă
țenii, colectivele de oameni ai 
muncii din întreaga țară își expri
mă sprijinul față de politica in
ternă a conducerii de partid și de 
stat, și față de poziția adop
tată în legătură cu scrisoarea celor 
cinci partide comuniste și munci
torești participante la întîlnirea de 
la Varșovia.

„Impulsul de a se porni pe noua 
cale a fost dat de către P.C. din 
Cehoslovacia, și prin aceasta parti
dul și-a cîștigat adeziunea și spri
jinul nostru deplin" — se spune 
în scrisoarea salariaților de la în
treprinderea „Hidroproiekt" din 
Bratislava. „Vrem să trăim ca ce
tățeni liberi și în mod liber ne 
pronunțăm pentru alianța cu cele
lalte țări socialiste. Ne dăm seama 
că prietenia și alianța noastră cu 

națională a fost în primul semestru 
al acestui an de 22,5 la sută.

Livrările industriei pentru comer
țul interior au crescut cu 6,3 la sută, 
îar cele pentru export cu 5,7 la sută. 
Pe baza unor informații preliminare, 
se apreciază că recolta de cereale va 
atinge în acest an 6,2 milioane tone 
și va fi cu 1 la sută mai mare de
cît anul trecut.

Numărul lucrătorilor din economia 
națională (fără cooperativele unice 
de producție agricolă) a crescut în 
primul semestru cu 1,8 la sută. Sala
riul real al oamenilor muncii a cres
cut cu 6,5 la sută, depășind prevede
rile planului pentru anul în curs. 
Veniturile țăranilor cooperatori au 
crescut cu aproape 20 la sută. La 
.sfîrșitul lunii iunie, Cehoslovacia 
avea 14 361 000 locuitori, dintre care 
9 876 000 în regiunile cehe jd 
4 485 000 în Slovacia.

Hassan Abdel Menah, subsecretar de 
stat al Ministerului Culturii al
R. A.U., și de ambasadorul român la 
Cairo, Titus Sinu.

Un număr de 176 de per
soane condamnata, inculpate sau 
puse sub acuzație vor beneficia de 
legea asupra amnistiei votată marți 
de Adunarea Națională Franceză și 
miercuri de Senat. Legea asupra am
nistiei anulează, totodată, toate pri
vațiunile de drepturi civile. Din cele 
176 de persoane, 120 condamnate în 
contumacie, se găsesc încă în străină
tate, iar 35 s-iau înapoiat în țară în 
cursul ultimelor săptămîni. Printre a- 
ceștia se numără fostul premier Geor
ges Bidault și fostul ministru Jaques 
Soustelle.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat al
S. U.A, a anunțat că, într-o notă tri
misă guvernului de la Washington, 
guvernul Cambodgiei a respins expli
cațiile americane privind sechestrarea 
unei nave militare a S.U.A. care a 
pătruns în apele teritoriale cambod
giene. Guvernul S.U.A. afirmase că 
nava, la bordul căreia se aflau 12 
militari, a pătruns în apele cambod
giene „dintr-o eroare de navigație". 
Nota cambodgiană declară că membrii 
echipajului vor fi supuși procedurii 
prevăzute de legile acestei țări.

în cadrul convorbirilor de la Niamey, reprezentanții nigerieni și biafrezi 
au realizat un acord inițial în ceea ce privește delimitarea „coridorului 
carității', cum a fost denumit culoarul prin care urmează să primească 
ajutor populația Biafrei, atît de încercată de peste 13 luni de război. Tn 

fotografie t Victime ale războiului din Nigeria

Uniunea Sovietică sînt deosebit da 
necesare pentru Cehoslovacia, însă 
această prietenie va fi și mai pu
ternică dacă va fi bazată pe o 
absolută egalitate. Sperăm că prie
tenii noștri din țările socialista 
frățești ne vor înțelege și vor 
recunoaște dreptul nostru de a 
hotărî singuri în treburile noastre", 
se spune în scrisoare.

„Comuniștii se bucură în prezent 
de sprijinul tuturor cetățenilor — 
scriu muncitorii uzinelor chimice 
din Zăluzi. Este vorba de un sprijin 
și o încredere sinceră, cinstită, 
cîștigată de politica promovată as
tăzi de noua conducere, întru totul 
corespunzătoare intereselor noas
tre" — relevă scrisoarea.

In scrisoarea Consiliului cultural 
din regiunea Olomouc se sublinia
ză : „Sîntem de părere că niciodată, 
<ie la zilele tragice ale Miinchenu- 
lui, poporul nostru n-a fost atît 
de unit și n-a stat cu atîta fermitate 
alături de conducerea sa ca acum. 
Sîntem în mod ferm de partea 
conducerii P.C.C., îi acordăm tot 
sprijinul în efortul de a asigura 
condiții pentru dezvoltarea conti
nuă a socialismului în țara noastră, 
de a menține și întări alianța cu 
celelalte țări socialiste și de a 
apăra în același timp dreptul po
poarelor noastre de a fi singura 
stăpîne în țara lor șl de a-și ho
tărî singure soarta".

Rezoluția celor aproape 8 000 de i 
muncitori de la uzinele „Tatra" din/ 
Koprivnice relevă printre altei'*'-"'. 
„Sprijinim eforturile forțelor pro
gresiste din Cehoslovacia în frun
te cu A. Dubcek. Sprijinim pe de
plin și respectăm dezvoltarea rela
țiilor bune, prietenești cu statela 
socialiste frățești, cu condiția fun
damentală de a se discuta de la 
egal la egal, respect'îndu-se întru 
totul suveranitatea noastră de stat".

Membrii Comitetului orășenesc 
Praga al Frontului Național 
au încredințat pe reprezen
tanții organelor conducătoara 
ale R.S. Cehoslovace că sînt ho
tărîți să continue să meargă pa 
calea dezvoltării democratice a so
cialismului în Cehoslovacia, fără 
concesii și pînă la capăt Ei au 
declarat că dezvoltarea democra
tică, umanistă a socialismului în 
Cehoslovacia corespunde pe deplin 
intereselor dezvoltării legăturilor 
de prietenie cu toate țările și în 
special cu țările socialiste.

Pentru prima dată fn isto
ria Canadei un negru a fost ales 
membru al Parlamentului. Lincoln 
McCaulay Alexander, avocat din Ha
milton (provincia Ontario), în vîrstă da 
46 de ani, a depus miercuri jurămîn- 
tul în fața membrilor Camerei Comu
nelor canadiene.

Ministerul de Interne al An- 
gliei a dat publicității o Carte 
Albă cu privire la sistemul electoral, 
care cuprinde unele propuneri de re
formare a actualului sistem. Intre al
tele, se recomandă micșorarea vîrstei 
cetățenilor cu drept de vot de la 21 
la 18 ani, extinderea timpului de vo
tare, specificarea apartenenței da 
partid a candidatului pe buletinele da 
vot. Recomandările cuprinse în Cartea 
Albă vor fi incluse în proiecte de legi 
pe care Parlamentul le va dezbate 
în sesiunea sa de după vacanță.

Tribunalul electoral pana
mez a confirmat alege
rea In funcția de președinte 
al statului Panama a lui Arnulfo A- 
rias. Acesta a ieșit învingător la ale
gerile prezidențiale de. la 2 mai a.c., 
deși reprezentanții guvernului i-au 
contestat victoria. Arias, în vîrstă de 
66 de ani, ocupă acum această func
ție pentru • treia oară.
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