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CULTURA
de la cooperativa agricol fructifică insutit ■

■

TINEREI GENERAȚII
agricolă de pro dacă se sprijină 8

'-.z Conf. univ. dr. Ion PETREA
$

ducție Feldioara,
regiunea Brașov,

și pe străvechea experiență
ne demonstrează a țăranilor, pe înțelepciunea

că: și spiritul lor de inițiativă ::S

Sgt,

în documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la îmbunătățirea 
conducerii și planificării agricul
turii se arată că introducerea pe 
scară largă în producție a științei 
agrozootehnice, potrivit condițiilor 
și particularităților concrete ale 
fiecărei unități agricole, este una 
din îndatoririle principale ale con
siliilor agricole, ale tuturor ingine
rilor agronomi și celorlalți specia
liști agricoli. Realizarea acestei 
sarcini este strîns legată de cu
noașterea în amănunțime a speci
ficului fiecărei unități agricole so
cialiste. A cunoaște acest specific 
înseamnă, printre altele, a ține 
seama și de bogata experiență prac
tică a cooperatorilor, de tradițiile 
și inițiativele lor valoroase, de în
țelepciunea lor colectivă. îmbinarea 
experienței cooperatorilor cu cunoș
tințele inginerilor reprezintă un Im
portant factor de progres In toate 
sectoarele de activitate. Acest lucru 
este pe deplin ilustrat și de reali
tățile din cooperativa noastră a- 
gricolă. Este concludentă mai 
ales creșterea proprietății coope
ratiste, care s-a mărit de la 
5 282 000 lei, cît era în 1960, la 
8 331 000 lei în 1962 și la 16 110 000 
lei, anul trecut. Totodată, au 
crescut veniturile bănești, care au 
însumat anul trecut 8 603 000 lei. în 
același an . valoarea zilei-muncă 
s-a ridicat la 30 de lei, din care 
18 lei în numerar. Desigur că a- 
ceste succese au la bază mărirea 
producției la hectar, dezvoltarea 
zootehniei și a altor ramuri. Anul 
trecut noi am realizat la hectar 
2 933 kilograme grîu de pe 510 
hectare, 23 176 kg sfeclă de zahăr 
de pe 283 ha etc.

în 1957, cînd am venit în coope
rativa agricolă, știam prea puține 
lucruri despre această unitate și, 
de fapt, îmi venea tare greu să mă 
folosesc de cunoștințele pe care le 
căpătasem în facultate. Oamenii 
mi-au povestit despre felul cum 
obișnuiau ei să facă rotația cul
turilor, să aleagă cele mai 
bune plante premergătoare, des
pre unele din metodele 
tehnice aplicate ș.
dioara există o veche tradiție în 
cultura sfeclei de zahăr și a carto
filor. Mi-am dat seama că experi
ența cooperatorilor era departe 
de a fi bine pusă în valoare. în 
1962 suprafața cu sfeclă de zahăr 
însuma numai 180 de ha, ceea ce 
nu corespundea condițiilor și posi
bilităților noastre. De aceea, m-am 
bucurat cînd numeroși cooperatori 
au propus să extindem cultura sfe
clei de zahăr, care la noi este foar
te rentabilă. Anul trecut această 
plantă a ocupat 300 de ha. In 1965 
numai la sfecla de zahăr am ob-

ținut un venit bănesc de 2 336 000 
lei, ceea ce a contribuit substan
țial la creșterea bunăstării coope
ratorilor. Totodată, am obținut 
cantități mari de colete și 
de sfeclă, borhot și melasă 
hrana animalelor.

Experiența cooperatorilor 
rează inițiative interesante, eficiente. 
In condițiile anului trecut, da
torită secetei
de zahăr era
scos. Pe de altă parte, noi voiam să 
o lăsăm să mai crească în eventua

frunze 
pentru

gene-

prelungite, sfecla 
foarte greu de

lltatea unor ploi. în același timp, 
se punea problema însămînțării 
unei însemnate suprafețe de grîu 
după această cultură. în cadrul 
unei adunări generale, cooperatorii 
au propus 
sfeclei de 
300 de ha 
lucru s-a 
recoltat au participat absolut toți 
cooperatorii apți de muncă între 
care, în limita timpului, și cei din 
sectorul mecanic și din zootehnie, 
în aceeași adunare generală s-a

să organizăm recoltarea 
zahăr de pe toate cele 
în numai 10 zile. Acest 
și realizat, deoarece la

astabilit mărirea cu 10 la sută 
cantității de colete și frunze de 
sfeclă atribuite cooperatorilor care 
participă la această muncă, lucru 
care a constituit, desigur, un stimu
lent în plus. Așa am reușit să exe
cutăm la timpul optim atît recol
tatul, cît și însămînțările de 
toamnă.

Cooperativa noastră dispune 
de 1 440 hectare de pășuni 
finețe naturale. Țlnînd seama

(Continuare în pag. a III-a)
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producția

producfia 
încasată ;

Colectivul Complexului pentru 
industrializarea lemnului din Tg. Jiu 
s-a angajat să depășească planul 
anual cu :

— 600 000 lei Ia 
globală ;

— 600 000 lei la 
marfă vindută și

— 1 000 mp parchete de fag ;
— 1 500 scaune curbate ;
— 60 mc placaj ;
— 15 000 mp plăci aglome

rate din așchii de lemn ;
— 0,2 la sută Ia productivita

tea muncii ;
— 200 000 lei economii la 

prețul de cost ;
— 300 000 lei beneficii.

Din care pînă la 8 Mai : 
producția— 200 000 lei la 

globală ;
— 200 000 lei la 

marfă vindută
producfla 
încasată ;li

— 300 mp parchete de fag ;
— 500 bucăți scaune curbate ;
— 20 mc placaj;
— 5 000 mp plăci aglomera

te din așchii de lemn ;
— 50 000 lei economii Ia 

prețul de cost;
— 100 000 lei beneficii.

O atenție deosebită va fi acor
dată îmbunătățirii calității.
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G. A. S. Ținea, întreprinderea
regiunea Crișana de foraj Bascov

Un nou examen — o nouă confruntare .
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O știre de dată ro- 
centă relata că prln- 
tr-o serie de investi
gații de statistică ma
tematică, oamenii de 
știință au constatat că 
suma cunoștințelor 
umane se dublează 
la fiecare jumătate de 
secol. Cu alte cuvinte, 
este de ajuns să trea
că cîteva decenii pen
tru ca un noian de 
date, cunoștințe noi, 
din toate ramurile de 
activitate omenească, 
să fie integrate patri
moniului cunoașterii 
societății. O aseme
nea constatare se lea
gă inerent de amploa
rea crescîndă a pro
porțiilor sistemului de 
educație, precum șl 
de diversificarea mij
loacelor de înregis
trare, clasificare și re
dare a experienței tre
cutului șl a cunoașterii 
noului.

în contextul marilor 
înfăptuiri politico-eco- 
nomice și social-cultu- 
rale din țara noastră, 
activitatea de pregă
tire științifică șl de e- 
ducare cetățenească a 
generațiilor tinere se 
identifică cu o răspun
dere socială de prim 
ordin și este realizată 
cu precădere prin sis
temul de învățămînt 
de toate gradele. în 
școala generală, în li
ceu cu deosebire, 
nărui acumulează

tență în societatea so
cialistă. De ponderea 
specifică și de varie
tatea acestor cunoș
tințe depinde, în bună 
măsură, și aportul so
cial al insului, azi elev, 
mîine cetățean activ 
al țării. Evident că 
pentru noi toți cei care 
răspundem, ca profe
sori sau părinți, de

Ce tendințe 
se manifestă 
in acest do
meniu, ce ia 
cune trebuie 
umplute, ce 
răspunderi se 
impun corpu
lui didactic și 

familiei ?

I f
•>e

>9

1

tî- 
O 

suma de cunoștințe de
cultură generală — 
științifice, politice, 
etice etc — indispen
sabile pentru întreaga 
sa activitate șl exis-

formarea și educarea 
tinerelor generații nu 
poate exista alternati
vă în instruirea aces
tora. Așa cum se sub
liniază în documen
tele Congresului al 
IX-Iea al partidului, 
nivelul actual al so
cietății noastre Impune 
ridicarea pe o treaptă 
și mai înaltă a cu
noștințelor de cultură

generală, științifice șl 
tehnice ale tuturor ce
tățenilor patriei,

E o mare bucurie, 
o deosebită satisfacție 
pentru un profesor a- 
tunci cînd constată că 
liceanul pe care-1 e- 
xaminează cunoaște 
perfect materia, este 
larg informat din lec
turi asidui (nu numai 
din filele manualului), 
a adunat în perso
nalitatea sa în forma
re tot ce școala, edu
catorii i-au oferit de-a 
lungul anilor, știe să 
expună logic și cu si
guranță problemele, se 
exprimă corect, cursiv, 
coerent. Pe acești 
tineri îi distingi ușor 
de acei colegi ai lor 
care, deși dau răspun
suri corecte la majori
tatea întrebărilor și 
pot să reproducă pa
gini buchisite, nu și-au 
format o cultură te
meinică pentru vîrsta 
lor. Linia de demarca
ție se conturează, 
de obicei, atunci cînd 
începe o discuție mal 
puțin livrescă. La cei 
din urmă amintiți ob
servi că majoritatea 
cunoștințelor nu s-a 
integrat și întrepă
truns organic în a- 
cel tot considerat, în
deobște, drept cultură 
generală. Ei nu reu
șesc să depășească 
un anume nivel mediu, 
să se distingă cît de 
cît printr-o gîndire cu 
o amprentă personală.

(Continuare 
în pag. a III-a)

însuflețiți de mărețele perspective 
deschise agriculturii socialiste de 
Directivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R., 
nicienii 
stat Ținea, regiunea Crișana, 
angajat 
anuale

muncitorii, inginerii și feh- 
Gospodăriei agricole de 

s-au 
sarcinilesă depășească 

de plan cu:

lei la

lei la

carne;

producfla

producfla

— 1 020 000 
globală;

— 1 381 500 
marfă;

— 80 tone
— 493 000 lei economii la pre

țul de cost;
— 630 000 lei beneficii;
— economisirea a 208 000 uni

tăți nutritive.

Din angajamentul anual, în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări 
se vor realiza :

a P.C.R.,

producfia463 000 lei la 
globală;
512 000 lei la 
marfă;
40 tone carne;
201 000 lei economii la pre
țul de cost;
247 000 lei beneficii; 
economisirea a 85 000 uni
tăți nutritive.

producfla

Ce se întîmplă după ce ai 
ales mobila și le-ai hotărît s-o 
duci acasă, toată lumea știe : 
ori găsești un furgonef, 
admiți să fii „salvat" de 
camionagiu :

— Cît dai ?
— Cît ceri ? etc. etc.
Aceste gînduri le împărtă

șim șefului serviciului comer
cial a! O.C.L. „Mobila”, Va
lentin lonescu.

— Idealul nostru e să dis
pară camioanele — ne spu
ne el răspicat.

— în ce fel ? ne intere
săm noi. Acesta ar fi și idea
lul cumpărătorilor. Mai mult, 
cetățenii ar dori ca magazi
nul să-i aducă mobila direct 
acasă, să nu-și piardă iimpul 
pe la depozite decît pentru 

achita. Dar 
camioane, 

să le faceți

ori 
un

a o alege și
să rămînem la
Cum vă gîndiți : 
să dispară ?

— Vrem să înființăm un 
dispecerat care să primeas
că toate comenzile, să orga
nizăm un serviciu al nostru 
de transport, cu manipulanfi 
pricepufi, cu fîmplari ; cum-

ființăm

la întreprinderea 
s-au angajat să

Petroliștii de 
de foraj Bascov 
realizeze peste plan :

— reducerea duratei de fo
raj a sondelor, prin mărirea 
vitezei de lucru cu 1,5 la 
sută ;

— să sporească productivita
tea muncii cu 2 la sută ;

— să obțină 2 000 000 lei e- 
conomll la prețul de cost.

Pînă la 8 Mai, petroliștii s-au 
angajat să realizeze 500 000 lei 
economii la prețul de cost.

Mate
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La polizor...
Foto : Gh. Vințilă

a tovarășului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit pe tovarășul E. Papaioan
nu, secretar general al Partidului 
progresist al oamenilor muncii din

E. Papaioannu

PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE
DE CĂTRE AMBASADORUL REPUBLICII ARGENTINA

IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
La 25 ianuarie a.c., președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a primit pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi-

cil Argentina, Bernardo Roberto 
Alfredo Messina, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare. (In pag. 
a III-a, cuvîntările rostite).

© Magazin, client, transport 
de trei 
lui șl a

complicata • Viziunea 
cumpărătorului despre

achite transpor- 
cu mobila, să nu 
prin tot orașul

o regula 
comerțu- 
un ideal
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i
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Cipru (A.K.E.L.), cu care a avut o 
convorbire.

La convorbire, care a decurs în- 
tr-o atmosferă prietenească, a par
ticipat tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R.

f

Pe marginea unei statistici internaționale

DtN NEWYORK Acoperișul
de deasupra capului

I

Statisticile recente arată că din 
fiecare trei locuitori ai globului 
— unul este vitregit de un aco
periș corespunzător, dacă nu 
locuiește de-a dreptul sub ce-

3

părătorii să 
ful o dată 
mai alerge 
după o mașină sau să plă
tească sume exagerate ca
mionagiilor. Ascultîndu-I pe 
tov. lonescu, ne înflăcărăm 
și noi. Idealul dumnealui, așa 
de frumos expus, îți devine 
atît de apropiat îneît ai 
ne că-l poți atinge.

— Și atunci, pe cînd 
peceratul ?

— Din păcate, treaba 
n-o putem face — 
n-avem mașini.

— Dar mașini are I.T.B.-ul I
— Se asigură transportul 

mobilei acasă de la șapte 
magazine. Am fi realizat mai 
mult, dar I.T.B.-ul nu poate

Pe 
nu 

tîm- 
fa-

face față cerințelor, 
de altă parte, I.T.B.-ul 
poate să ne asigure 
plari. Ăsta trebuie s-o

am avea ma-

spu-

dis-

cern noi. Dacă 
șini I...

întreaga explicație părea 
atît de convingătoare, îneîf 
ne batea gîndul să nici nu ne 
mai ducem la I.T.B. Totuși, 
ne-am dus.

— Este adevărat că nu 
puteți asigura comenzile 
O.C.L.-ului „Mobila” î

— Nu asigurăm ? I — ne 
privește surprins tovarășul 
inginer Dan Ignat, din 
conducerea secției circulație 
a I.T.B. Le dăm mașini cîte 
vor, dacă ne cer. Nu primim 
de la ei însă decît 3—4 co
menzi pe zi. Pentru ce
mobilizăm autovehicule ? Ca 
să stea degeaba ?

Nu știm ce să credem. 
Mergem la directorul adjunct 
al Direcției comerciale a 
Sfatului popular al Capitalei, 
tovarășul Marin Hîrcă.

să

— Posibilități sînt — ne 
spune el — și modalitatea a- 
ceasta trebuie să fie : dispe
ceratul. Deocamdată însă se 
face o analiză la I.T.B., la care 
participă și doi specialiști ai 
noștri. După ce se vor frage 
concluziile, vom face 
puneri comitetului 
pentru desființarea 
de camioane-hipo, 
rea unor stații 
de furgonefe pe lîngă 
gazine și dotarea O.C.L.-u- 
lui cu mașini proprii, măsură 
pe care nu 
pînă acuma 
de unele 
cum vedeți, 
studiu.

— Dar I.T.B.-ul vă 
mașini. De ce nu le luați ?

— Pentru că I.T.B.-ul ne-a 
promis că asigură mașinile 
în aceeași zi, dar ni le-a asi
gurat abia a doua zi...

lată o situație de-a dreptul 
stranie : O.C.L.-ul își pro
pune crearea unui dispece
rat, dar nu poate întrucît nu 
are mașini. I.T.B.-ul îl trage 
de mînecă : sînt mașini. Ce-

pro- 
execufiv 
stațiilor 
întiința- 

permanente 
ma-

am pufuf-o lua 
fiind împiedicafi 
dispoziții, 
problema

După 
e în

oferă

refi și vă punem la dispozi
ție I Dar mașinile nu sînt ce
rute. Cele două instituții nu 
reușesc să 
iar la I.T.B. cît și la Direcția 
comercială 
„studiu".

Modul în care este privită 
rezolvarea acestei cerințe e- 
lementare — a asigura trans
portul mobilei de la magazin 
acasă — atitudinea de văică
reală, birocratismul uluitor 
care și-a făcut loc aici de
monstrează cu prisosință pî
nă unde poate să meargă 
indiferența față de cerințele 
cetățenilor I

Este nevoie ca organele 
comerciale să ia — fără 
„studii” și parastudii, care 
ascund de fapt lipsa de ac
țiune — măsurile prin care 
să curme această stare de lu
cruri.

Credem, de asemenea, că 
problema pusă în discuție ar 
trebui să intereseze în mai 
mare măsură și Comitetul 
executiv al S.P.C.

cadă de acord,

problema e în

Dumitru MINCULESCU

rul liber. Aceste cifre medii 
globale au un defect : ele nu dez
văluie decît în mare situația. 
Pentru zone mari ale globului pro
blema locuințelor este deosebit 
de ascuțită, după cum în nume
roase locuri ceea ce se numește 
„locuință" este foarte departe de 
a corespunde unor cerințe ele
mentare de civilizație.

Situația este deosebit de dra
matică în zone geografice întinse, 
care cuprind America Latină, 
părți ale Asiei, Africa. Cititorul 
va înțelege repede că e vorba 
tocmai despre acele zone ale lu
mii în care deceniile și uneori 
veacurile de exploatare colonială 
sau semicolonială au lăsat urme 
adînci.

în Brazilia, țară cu o populație 
de 80 000 000 de oameni, se simte 
o nevoie acută de 13 000 000 d9 
locuințe. Continentul asiatic este 
în deficit cu 150 000 000 de locuin
țe. în India, 75 000 000 de oameni 
locuiesc în cocioabe și barăci. 
Din 10 locuințe existente în Fili- 
pine, 6 sînt improvizate din foi și 
lemn de bambus. In Coreea de 
sud e nevoie urgentă de 1 000 000 
de locuințe pentru a-i adăposti 
pe cei ce n-au acoperiș deasu
pra capului. Calculele arată că, 
pentru a face fată nevoilor, A- 
frica trebuie să construiască pînă 
în 1970 aproximativ 20 000 000 de 
locuințe. 80 la sută din casele e- 
xistente azi în Congo (Leopold
ville) nu-și mai merită de mult 
nurpele... jumătate din familiile o- 
rașului Tananarive, capitala Re
publicii Malgașe, trăiesc în cîte 
o singură cameră insalubră...

Ion POPA
(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SC1NTEIA

CUM ÎȘI EXERCITĂ MANDATUL 
DEPUTĂȚII SFATULUI POPULAR?
Sîntem în „camera deputatului11, 

în incinta Sfatului popular al raio
nului N. Bălcescu din Capitală, îm
preună cu tov. Victor Halja, șeful 
secției organizatorice, și cu cîțiva 
activiști ai sfatului. Tema discuției 
noastre : „deputății de cartier", mai 
precis : cum își desfășoară activi
tatea acești mandatari ai cetățeni
lor în raionul respectiv?

— Deputății se interesează de 
ceea ce ține de bunul mers al acti
vității social-gospodărești în cir
cumscripțiile lor, ajută sfatul raio
nal să ia cele mai judicioase hotă- 
rîri, ne spune tov.

V. HALJA
In acest scop, ei mențin o perma
nentă legătură cu cetățenii, cunosc 
preocupările și cerințele acestora, 
îi mobilizează la acțiuni cu carac
ter obștesc. In unele cazuri, cînd 
au nevoie de sprijin și îndrumare, 
se adresează sfatului raional. Pen
tru aceasta ei au la îndemînă nu
meroase posibilități. Pentru con
sultări în orice problemă se pot a- 
dresa „camerei deputatului", ori 
secției organizatorice, care-i pune 
în legătură cu specialiști. Cînd au 
de rezolvat un caz important ei pot 
sesiza, personal, pe oricine din ca
drul sfatului, pot lua cuvîntul la 
sesiuni. De asemenea, ei fac parte 
din comisiile permanente.

Cum se face însă că în exerci
tarea mandatului unor deputați se 
ivesc o serie de dificultăți care 
au drept consecință nerealizarea 
unor hotărîri ale sfatului popular 
luate în sesiuni și nerezolvarea 
unor cerințe ale cetățenilor ?

— Conform legii mandatul con
feră deputatului o sferă largă de 
atribuții, ne spune tov.

VASILE ORLEANU, depufal 
în circumscripția raională 
122.
Problema esențială este, după 
părerea mea, ca aceste atribu
ții să fie duse pînă la capăt. 
Iată cum. In comisia permanen
tă „de gospodărie locativă", din 
care fac și eu parte, se elabo
rează diferite studii (de pildă: ca
litatea reparațiilor executate de 
I.R.C.R.), se propun comitetului 
executiv măsuri de îndreptare. 
Dar lucrurile se opresc aici, deoa
rece, comisia nu mai controlează în 
ce fel aceste măsuri se transpun 
în realitate. Or, acest drept legal, 
pe care-I conferă mandatul de de
putat, de a controla realizarea 
unor măsuri preconizate de comi
tetul executiv, ar trebui dus cu exi
gență pînă la capăt. In felul aces
ta ar spori eficiența activității de- 
putaților. Exercitîndu-și acest 
drept legal, deputății ar putea in
terveni cu mai multă eficacitate 
în îmbunătățirea activității unor 
instituții subordonate sfatului 
(I.A.L., S.G.L.L. etc.). Dar dacă n-o 
fac, aceasta se datorește și altei 
cauze. Unii din ei, deputați mai 
vechi chiar, nu cunosc pînă unde, 
în mod practic, se întinde sfera 
competenței lor. Concret: dacă in
tră în birourile „spațiului locativ", 
de pildă, ce anume e de competen
ța lor să examineze în activitatea 
funcționarilor ? în consecință, se 
nasc discuții, calitatea controlului

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă, cu cerul acoperit. Au conti
nuat să cadă precipitații sub formă de 
lapoviță și ninsoare în cea mai mare 
parte a țării, exceptînd Oltenia, unde 
au avut caracter izolat. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit, prezentînd 
intensificări pînă la tare în estul ță
rii, iar în Moldova zăpada a fost vis
colită. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 3 grade la 
Huedin și 6 grade la Tg. Jiu. In 
București : Vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A plouat temporar. 
Vîntul a suflat slab. Temperatura ae
rului a fost de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 27,

Eroina de pe ecran își fringe 
mîinile îndurerată, tînărul se de
părtează în ceață, muzica se înalță 
în fortissimo și publicul, cu acel 
instinct cultivat de o îndelungată 
frecventare a cinematografului, 
simte că se apropie finalul...

Pe pînză eroina face ochii mari, 
mai încearcă, mută, un ultim sen
timent, dar în sală au și pornit 
strigările, îndemnurile, parolele : 
„nu pe-acolo, Mițo", „unde ești, 
Chiose ?", „Castel, ia copilul", „fe
rește că te calc", „ne vedem la 
colț", „așteaptă-ne, Gore!“.

De-abia afară, la loc larg, șarja 
se destramă, galopul se transfor
mă în trap săltat, apoi în trap mă
runt și în cele din urmă vajnicii 
asaltatori ai ușilor pornesc la pas 
destins, de voie, în timp ce-și re- 
încheie paltoanele cu poalele ine
gale și-și aduc crăvățile ajunse 
după gît la locul lor din față.

★
Ne-am postat în spatele cinema

tografului și am luat cîteva inter- 
viuri-fulger celor dintîi spectatori 
ieșiți de-a berbeleacul.

— De ce-ați plecat înainte de a 
se isprăvi filmul ?

— Eu?
Tînărul are basca pe ochi și 

obștesc nu e la înălțimea cuvenită. 
Cred că în asemenea cazuri, atri
buțiile trebuie delimitate de către 
organele de conducere ale sfatu
lui, conform prevederilor legii, a- 
duse la cunoștința deputaților, ca 
ei să-și poată exercita, fără nici 
un rabat, prerogativele pe care le 
conferă mandatul.

Alți deputați pe care i-am con
sultat, cum ar fi

PAVEL BERTHELOT (cir
cumscripția raională 214) 
și PAVEL CHIRIȚÂ (cir
cumscripția 80)
ne-au vorbit despre faptul că în
crederea acordată de alegători, 
care le-au conferit mandatul 
de reprezentant al lor, trebuie 
justificată zi de zi printr-o pre
zență activă în mijlocul circum
scripției. Numai astfel ei vor pu
tea să cunoască cerințele cetățeni
lor, să stăruie pentru rezolvarea 
lor, să-i însuflețească și să-i atra
gă pe cetățeni la conducerea tre
burilor obștești; numai astfel vor 
putea prezenta periodic, așa cum 
cere legea, un bilanț pozitiv al ac
tivității lor.

Totuși se mai găsesc cazuri cînd 
mandatul unor deputați nu-și află 
echivalentul într-o activitate te
meinică. Aceasta din cauză că sec
țiile sfatului popular se rezumă, cînd 
au de efectuat unele sarcini, doar 
la aportul aparatului de salariați. 
Deputatul e „ocolit" și în felul a- 
cesta, în asemenea cazuri, el este 
ca și absent. Cîteva aspecte, în a- 
cest sens, desprindem din ceea ce 
ne comunică deputatul Pavel 
Berthelot. Sfatul raional a indicat, 
de pildă, ca lucrările privind gos
podăria comunală să se efectueze 
sub supravegherea deputatului, 
care să ia parte și la recepționarea 
lor. Măsura e bună fiindcă, în a- 
cest fel, se asigură o mai bună 
calitate a execuției. Din păcate, 
dintr-un motiv ori altul- (sau nu 
este chemat, sau e convocat în 
timpul producției etc) ' deputatul 
nu ia parte la aceste lucrări de in
teres obștesc. Consecințe : calitatea 
lucrărilor suferă, încep cererile 
pentru remedieri.

Și cu aceasta ajungem la o altă 
problemă importantă referitoare 
la activitatea deputatului și anu
me : relațiile sale cu sfatul popu
lar privind soluționarea-propune
rilor venite din partea- cetățenilor, 
în locul unei rezolvări operative, 
pe baza unui studiu temeinic al 
realităților, se elaborează adrese. 
De astădată, el nu mai este „oco
lit", ci trimis de la un for la altul 
în mod nejustificat. Iată, de pildă, 
un caz sesizat în cursul anchetei 
noastre : deputatul Pavel Chiriță, 
la sesizarea cetățenilor din cir
cumscripție, cere Sfatului raional 
N. Bălcescu ca în imobilul din 
Calea Șerban Vodă nr. 81—83, ră
mas liber prin mutarea unei far
macii și folosit impropriu ca de
pozit de mobilă, să ia ființă un a- 
telier de deservire. Secția comer
cială îi dă dreptate, dar îi spune 
să se adreseze forului superior : 
direcția comercială a Sfatului 
popular al Capitalei. De aici rezol
varea cazului e „pasată" la 
U.C.M.B., care îi răspunde, în fine,

28 șl 29 ianuarie. în țară : Vreme în 
general umedă, cu cerul variabil la 
început, apoi mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ninsoare și ploaie. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura staționară la în
ceput, apoi în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între minus 
10 și zero grade, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață — în
deosebi în vestul țării." în București : 
Vreme în general umedă. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipitații 
temporare. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă. Ceață di
mineața.

duce paltonul de-a tîrîita, ca pe o 
cortină prăbușită.

— Dumneavoastră.
— Păi nu s-a terminat ?
— I-auziți, mai cîntă muzica.
— Dacă se face aglomerație...
- Și?
— Pierd tramvaiul.
E ora 18,30. Nu se înțelege care 

tramvai urmează să-l piardă tînă
rul Petre L., elev la o școală pro
fesională, locuind la părinți, la trei 
sute de metri de cinematograf.

In cele din urmă, începe a rîde 
și el.

— Așa e obiceiul, știți' doar.
★

O pereche, doi tineri frumușei, 
amîndoi blonzi și subțiri, după ce 
au ieșit în goană, s-au oprit brusc 
căutînd niște nasturi prăpădiți în 
zăpadă. Amîndoi sînt studenți în 
anul V al unei facultăți umaniste. 
Liliana R. și Paraschiv B. locuiesc 
în complexul de la Grozăvești.

—Lăsați-ne în pace cu întrebă
rile — se supără fata — nu vedeți 
c-am pierdut doi nasturi ?

— Ne-am grăbit — explică băia
tul — fiindcă avem de învățat. 
Sîntem în plină sesiune de exame
ne și nu ne putem pierde timpul. 

deputatului, că propunerea nu se 
poate rezolva... Tar localul din Ca
lea Șerban Vodă e folosit mai de
parte. ca depozit de mobilă veche.

Toate aceste răspunsuri denotă 
o atitudine pasivă, dorința de a e- 
vita dificultățile sau de a le trece 
pe seama altuia. Iată starea de 
fapt, „climatul" care generează 
împotmolirea unor propuneri, so
luțiile formale, sub care se ascun
de de fapt intenția tacită de a nu 
întreprinde nimic concret.

Are dreptate deputatul

PAVEL CHIRIȚÂ
cînd ne spune, referindu-se la 
acest stil de muncă defectuos 
și greoi: „Cetățenii vor să vadă 
că propunerile lor au fost ju
dicios cîntărite. Să se răspundă 
în termen, clar și concret. în ca
zul cînd cererea nu e rezolvabilă 
sau nu există posibilități, să se 
arate acest lucru. în felul acesta 
munca noastră, a deputaților, de
vine mai eficientă".

Am reținut, în această chestiu
ne, și afirmațiile deputatului

VASILE ORLEANU:
Secțiile sfatului popular ar tre
bui să reacționeze mai prompt 
de îndată ce sînt sesizate, de 
către deputat. Să facă totul ca 
să rezolve cererile cetățenilor. 
Să nu transfere aceste obliga
ții — care sînt de fapt sar
cini ale lor de serviciu — pe sea
ma deputatului. Rolul acestuia 
este să mobilizeze masele la ac
țiuni obștești, și nu să umble din 
birou în birou, de la o instituție 
la alta. Ar trebui, de asemenea, 
ca tovarășii din comitetul executiv 
să nu rămînă pasivi atunci cînd 
o secție sau un serviciu de la fo
rul superior, în speță S.P.C., dă 
un răspuns nefondat, ci trebuie să 
ia legătura, pe linie de serviciu, 
cu organele de conducere ale a- 
cestui for pentru a obține soluția 
cea mai justă.

Activitatea deputatului de sfat 
popular devine din ce în ce mai 
complexă, cuprinde domenii foar
te diferite. O circumscripție este 
un oraș sau un cartier în minia
tură. A face față cu succes tutu
ror situațiilor presupune din par
tea deputaților Cunoașterea legi
lor, a unor noțiuni de specialitate, 
a unor metode de a lucra cu oa
menii. Mai ales că în cadrul raio

Un copil, încărcat cu două că
ciuli, o umbrelă și niște șoșoni 
prea mari ca să fie ai lui, strigă că
tre mulțime:

— Tăticule, sînt aici! Tăticule, 
sînt aici I Tăticule...

MORAVURI

Micro anchetă la ușa 
unui cinematograf
-------- ---------- de Valentin SILVESTRU —________

Elev în clasa a IX-a a unui liceu 
central. Tăticul nu se arată.

— Cine e tatăl dumitale, tinere ?
— Tovarășul Vladimir N. Avocat.
— Ale lui sînt bagajele ? 

nului N. Bălcescu aproape 50 la 
sută din deputați sînt aleși întîia 
oară, n-au experiență. Ce s-a fă
cut pentru instruirea lor ? Ni se 
spune la secția organizatorică :

— Ei au luat parte la sesiuni, 
la ședințele de comisii.

Este oare suficient ? Fără îndo
ială că nu. Ca să cunoască ce au 
de făcut, mi-au spus cîțiva depu
tați noi, ei s-au interesat la alții 
mai vechi, din circumscripțiile ve
cine.

O sursă de documentare ar pu
tea să o constituie și „camera depu
tatului". Dar aici, zestrea de cărți, 
dedicate acestui scop este extrem 
de săracă. Colecția revistei „Din 
experiența sfaturilor populare", 
cîteva texte de lege, cîteva H.C.M., 
vreo două broșuri redactate cu 
ani în urmă. Și asta pentru docu
mentarea deputaților dintr-un în
treg raion.

Lipsește, cum pe bună dreptate 
ni se atrage atenția, un îndrumar 
practic, care să conțină extrase de 
legi, noțiuni privind funcționarea 
sfaturilor populare, noțiuni de spe
cialitate (construcții, comerț), cu 
care deputatul vine în mod curent 
în contact.

Tov. ION ORBAN,
vicepreședinte al sfatului popular 
raional, pe care l-am consul
tat la urmă, recunoaște că ac
tivitatea deputaților trebuie pri
vită în spiritul unei mai înalte 
exigențe, avîndu-se drept etalon 
sarcinile trasate la cel de-al IX-lea 
Congres al P.C.R. în acest sens, co
mitetul executiv trebuie, folosind 
toate prevederile legii, să mobili
zeze pe deputați, comisiile perma
nente, să-și exercite mai exigent, 
cu mai multă eficacitate dreptul de 
control. „Vom atrage comisiile per
manente să ia parte nemijlocit la 
elaborarea planului de măsuri al 
comitetului executiv — ne spune el. 
Vom pregăti cu mai mult spirit de 
răspundere sesiunile sfatului raio
nal. Astfel, la sesiunea din martie 
vom analiza modul cum se rezolvă 
propunerile cetățenilor, supunînd 
criticii unele manifestări de for
malism care mai apar în munca 
secțiilor noastre. Ne vom strădui 
să sporim rolul deputaților noștri, 
astfel ca ei să devină în mai mare 
măsură factori de bază în atrage
rea maselor largi de oameni. ai 
muncii la rezolvarea treburilor ob
ștești".

Vasile NICOROVICI

PREDEAL. Pe pîrtla de pe Clăbucet Foto : A. Ionescu

— Numai șoșonii. Umbrela e a 
mamei.

— De ce-ai ieșit înaintea lor și 
încă purtînd toată garderoba ?

— Așa facem noi, că se aglome- 

reată ți a zis tăticul căci să ies 
eu înainte, deoarece dacă se a- 
glomerează să ne îmbrăcăm afară.

— Dar tu nu voiai să vezi și 
sfîrșitul ?

Procesul
B B B £ S Ounei justiții

La Niirnberg, a doua 
serie de procese a 
privit oameni care 
s-au pus în slujba 
unei idei antisociale, 
căreia — așa cum au 
făcut cei patru juriști 
din filmul lui Stanley 
Kramer — i-au dat 
putere de lege, de- 
clanșînd astfel acfiuni 
inumane, criminale, și 
făcînd din injusfifie, 
arb!trar și inechitate 
un principiu de drept.

întreg filmul (reali
zat după o piesă a lui 
Abby Mann, inspirată 
din documentele de la 
Niirnberg) își propune 
această temă călăuzi
toare, căutînd a o ilus
tra (cu unele roman- 
fări pe alocuri și cu o 
dramatizare care fot 
pe alocuri contrastează 
oarecum cu tonul rigu
ros, concret și zdrobi
tor al faptelor reale) 
prin aducerea unor 
mărturii care să de
monstreze două lu
cruri : întinderea ne
bănuită a răului pro
dus de fascism (de la 
exterminarea morală 
pînă la cea fizică) pe 
de o parte ; iar pe de 
altă parte, procesul de 
conșfiinfă al unora 
care, din oportunism 
și demagogie, s-au 
angajat pe o cale cri
minală, practicînd cu 
bună șfiinfă nedrepta
tea ucigașă de pe 
scaunul ce trebuia să 
fie al dreptății.

Acestea fiind fap
tele, să zicem de viajă 
(deși invocarea nofiu- 
nii de „viață" se înso
țea cel mai adesea sub 
zodia nazismului cu 
aceea de curmare a 
ei), arfa lui Stanley 
Kramer le dă o deo
sebită tortă artistică în

primul rînd prin so
brietatea cu care an
gajează dezbaterea și 
prin înmănuncherea 
unor documente ce fin 
de istorie cu transfigu
rarea lor în expresie 
artistică, convingătoare 
și plină de sens.

E greu și poate nici 
imediat necesar, cred, 
să aflăm pe dată și o 
categorisire estetică a 
filmului lui Stanley 
Kramer : este el mai 
mult legat de docu
mentar ? Sau literatu
rizează niște foarte 
concrete documente ? 
Este o împletire a fap
tului real cu o viziune 
artistică ? Mai sigur se 
poate vorbi despre 
autorul său prin pris
ma concepției acestuia 
despre rostul artei ci
nematografice în ra
port cu spectatorul. E 
suficient să amintim, 
cred, Lanțul sau Pro
cesul maimuțelor, cu
noscute publicului 
nostru, spre a ne da 
seama că „Procesul de 
la Niirnberg" este și 
el o verigă în opera 
unui cineast închina
tă omului, umanităfii 
și drepfăfii sociale.

Intr-adevăr, filmul 
proiectat acum pe e- 
cranele noastre, des- 
fășurîndu-se în cea 
mai mare parte în sala 
de judecată, izbutește 
să depășească în sem
nificații afît documen
tul istoric (cazul ju
riștilor naziști), cît și 
faptul juridic propriu- 
zis (al vinovăfiei lor 
penale). încet, încet, 
și fără să părăsească 
prisma procesuală, fil
mul dă loc unei dez
bateri privind răspun
derea individului față 
de colectivitatea din 
care face parte.

— Ba da, dar mămica zice că 
deoarece e final nu mai e intere
sant.

Din umbră răsună un strigăt 
alarmat:

— Lăsați copilul în pace, 
ce-aveți cu el ? Ce ți-au făcut, Ti- 
cule ?

Ii liniștim pe grijuliii părinți și-i 
rugăm să ne împărtășească expe
riența expedierii copilului în avan
gardă.

— N-ați văzut ce înghesuială se 
creează ? explică tatăl. El, băiatul, 
fiind mai ager, mai iute de picior, 
e și normal să iasă înainte... Con
siderați o greșeală că i-am dat șo
șonii ? Mă rog. Chestie de aprecie
re. In aglomerația asta, pînă aș a- 
puca să-i pun, i-aș putea pierde pe 
sub bănci.

Curios: toți îmbulziții dau vina 
pe „înghesuială"; se prăvălesc pri
mii spre ieșire, buluc, ca să evite 
îmbulzeala 1

★
Aceeași întrebare, alte răspun

suri :
— Ia lasă-mă, dom’le, că m-aș- 

teaptă cineva, ei na... (adolescent, 
fără profesie).

Cei patru juriști puși 
în fafa victimelor lor 
reconstituie cu inten
sitate nu cazuri de a- 
buz sau eroare judi
ciară, ci climatul lip
sei de dreptate sub 
masca aparatului judi
ciar nazist. Mi s-a pă
rut de o exemplară 
profunzime, semnifi
cație și forță dramatică 
acea confruntare din
tre martor (interpretat 
cu o rară strălucire ar
tistică de către Mont
gomery Clift) și avoca
tul Roit (într-o nu mai 
prejoasă interpretare 
a lui Maximilian 
Schell). Fosta victimă 
a operafiei de sterili
zare, chemată să-și 
depună mărturia, pare 
că devine pentru a 
doua oară victimă, de 
astă dată în fafa altui 
strălucit sofist în mate
rie de legislafie, un 
fel de urmaș al lui 
Janning. Aci, ca și în 
alte momenfe, filmul 
avertizează și asupra 
pericolului reînvierii 
fascismului și încurajă
rii lui sub pretextul 
intereselor politice ale 
unor cercuri imperia
liste.

Covîrșifor și prin in
terpretare — dîndu-ne 
prilejul să admirăm 
din nou pe inegalabi
lul Spencer Tracy, pe 
Marlene Dietrich, Burt 
Lancaster, Richard 
Widmark, Judy Gar
land — filmul lui Kra
mer este considerat pe 
bună dreptate una 
dintre cele mai izbu
tite pelicule vizionate 
de spectatori, pretu
tindeni unde a fost 
proiectată pe ecrane.

Mircea 
ALEXANDRESCU

— N-aș fi fugit, dacă nu mă tră
gea bărbatu-meu de mină, are o- 
biceiul ăsta de cînd era neînsurat, 
nu-l pot dezvăța; cum aude „ieși
rea pe laterale" se zmucește ca 
apucat, poftim, spuneți-i și dumnea
voastră, că eu m-am săturat să-mi 
tot bat gura... (soție tînără; el tace 
încruntat, privindu-și bombeurile 
pantofilor făcute praf).

— Dar dumneavoastră de ce-ați 
ieșit înaintea celorlalți ? Că vă văz 
aici, în curte, deci înaintea tuturor. 
Poftim ?... Nu, întîi să-mi explicați 
dumneavoastră mie și pe urmă vă 
răspund și eu... (persoană matură, 
pălărie tare, mănuși albe, palton cu 
blană de vidră — cam năpîrlită, 
dar veritabilă).

★
Am reintrat în sală. Nu se ter

minase, nu. Pe ecran eroul hotărîse 
să se reîntoarcă spre eroină, ea 
lăcrima, muzica se stingea încet și 
trei sute de oameni îmbrăcați, în 
picioare, așteptau să apară odată 
cuvîntul Fine.

Erau însă pe bănci și oameni 
liniștiți, în postura clară a unor 
spectatori normali. I-am văzut. 
Există I

TEAT re
• Teatrul de operă și balet: SPĂR
GĂTORUL DB NUCI — 19,30
• Teatrul de «tat de operetă: ȚARA 
SURlSULUI — 19,30
e Teatrul Național ,,I. L. Caragiala* 
(sala Comedia): REGELE MOARE — 
19,30 (sala Studio): TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 19,30
O Teatrul de Comedie: CUIBUL FA
MILIEI — 16, UNCHIUL VANIA — 
20 (spectacole prezentate de secția 
maghiară a Teatrului de stat din Tg. 
Mureș)
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) t 
CANIOTA — 19,30.
® Teatrul „C. I. Nottara' (sala Ma- 
gheru): HIPNOZA — 16, COLOMBE —< 
20
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea': NUN
TĂ LA REVISTĂ — 20
O Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30 
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei): DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 11; 17

® Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): REVISTA DRA
GOSTEI — 20, (sala Victoria): CU 
MUZICA... E DE GLUMIT — 20
• Ansamblul artistic al C.C.S.: ME
REU MAI SUS — 20
® Circul de stat: BAL MASCAT ȘI.* 
ACROBAT — 19,30

TELE VIZIUNE
• 19,00 — Jurnalul televiziunii (I) 
O 19,15 — Emisiune de știință și teh
nică pentru tineretul școlar: „în lu
mea fizicii". Filmul pentru cei mici: 
Cățelușul pe ghețar • 20,00 — Seară 
de teatru: „N-A FOST ÎN ZADAR" 
de AI. Mirodan. o 21,30 — Filmul 
„NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR" seria 
Il-a. • 22,40 — Jurnalul televiziunii 
(II), Buletin meteorologic.

CINEMATOGRAFE... • . y •. ■ . ■ •

e VIZITA — cinemascop: Sala Pala
tului (seria de bilete 1693) — 19,30, 
Patria (completare Unirea) — 9,45; 12; 
14,15; 16,30; 19; 21,15
O PROCESUL DE LA NURNBERG 
(ambele serii): Republica — 9,30; 13; 
16,45; 20,15, Capitol — 9: 12,45; 16,30;
20.15, Melodia — 9,30; 13; 16,45; 20,15
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: 
Cinemateca — 10; 12; 14
• ȘAH LA REGE: Luceafărul — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30
• ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO: 
Victoria — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21 (completare Elementele pe care Ie 
zidim în casele noastre). Bucegi (com
pletare Cumpărătura) — 16 ; 12,30
15.30 ; 18 ; 20,30, Arta — 10 ; 12,30 ; 
15 ; 17,30 ; 20
« TRAGEȚI ÎN STANISLASI: Bucu
rești (completare Unirea) — 9,15;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Grivița 
(completare Porțile de fier) — 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Aurora — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Vol
ga — 10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21
O OLD SHATTERHAND — cinema
scop: Festival — 10,15; 13; 15,45; 18,30;
21.15, Feroviar — 10,15; 13; 15,45;
18.30 ; 21,15, Excelsior - 9,15 ; 12 ;
14,45; 17,30; 20,15, Modern — 9,30; 
12; 14,45; 17,30; 20,15 (la toate
completarea Unirea)
• OAMENI ȘI DRAPELE — cinema
scop (ambele serii): Central — 9,45; 
13; 16,15; 18,45
• DINCOLO DE BARIERA: Lumina — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (comple
tare Sport nr. 6/1965), Ferentari (com
pletare Marinarii sovietici în Dane
marca) — 16; 18,15; 20,30
• BOCCELUȚA: Union (completare 
Sport nr. 6/1965) — 14,30; 16,30; 18,45; 
21
9 PROGRAM PENTRU COPII: Doina 
— 10
9 FATA LUI BUBE: Doina — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, Cotroceni — 
14,15; 16,30; 18,45; 21
9 O VÎNĂTOARE NEOBIȘNUITĂ — 
CRONICA LA UN MIRACOL — A- 
JUTOR, MĂ ÎNEC — ARHITECȚI, 
CONSTRUCTORI, ȚESĂTORI — SU
FERINȚELE LUI SEMIONOV — PU
PĂZA DIN TEI: Timpuri noi — 10—21 
în continuare
© FEMEIA ÎN HALAT: Giulești (com
pletare Întîlnire cu frumosul) — 10,30; 
16; 18,15; 20,30, Flamura (completare 
Două creioane) — 10; 12; 14; 16;
18,15; 20,30
• COLINA: Lira — 15,30; 18; 20,30
O SAȘA: Dacia (completare Pionieria 
nr. 6/1965) — 9,45—20,30 în conti
nuare
• DUMINICĂ LA ORA 6: Buzești 
(completare Raliul Dunării) — 16; 18; 
20, Tomis (completare Sport nr. 6/1965) 
— 10; 12; 16; 18; 20.
e TATĂL SOLDATULUI: Crîngași — 
16; 18; 20, Colentina — 15,30; 17,45; 
20 (la ambele completarea Sesiunea 
Marii Adunări Naționale — decembrie 
1965)
• MUNCILE LUI HERCULE: C-loria — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE: 
Unirea (completare Cădere liberă) — 
11; 16; 18,15; 20,30
• ULTIMA VACANȚĂ: Flacăra (com
pletare Redaține-ne viața) — 15,30; 
17,45; 20
• DE-AȘ FI... HARAP ALB: Vitan 
(completare La carnaval) — 15; 17; 
19; 21
® TREI SURORI — cinemascop: Mio
rița — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, Ra
hova — 15,30; 18; 20,30
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Munca (completare Meciul de fotbal 
România — Portugalia) — 16; 18,15; 
20,30, Viitorul (completare A început 
CU O lupă) — 15 ; 17 ; 19 ; 21

I
» CREDEȚI-MĂ OAMENII: Popular — 
16; 18,15; 20,30

e ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN
TA CRUZ — cinemascop: Moșilor 
(completare Meciul de fotbal România 
— Portugalia) — 11; 15,30; 18; 20,30
9 CAMERA ALBĂ: Cosmos (comple
tare Raliul Dunării) — 16; 18; 20
• CATIFEAUA NEAGRĂ — inema- 
scop: Floreasca (completare Redați-ne 
viața) — 9.30; 11,45; 14: 16,15: 18,30; 
20,45
• AMINTIRI DIN COPILĂRIE: Pro
gresul (completare Jumbo) — 15.30;

1
18; 20,15
• ULTIMUL MILIARDAR: Drumul Să
rii (completare O grădină a artei) — 
15,30'; 17,45; 20

• A FOST ODATĂ UN MOȘ ȘI Q 
BABĂ: Pacea — 15,45; 18; 20,15
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către ambasadorul Republicii Argentina 

in Republica Socialistă România 
Cuvîntările rostite

în cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul Republicii Ar
gentina a arătat că se consideră 
onorat de misiunea care i s-a în
credințat de a fi ambasadorul Re
publicii Argentina în Republica 
Socialistă România.

Subliniind că actul prezentării 
scrisorilor de acreditare conține în 
mod simbolic dorințele de apro
piere ale popoarelor argentinian și 
român, ambasadorul argentinian 
și-a exprimat speranța dezvoltării 
unor legături trainice între cele 
două popoare.

Exprimîndu-și dorința de a con
tribui la întărirea legăturilor din
tre cele două popoare, ambasado
rul argentinian a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat și po
porului român, salutul președinte
lui Republicii Argentina.

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a rugat pe ambasadorul argenti
nian să transmită președintelui Re
publicii Argentina, Arturo Illia, 
mulțumiri pentru salutul adresat. 
Totodată, președintele Consiliului 
de Stat a transmis președintelui 
Republicii Argentina și poporului 
argentinian salutul și urările sale 
de fericire și prosperitate.

Menționînd că Republica Socia
listă România își dezvoltă multila
teral relațiile sale cu toate țările, 
indiferent de orînduirea lor social-

economică, pe baza respectării in
dependenței și suveranității națio
nale, a egalității în drepturi, a a- 
vantajului reciproc și a neameste
cului în treburile interne, preșe
dintele Consiliului de Stat a ară
tat că reține cu satisfacție preocu
parea ambasadorului argentinian 
pentru strîngerea legăturilor de a- 
propiere și colaborare între cele 
două popoare.

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat a urat ambasado
rului argentinian succes în activi
tatea sa, asigurîndu-1 că in înde
plinirea misiunii sale se va bucu
ra de tot sprijinul Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, al guvernului român și al 
său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
a avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Republicii Argentina, 
Bernardo Roberto Alfredo Messina.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Grigore Gea- 
mănu, secretarul Consiliului de 
Stat, și Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe.

Ambasadorul argentinian a fost 
însoțit de Rodolfo Benjamin Seri- 
gos, prim-secretar, și Hernan Sixto 
Fernandez, al treilea secretar al 
ambasadei.

(Agerpres)

în dezbatere :

PROBLEMELE 
ACTUALE
ALE OCROTIRII 
SĂNĂTĂȚII

•>

Timp de două zile, colegiul lăr
git al Ministerului Sănătății și Pre
vederilor Sociale a analizat starea 
de sănătate a populației pe anul 
1965, planul de măsuri tehnico- 
organizatorice în domeniul ocro
tirii sănătății pe anul 1966, con
strucțiile sanitare, obiectivele cer
cetării științifice și activitatea U- 
niunii. Societăților de științe Me
dicale. Ședința a reunii academi
cieni, directori ai institutelor de 
cercetări științifice, cadre didactice 
din învățămîntul superior de spe
cialitate, medici șefi de regiune.

Au fost dezbătute o serie de 
obiective importante, printre care 
creșterea accesibilității populației 
la asistența spitalicească, dezvolta
rea asistenței medicale ambulatorii 
și a asistenței medicale de urgență, 
probleme privind asistența mamei 
și copilului, dezvoltarea asistenței 
stomatologice, asistența medicală 
în întreprinderi și pe șantiere, com
baterea bolilor cronice și degene
rative, îmbunătățirea activității 
antiepidemice și de igienă. A fost 
analizat și planul de investiții în 
sectorul sanitar. Colegiul a acor
dat o atenție deosebită aspectelor 
legate de orientarea cercetării 
științifice medicale, fiind sublinia
tă, de asemenea, importanța acti
vității și sarcinilor ce revin Uniu
nii Societăților de Științe Medicale.

(Agerpres)

Semnarea Acordului comercial A 17 A ANIVERSARE
de lungă durată pentru perioada 1966-1970 A TRATATULUI ROMANO- POLON

intre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară
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PABTIJI ™aț

în urma tratativelor, care au 
decurs într-o atmosferă de priete
nie și deplină înțelegere reciprocă, 
la data de 25 ianuarie s-a semnat 
Acordul comercial de lungă du
rată, pentru perioada 1966—1970, 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Un
gară.

Pe baza acestui Acord, Repu
blica Socialistă România va livra 
în Republica Populară Ungară, 
printre altele : utilaje de foraj și 
extracția țițeiului, mașini și uti
laje pentru industria construcții
lor, remorci basculante, mașini- 
unelte, piese de schimb pentru ra
dio și semiconductor!, radiatoare 
din fontă, băi emailate din fontă, 
produse sodice, policlorură de vinii 
praf, carbid și alte produse chi
mice, anvelope, produse ale indus
triei lemnului, materiale de cons
trucție, sare, mobilă și diverse bu
nuri de larg consum.

Republica Populară Ungară va 
livra, printre altele : mașini-unel- 
te, mașini și echipamente electrice, 
utilaje pentru industria alimen
tară, utilaje pentru fabricat 
becuri, produse ale industriei ra- 
diotehnicii, rulmenți, aparate me
dicale, laminate și țevi de oțel, 
semifabricate și laminate de alu
miniu, cabluri de oțel aluminiu, că
rămizi refractare, medicamente șj 
substanțe farmaceutice, alumină 
calcinată, țesături de bumbac și di
verse bunuri de larg consum.

Volumul schimbului de mărfuri 
convenit pe următorii cinci ani 
prezintă o creștere de peste 20 la

sută- față de volumul stabilit în A- 
cordul comercial de durată pe pe
rioada 1961—1965.

Acordul a fost semnat din îm
puternicirea guvernului Republicii 
Socialiste România de către minis
trul comerțului exterior, Gh. Cioa
ră, și din împuternicirea guvernu
lui Republicii Populare Ungare, de 
către ministrul comerțului exte
rior, J. Biro.

în aceeași zi a fost semnat și 
Protocolul privind schimbul de 
mărfuri și plățile între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară pe anul 1966. 
Pentru acest an s-a stabilit un vo
lum al schimbului de mărfuri ma
jorat față de anul 1965.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de V. Răuță, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, iar din partea ungară de L. 
Darvas, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La semnare au participat mem
bri ai conducerii Ministerului Co
merțului Exterior, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și membri ai ce
lor două delegații la tratative.

A fost de față J. Vince, amba
sadorul Republicii Populare Un
gare la București.

★
Ministrul comerțului exterior, 

Gh. Cioară, a oferit cu acest pri
lej un dejun.

Seara, ambasadorul R.P. Ungare 
la București, J. Vince, a oferit un 
cocteil. (Agerpres)

• In zilele de 29 și 30 ianuarie, ansamblul 
„Perinița" al Sfatului popular al orașului Bucu
rești va prezenta în sala mare a Palatului două 
spectacole. In program : romanțe românești, din 
cele mai cunoscute și îndrăgite. își vor da con
cursul cunoscuți interpreți ai genului. Biletele 
se pot procura de la sediul ansamblului, str. 
Guttemberg nr. 1, telefon 13.98.04., de la casa 
de bilete a sălii Palatului, precum și prin difu- 
zorii voluntari din întreprinderi și instituții.• Comandă originală : pentru noul film ,,Dacii“, ce va fi realizat de cinematografia noastră, s-au comandat și se execută în prezent la C.I.L. Reghin 3 000 de sulițe și 100 de arcuri. Tipul este asemănător cu cel de pe vremea dacilor și romanilor.

• La cinematograful „Luceafărul" din Capi
tală a fost prezentat marți seara noul film ro
mânesc „Șah la rege", realizat de Haralambie 
Boroș după un scenariu semnat de Alexandru 
Andrițoiu și Nicolae Ștefănescu.

• Institutul de cercetări și proiectări pentru

La biblioteca centrală pedagogică din București 
s-a deschis marți expoziția intitulată „Literatura 

pedagogică de peste hotare".

industria electrotehnică a împlinit 15 ani de ac
tivitate. Cu acest prilej, în zilele de 24 și 25 ia
nuarie a avut loc o sesiune jubiliară de comuni
cări tebnico-științifice.• în acest an, pînă ieri, peste 1 milion de persoane au plecat, au sosit sau au tranzitat cu cele peste 100 de trenuri de călători care sosesc și pleacă zilnic din Gara de Nord.

• Flota noastră maritimă comercială a primit 
de la Șantierul naval Galați un nou cargou de 
4 500 tone. Ieri a început încărcarea noului vas 
pentru prima sa cursă.

• In cadrul magazinelor de legume și fructe 
din orașul Tg. Mureș, în ultimele zece zile s-au 
deschis 4 expoziții cu vînzare. In acest timp 
s-au vîndut aproape 15 000 kg struguri, 41 000 
kg mere, 3 000 kg pere, peste 1 500 kg citrice și 
cantități importante de roșii de seră.• Baritonul Octav Enigărescu a plecat ieri la Verviers (Belgia) unde va cînta mîine în ,,Rigo- letto“. Dirijorul Paul Popescu a plecat la Roubaix (Franța) unde în ziua de 30 ianuarie vâ dirija un concert dat de Orchestra societății de concerte a conservatorului din localitate.

• U.R.C.C. Dobrogea, împreună cu comitetul 
regional de cultură și artă, a organizat ieri la 
Eforie-Nord o consfătuire în care s-au discutat 
probleme privind desfacerea cărții la sate. în 
acest an, la sate se vor difuza cărți în valoare 
de 3 250 000 lei, cu aproape 15 la sută mai mult 
față de anul trecut.• „Cofetăria Pajura11’, se numește unitatea deschisă în cadrul noului complex comercial din cartierul Jiului-Scînteia din Capitală. Cetățenii așteaptă însă și ziua cînd se va deschide, în sfîrșit, și noul restaurant prevăzut — de altfel singurul din cartier.

• La Muzeul politehnic din Iași se fac ulti
mele pregătiri pentru deschiderea unei noi 
secții: de aparate mecanice pentru înregistra
rea și redarea sunetului.

Echipe românești peste hotare
Aseară a părăsit Capitala, în- 

dreptrhdu-se spre Zagreb, echipa 
de polo pe apă Dinamo București. 
După cum se știe, dinamoviștii sus-

La sfirșitul acestei săptămîni

PE PlRTIILE DIN SINAIA
SI VATRA DDRNEI

SCHI. — „Cupa orașului Sinaia" 
va reuni pe pîrtia Valea lui Carp 
din Bucegi pe cei mai buni „al
pini", în frunte cu Cornel Tăbăraș 
și Kurt Gohn. Sîmbătă se va des
fășura proba de slalom special, iar 
duminică cea de slalom uriaș.

Peste 100 de juniori din diferite 
localități ale țării se vor întrece în 
cadrul „Cupei speranțelor" la pro
be nordice. Competiția se va dis
puta în zilele de sîmbătă și dumi
nică la Vatra Dornei.

„Cupa Steaua"
ATLETISM. — La 29 și 30 ianua

rie, în sala Floreasca II din Capi
tală va avea loc concursul de at
letism dotat cu „Cupa Steaua", la 
care au fost invitați atleții juniori 
de la cluburile Dinamo, Rapid, 
Steaua, Progresul, Clubul sportiv 
școlar, Metalul, Voința, Construc
torul, Olimpia, Viitorul și Școala 
sportivă de elevi nr. 1 din Capi
tală.

Printre. probele incluse în pro
gram sînt: înălțime, lungime, 
greutate (fete și băieți), 50 m plat, 
55 m garduri etc.

Cultura tinerei
generații

(Urmare din pag. I)
Am fost în repetate rînduri pre

ședinte al unor comisii de examen 
de maturitate, atît în București cit 
și în alte orașe din țară ; de ase
menea am făcut parte din comisii 
la concursurile de admitere în fa
cultăți. Am putut constata astfel ne
mijlocit „zestrea" de cunoștințe cu 
care absolvenții liceului încheie 
această etapă a pregătirii lor de 
ansamblu și care constituie un ele
ment esențial pentru evoluția lor 
intelectuală și cetățenească ulteri
oară. Și trebuie să spun că, la cei 
mai mulți tineri, „zestrea" este bo
gată, consistentă ; nu lipsesc însă 
nici excepțiile. Din păcate 1

M-am gîndit adesea de ce exis
tă „excepții" între tineri care bene
ficiază de condiții, în genere, ase
mănătoare de pregătire ? Analiza 
cauzelor trebuie făcută, firește, de 
la caz la caz. Sînt însă și fenomene 
mai des întîlnite, de esență iden
tică. Mă refer, în primul rînd, la cei 
categorisiți tocilari. Firește, a- 
probăm pe ocel elev pare stă vre
me îndelungată aplecat asupra 
părților sale, dînd dovadă de con

știinciozitate în studiu, care învață 
metodic, sistematic, cu perseveren
ță, chiar cu riscul de a nu se duce 
să se distreze atunci cînd are un 
program mai încărcat. Acești elevi 
sînt numiți în mod greșit, de că
tre unii colegi, tocilari. Tocilar este, 
în ultimă instanță, acela care nu 
depășește în studiu granițele mi
nimale cerute de școală, de manual. 
Fără îndoială și el este conștiin
cios — în comparație cu alții care 
nu învață de loc — dar se rezumă 
la strictul necesar. La existen
ța unor asemenea elevi concură 
un „lanț al slăbiciunilor", din care 
face parte și îndrumarea necores
punzătoare a studiului de către uni: 
profesori, care se declară mulțu
miți cînd școlarii repetă aidomo 
ce scrie în carte sau ce s-a spus 
la lecție. Experiența atîtor și atîtoi 
generații de elevi demonstrează că 
tînărul care prin lecturi și-a în
sușit un larg orizont de cultură 
n-are nevoie să învețe, mai mult 
sau mai puțin, pe de rost frazele 
din carte sau din caietul de no
tițe, fiindcă poate să facă conexi
uni cu noțiunile însușite anterior,

poate înțelege mai lesne sensul 
profund al ideilor și faptelor pe 
care le studiază, poate distinge ce 
este esențial de ceea ce nu este 
esențial. Intervine aici rolul deose
bit al profesorului de liceu de a-i 
deprinde pe toți elevii cu o me
todă științifică de studiu, care să 
asigure nu numai însușirea siste
matică a noțiunilor, ci și dezvol
tarea capacității tinerilor de a fi 
receptivi la tot ce este nou, de a 
vedea utilitatea celor învățate pen
tru formarea culturii lor generale.

Există printre absolvenții liceului 
și o categorie de tineri — din feri
cire nu prea numeroasă — care au 
trecut prin școală cu destulă ușu
rință. Dintre aceștia mulți au posi
bilități serioase; sînt tineri înzes
trați, dar care-și conservă într-un 
mod prost înțeles forțele și își folo
sesc calitățile pentru a-și acoperi 
defectele, cum ar fi lenea, comodi
tatea. Datorită faptului că ei înțeleg 
mai ușor lecțiile, de multe ori au 
impresia că se pot mulțumi cu o 
simplă răsfoire a manualelor, cu 
ce le-a rămas în memorie din ex
punerea profesorului. Părinții și 
profesorii pot să-i ajute într-adevăr 
pe acești elevi, obligîndu-i să stu
dieze la scara aptitudinilor lor 
reale. Altminteri se încurajează su
perficialitatea. Și nu poate fi uitat 
că posibilitățile necultivate la timp 
sînt posibilități ratate. Aș include în 
categoria celor care au trecut prin 
școală cu destulă ușurință și pe 
acei elevi care, adesea încurajați 
în mod dăunător de părinți, își ma
nifestă anumite „preferințe" sau 
„aptitudini" pentru o disciplină 
sau alta în dauna celorlalte. Fireș
te, preferințele nu sînt condamnabi-

le, ele exprimă în germene activi
tățile creatoare de mai tîrziu. Apti
tudinile trebuie încurajate și culti
vate; nu însă pe seama altor do
menii care concură la iormarea o- 
rizontului general al tînărului, la 
conturarea personalității sale. Am 
constatat adesea că anumiți ab
solvenți ai secțiilor reale nu pun 
mîna pe o carte de literatură timp 
de luni și luni înaintea examenului 
de maturitate, sau că cei de la u- 
manistică acceptă cu un zîmbet 
condescendent constatarea că nu 
cunosc decît generalități foarte 
vagi, să zicem, despre atom. Or, nu 
se poate considera un om cît de 
cît cult acela care ignorează do
menii ce stau la fundamentul a 
ceea ce se numește în secolul nos
tru cultură generală.

Atunci cînd încercăm să apre
ciem „zestrea" de cunoștințe a ab
solventului trebuie să ne gîndimnu 
numai la cerințele prezentului, ci și 
la cele ale viitorului, la ce va în
semna un om cult atunci cînd tînă
rul, încheindu-și studiile, va păși 
în viață. Analiza aprofundată a re
zultatelor înregistrate de către pro
moțiile de absolvenți ai liceului re
levă însă lacune în pregătire chiar 
și iață de cerințele de azi.

Se observă, de asemenea, în mo
dul de redare a cunoștințelor (nu 
numai la limba română) tendința de 
exprimare stereotipă Aproape 
fără excepții se exprimă sim
plist acel elev care are cunoș
tințe sărace, care în decursul ani
lor de școală n-a fost obișnuit să 
gîndească, să înțeleagă fenomene
le, pentru a le putea exprima cu 
propriile sale cuvinte. Un mod de

țin la sfîrșitul acestei săptămîni 
meciurile din cadrul semifinalelor 
„Cupei campionilor europeni". In 
primul joc — care are loc vineri — 
poloiștii români vor întîlni pe Par
tizan Belgrad — una dintre preten
dentele la primul loc. Sîmbătă 
sportivii bucureșteni joacă cu A- 
mateur Duisburg (R. F. Germană), 
iar duminică întîlnesc pe Dinamo 
Magdeburg (R. D. Germană).

Două echipe române de fotbal 
susțin astăzi întîlniri internaționale 
peste hotare. La Barcelona, în „Cu
pa orașelor tîrguri", Steagul Roșu 
Brașov joacă primul meci al turu
lui trei cu Espanol Barcelona. La 
Verona, în cadrul triunghiularului 
din Italia, selecționata de tineret 
are astăzi ca adversar reprezenta
tiva similară a Austriei.

Cu 17 ani în urmă, la 26 ia
nuarie 1949, a fost semnat docu
mentul de mare importanță pen
tru dezvoltarea relațiilor frățești 
româno-polone — Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală'între România și Polonia.

Instaurarea puterii populare și 
trecerea la construirea socialis
mului în cele două țări au asigurat 
o bază trainică prieteniei tradi
ționale dintre popoarele român și 
polon, relațiilor de colaborare 
dintre ele. De-a lungul anilor, 
aceste relații, consfințite prin 
Tratatul încheiat, s-au întărit 
continuu, vădind caracterul pro
fund constructiv al principiilor 
marxism-leninismului și interna
ționalismului socialist, respectării 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, întrajutorării fră
țești și egalitatea în drepturi.

în perioada care s-a scurs de 
la încheierea Tratatului, colabo
rarea multilaterală dintre țările 
noastre — pe tărîm politic, eco
nomic, cultural — a cunoscut o 
continuă dezvoltare. An de an 
s-au lărgit schimburile economice 
româno-polone. Realizările obți
nute de cele două țări în dezvol
tarea economiei au creat condiții 
tot mai favorabile pentru lărgirea 
și diversificarea colaborării din
tre ele pe baze reciproc avanta
joase. Noul acord, încheiat la în
ceputul acestui an între guver
nele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Polo
ne, privind livrările reciproce de 
mărfuri în anii 1966—1970, sta
bilește o creștere însemnată a 
schimburilor comerciale. In com
parație cu volumul schimburilor 
de mărfuri stabiljt în Acordul 
comercial de lungă durată din 
perioada 1961—1965, volumul 
prevăzut în noul acord crește 
cu aproximativ 80 la sută. Se pre
vede ca România să livreze Po
loniei instalații de foraj, uti
laje petroliere, mașini-unelte, 
locomotive Diesel-electrice de

2 100 CP, nave de 1 500—2 200 tdw, 
autocamioane, produse petrolie
re, diverse produse chimice 
etc. La rîndul ei, Polonia va 
livra țării noastre, printre altele, 
mașini-unelte, agregate și motoa
re, produse electrotehnice, motoa
re. pentru nave, utilaje de con
strucții, aparate de măsură și con
trol, cocs metalurgic, laminate, 
produse chimice. Pe linia colabo
rării multilaterale se înscriu și 
schimburile de documentații teh
nice, vizitele de studiu în proble
me tehnico-științifice din diferite 
domenii ale industriei.

De asemenea, acordurile. în vi
goare prevăd extinderea conti
nuă a legăturilor culturale prin 
dezvoltarea schimburilor, pe tă- 
rîmul științei, învățămîntului, ar
tei, presei, radioteleviziunii etc.

Angajate într-o vastă operă 
constructivă, țările noastre, ală
turi de celelalte state socialiste, 
sînt profund interesate în menți
nerea și consolidarea păcii, mili
tează activ pentru slăbirea în
cordării internaționale, zădărni
cirea acțiunilor agresive ale 
cercurilor . imperialiste, pentru 
pace și colaborare între popoare.

Cu prilejul celei de-a 17-a ani
versări a Tratatului, româno-po- 
lon, poporul nostru adresează po
porului frate polonez un călduros 
salut și îi urează noi succese pe 
drumul înfloririi continue a pa
triei sale și în lupta pentru apă
rarea păcii.

TELEGRAMA
Cu ocazia celei de-a 17-a ani

versări a Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polo
nă, tovarășul Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a 
trimis o telegramă de felicitare 
tovarășului Adam Rapacki, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Polone.

La combinatul petrochimic din Plock (R. P. Polonă)
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(Urmare din pag. I)

aceasta, cooperatorul Gheorghe Că- 
țeanu a propus să organizăm fer
tilizarea pășunilor prin tîrlire, me
todă care nu necesită nici un fel 
de investiții. Și înainte se aplica 
metoda tîrlirii cu oile. Pornind de 
la această veche experiență, el 
a propus să organizăm și tîrli- 
rea cu bovinele, mutîndu-le la 
cîteva zile locul de odihnă. Ține
rea animalelor pe un singur Ioc

s-a realizat numai prin punerea 
bulgărilor de sare în niște lădițe în 
locurile pe care urma să se facă 
tîrlirea. în felul acesta au fost fer
tilizate 130 ha . de „pășuni. De pe 
aceste suprafețe s-ă obținut mai 
mult cu 5 000 kg de masă verde la 
hectar față de pajiștile nefertili
zate.

Desigur că experiența cooperato
rilor se vădește atît în lucrurile 
mari, dar și în cele In aparență 
mărunte. Brigadierul Ion Bodeanu a 
dat atenție fiecărui amănunt pri-

exprimare bogat, cult, se realizea
ză numai stimulînd în tot mai ma
re măsură setea de cunoștințe a 
elevilor, obișnuința de a citi, de 
a-și însuși noțiuni multiple în do
menii variate. După părerea mea, 
profesorul este dator să găsească 
la concret căile care duc la dez
voltarea capacității de sesizare a 
elevului și, implicit, la formarea 
unui mod de a gîndi bazat nu pe 
memorarea mecanică, trunchiată, 
pe „felii" a noțiunilor, ci pe înțe
legerea exactă a interdependențe) 
lor. Cu atît mai mult este fi
rească această cerință atunci cînd 
este vorba de cunoștințele de filo
zofie marxist-leninistă, de istoria și 
geografia patriei, care numai prin 
înțelegerea și însușirea conștientă 
pot contribui — în măsura cerințe
lor societății noastre socialiste — 
la formarea unei concepții științi
fice despre natură și societate, la 
educația politică și morală a tine
rilor.

Pregătirea și cunoștințele absol
venților la matematică, fizică, chi
mie și la alte ramur ale științei 
comportă de asemenea o atenție 
deosebită De aceea cred că tre
buie să existe o atitudine mai ac
tivă a forurilor de învățămînt în ce 
plivește sistematizarea și ordona
rea logică a diferitelor capitole și 
părți ale științelor, ținînd seama de 
abundența faptelor nou apărute. 
Introducerea noțiunilor noi, a rea
lizărilor recente ar putea fi făcută 
mai selectiv, pentru a nu crea un 
balast inutil în bagajul culturii ge
nerale a absolvenților de liceu.

Firește, în fiecare colectiv de e- 
levi există diferențe în gradul de

pregătire. Pentru a stimula pe cei 
sîrguincloși, cred că este necesar 
ca profesorii să pună în mai mare 
măsură în evidență cultura dobîn- 
dită de aceștia, dîndu-i ca exem
plu în fața elevilor cu fiecare 
ocazie, solicitîndu-le concursul în 
timpul lecțiilor atunci cînd se fac 
legături cu alte domenii decît cel 
studiat în momentul respectiv, la 
cercurile pe materii și în cadrul 
altor activități școlare și extrașco- 
lare.

Așa cum a spus cineva, cultura 
generală reprezintă pentru un tî- 
năr ceea ce-i rămîne după ce a ui
tat ce a învățat în școală. Sînt des
tinate să dispară din memorie însă 
detaliile, lucrurile strict particulare 
dintr-o disciplină, o anumită for
mulă matematică, un anumit princi
piu din fizică sau chimie, un amă
nunt din biografia sau opera unui 
scriitor. Simpla răsfoire a unui dic
ționar sau manual de specialitate 
le va readuce în memorie. Ce nu 
trebuie în nici un caz să se uite sînt 
principiile fundamentale, datele e- 
sențiale, semnificative din fiecare 
disciplină studiată în școală, rolul 
și locul acestora în viață, în prac
tică; se grefează în memorie în
totdeauna lucrurile și faptele care 
au frapat prin noutatea lor, prin a- 
portul lor la înțelegerea unor fe
nomene importante. Dacă aseme
nea cunoștințe fundamentale s-au 
acumulat sporadic în anii de școa
lă, atunci, după ce ai „uitat ce-ai 
învățat" rămîne o umbră de cultu
ră. Dimpotrivă, dacă ai strîns o 
„zestre" bogată din esența diferi
telor discipline pornești în viață de 
pe platforma unei pregătiri solide.

vind, între altele, sortarea cartofi
lor după soiuri și mărime, buna 
acoperire a cuiburilor la plan
tare și, desigur, lucrările de între
ținere la timpul optim. Ca urmare, 
în aceleași condiții climatice nefa
vorabile de anul trecut brigada 
condusă de el a realizat peste 
18 000 kg de cartofi la hectar, față 
de 13 260 kg cît s-a realizat pe în
treaga cooperativă. Consiliul de 
conducere al cooperativei a anali
zat cauzele diferențelor de recoltă 
între diferite brigăzi și echipe, sta
bilind măsuri concrete pentru ri
dicarea tuturor la nivelul frunta
șilor.

Mersul ascendent al cooperativei 
noastre se datorește și însușirii de 
către cooperatori a multor metode 
științifice noi. Aceasta se referă la 
extinderea soiurilor de mare pro
ductivitate, aplicarea pe baze ști
ințifice a metodelor agrozootehni
ce, organizarea mai bună a pro
ducției și a muncii etc. In locul 
vechilor soiuri de grîu, pe baza 
concluziilor rezultate din producție 
și din organizarea loturilor de ex
periență, s-au extins altele noi, de 
mai mare productivitate, care, va
lorifică mai bine fertilitatea ridi
cată a terenului.

Avantaje mari se obțin și dato
rită extinderii soiurilor noi la sfe
cla de zahăr. Anul trecut soiul por 
liploid de sfeclă de zahăr, cultivat 
pe 30 de hectare, în condiții ase
mănătoare, a dat 36 000 kg la hec
tar, față de soiul Bod 165, care tot 
pe 30 de ha teren, cu aceeași fer
tilitate. a dat 24 000 kg.

Un exemplu de îmbinare a cu
noștințelor inginerilor cu experien
ța cooperatorilor îl constituie felul 
cum s-a extins cultura legumelor. 
De fapt, pentru aceste culturi la 
Feldioara nu exista o tradiție în
delungată. Pînă acum 2-3 ani coo
perativa cultiva 10-12 ha cu legu
me. Am arătat cooperatorilor mul
tiplele avantaje ale extinderii gră
dinii legumicole ca sursă impor
tantă de venituri bănești. Am 
reușit ca anul trecut să extindem 
culturile de legume la 30 de ha 
și să obținem un venit bănesc de 
peste 618 000 lei, față de 258 000 lei 
cît am avut prevăzut.

Sîntem hotărîți să nu precupe
țim nici un efort pentru a gene
raliza experiența cooperatorilor 
fruntași și metodele științifice a- 
grozootehnice în scopul întăririi 
proprietății cooperatiste, al ridică
rii bunăstării cooperatorilor și pen
tru realizarea sarcinilor mari tra-. 
sate de partid în domeniul agri
culturii.
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LiAi 900 de profesori și savanți americani 
cer incetarea agresiunii in Vietnam

Ziarul „Chicago Daily News' 
publicd o scrisoare deschisă a- 
dresată președintelui Johnson. 
Scrisoarea este semnată de 
peste 900 de profesori, oameni 
de știință și savanți de la Uni
versitățile din statele Illinois, 
Wisconsin și Indiana, care cer 
să se pună capăt războiului din 
Vietnam.

Luînd cuvîntul cu prilejul unui 
miting organizat la Washington 
de organizația „Femei luptați 
pentru pace", Staughton Lynd, 
profesor la Universitatea Yale, 
care a întreprins o călătorie în
R. D. Vietnam în ciuda interdic
ției Departamentului de Stat al
S. U.A., s-a pronunțat împotriva 
continuării intervenției america
ne în Asia de sud-est. El a dat 
citire unei „Declarații de conș
tiință împotriva războiului din 
Vietnam' care, după cum a de
clarat el, a fost semnată de 
7 000 de persoane, inclusiv sa
vantul de renume mondial Linus

Pauling. In declarație se arată 
că semnatarii ei vor sprijini ac
țiunile poporului american „cu 
scopul de a se opri trimiterea 
de militari și muniții în Viet
nam".

WASHINGTON 25 (Ager
pres). — Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a fost audiat 
timp de trei ore de membrii 
Comisiei senatoriale pentru pro
bleme externe în legătură cu 
evoluția situației din Vietnam. 
Deși audierea a avut loc cu ușile 
închise, s-a aflat că între Rusk 
și președintele comisiei, senato
rul William Fulbright, s-au ivit 
neînțelegeri. Fulbright, scrie a- 
genția REUTER, „s-a situat în 
directă opoziție cu principalul 
grup care elaborează politica 
Administrației. Confirmînd ne
înțelegerile ivite, senatorul Ful
bright a făcut o declarație sub
liniind că el s-a pronunțat pen
tru recunoașterea Frontului Na

țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, acesta fiind un ele
ment major în depășirea obsta
colelor spre o reglementare a 
problemei vietnameze. Totodată, 
Fulbright s-a declarat împotriva 
bombardării R. D. Vietnam, ce- 
rînd secretarului de stat să con
sulte în viitor comisia înainte 
de a adopta hotărîri în proble
ma vietnameză. „Nu am văzut 
niciodată o problemă în care 
să existe atâta nesiguranță", a 
adăugat, el, referindu-se la deo
sebirile de vederi existente în
tre oficialitățile americane în 
problema vietnameză.

într-un comentariu consacrat 
declarațiilor făcute de Fulbright, 
agenția UNITED PRESS IN
TERNATIONAL scrie că „atitu
dinea sa reflectă o neliniște ge
nerală a unei părți a Congresu
lui în legătură cu consecințele 
unei noi escaladări a războiului 
din Vietnam".

NAVE ÎNCREMENITE 

in porturile japoneze 

din cauza 

grevei marinarilor
TOKIO. Agenția Reuter anunță 

că ieri a început cea de-a patra e- 
tapă a grevei marinarilor. Sînt a- 
fectate echipajele a 105 vase ocea
nice și de cabotaj, care au refuzat 
să iasă în largul mării. A fost para
lizată activitatea celor mai mari 
porturi din Japonia, printre care se 
numără Tokio, Osaka, Kobe, Kawa
saki, Yokahama, Nagoya etc. Greva 
a fost hotărită de sindicatele mari
narilor din întreaga Japonie și are 
ca obiectiv obținerea unor condiții 
mai bune de viață.

*C,C°Y° L I. BREJNEV 

L A PRIMIT 
PE NICOLAE CUINĂ

MOSCOVA 25 (Agerpres). — La 
25 ianuarie, L. I. Brejnev, prim- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., l-a 
priliit pe Nicolae Guină, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în U.R.S.S., în legătură cu ple
carea sa definitivă în patrie. între 
L. I. Brejnev și N. Guină a avut 
loc o convorbire care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

încheierea vizitei 
conducătorilor 
cehoslovaci 
în R. P. Polonă

Imagine din Delhi

Congresul
Partidului Comunist Italian

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gferpres, I. Mărgineanu, transmite : 
Marți dimineața s-au deschis în 
marea sală a Palatului Eur lu
crările celui de-al XI-lea Congres 
ăl Partidului Comunist Italian. 
După deschiderea lucrărilor a fost 
evocată figura lui Palmiro Togliatti 
și s-a păstrat un minut de recule
gere.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi : 1. — Raportul „Pen
tru pace, pentru înaintarea pe ca
lea italiană spre socialism, o nouă

majoritate democratică, unitatea 
forțelor muncitorești și socialiste"; 
2. — Modificări la statutul parti
dului ; 3. — Alegerea noilor orga
ne conducătoare și de control ale 
partidului.

Secretarul general al P.C.I., 
Luigi Longo a prezentat raportul 
la primul punct, al ordinii de zi. 
în cursul după-amiezii au avut loc 
lucrările diferitelor comisii, ur- 
mînd ca miercuri dimineața să în
ceapă dezbaterea generală pe mar
ginea raportului politic.

Aprecieri entuziaste 
despre folclorul romanesc
Washington Evening Star: „O explozie de veselie"

Redeschiderea 
parlamentului

LONDRA 25. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te : Marți după-amiază, Parlamen
tul britanic și-a reluat activita
tea. Lucrările actualei sesiuni cu
prind examinarea în continuare a 
unor probleme curente din pro
gramul legislativ, printre care pla
nul de reorganizare industrială, 
expus într-o Carte Albă de Minis
terul Economiei și care a și fost 
prezentată în ședința de după- 
amiază de ministrul economiei, 
George Brown.

în cercurile laburiste predomină 
părerea că poziția guvernului în 
Parlament, cît și în rîndurile opi
niei publice, va fi întărită în urma 
unei eventuale victorii în circum
scripția Hull-North, unde vor avea 
loc alegeri parțiale la 27 ianuarie. 
Despre o asemenea ipoteză scrie 
marți „Guardian", care afirmă că 
„puțini lideri ai Partidului con-

britanic
servator cred că opoziția va putea 
infringe intr-adevăr guvernul în 
alegerile de la Huli".

în ședința de marți după-amiază 
premierul Harold Wilson a făcut o 
declarație privind atitudinea gu
vernului britanic față de Rhodesia. 
Declarația este apreciată ca un 
preludiu la următoarea ofensivă pe 
planul sancțiunilor antirhodesiene, 
în sensul că sînt oferite guvernului 
rhodesian așa-numite „condiții de 
pace", după care ar putea urma a- 
nunțarea unor noi sancțiuni econo
mice și financiare.

VARȘOVIA 25 (Agerpres). — în 
zilele de 24 și 25 ianuarie la Wisla 
(R. P. Polonă) a avut loc o întîlni- 
re prietenească între Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al C.C. al 
P. M. U. P., Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri, St. Jendrichowski, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, P. Jarosze- 
wicz, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, și Antonin Novotny, prim-se
cretar al C.C. al P. C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, Jozef Lenart, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele guvernului 
R.S. Cehoslovace, Otakar Simunek, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, vicepreședinte al 
guvernului.

La 25 ianuarie, oaspeții ceho
slovaci au părăsit Polonia.

Poporul indian sărbătorește as
tăzi împlinirea a 16 ani de la pro
clamarea Republicii India. La 26 ia
nuarie 1950, adică la doi ani și ju
mătate după cucerirea indepen
denței, a intrat în vigoare Consti
tuția care a consfințit existență In
diei ca republică suverană. Acest 
eveniment a încununat lupta grea 
și îndelungată dusă de poporul in
dian pentru afirmarea ființei sale 
naționale, marcînd, totodată, un 
moment important pe calea lichidă
rii grelei moșteniri a trecutului co
lonial, a dezvoltării economiei și 
culturii.

In anii care au urmat, pe cu
prinsul țării au fost construite fa
brici și uzine moderne, școli, spi
tale, instituții cultural-știintifice. Pe 
plan extern guvernul indian se 
pronunță pentru o politică de nean
gajate și pace.

După cum se știe, săptămîna tre
cută, Indira Gandhi, fiica cunoscu

tului om de stat indian Jawaharlal 
Nehru, a fost desemnată în funcția 
de prim-ministru.

Deși situate la mii de kilometri 
depărtare, între Republica Socia
listă România și Republica India 
s-au statornicit relații de prietenie 
și colaborare, care se dezvoltă 
spre binele ambelor popoare. Cele 
două țări întrețin relații economice 
bazate pe principiul deplinei egali
tăți și avantajului reciproc. O în
semnată contribuție la întărirea 
prieteniei popoarelor român și in
dian au adus-o schimburile de vi
zite între conducătorii celor două 
țări.

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a proclamării Republicii In
dia, poporul român transmite po
porului indian felicitări și îi urează 
noi succese în activitatea depusă 
pentru înflorirea și prosperitatea 
patriei sale.

ITALIA

WASHINGTON 25 
(Agerpres). — Ansam
blul de cîntece ți dan
suri românești „Cio- 
cîrlia", care în prezent 
întreprinde un turneu 
prin Statele Unite, a 
prezentat luni seară 
la Washington primul 
din spectacolele pe 
care le va susține. Re
ferindu-se la acest 
spectacol inaugural, a- 
genția United Press 
International relatea
ză că „Ansamblul fol
cloric românesc a pri
mit aprecieri entu
ziaste". Jean Battey, 
în ziarul „Washington 
Post", a elogiat „spec
tacolul vioi și strălu
citor", pe care l-a pre
zentat grupul de ar
tiști români și a ară
tat că „vitalitatea este 
atributul cel mai izbi
tor al grupului, iar a- 
ceasta este însoțită de 
cel mal bun umor și

o impecabilă monta
re. Costumele bogat 
împodobite erau în- 
cîntătoare... Soliștii 
instrumentiști alcătu
iau un grup virtuos... 
Farmecul molipsitor 
și vitalitatea ansam
blului folcloric româ
nesc își vor cîștiga de
sigur prieteni și ad
miratori în cursul tur
neului".

Milton Berliner scrie 
în „The Washington 
Daily News": „Or
chestra cu naiurile și 
țambalurile sale, cu 
taragotul, cobza, flu
ierul ciobănesc, bu
ciumul, acordeoanele. 
cele 17 instrumente 
cu coarde, și cu so
liștii săi vocali, a fost 
la fel de tncîntătoare 
ca și dansul. Costu
mele lor naționale, ne
obișnuit de străluci
toare, veselia lor mo
lipsitoare și precizia 
dansului vioi, le-au

adus ovații. A fost un 
spectacol foarte plă
cut".

Cronicarul ziarului 
„Washington Evening 
Star", Joyce Warren, 
a comparat spectaco
lul Ansamblului româ
nesc cu „o explozie de 
veselie". „O astfel de 
perfecțiune a dansu
lui, ca aceea a an
samblului românesc, 
scrie ziarul, se poate 
obține acolo unde 
există, o veche si tra
dițională școală, care 
îi sprijină pe dansa
tori, sau acolo unde, 
așa cum este cazul cu 
acest ansamblu, exis
tă o țară în care peste 
un milion de oameni 
participă la mișcarea 
artistică, de amatori. 
Românii au încîntat 
un public numeros și 
entuziast. Sperăm, că 
vor reveni curînd pen
tru a. prezenta noi 
spectacole”.

INUNDAȚII
ÎN TURCIA

ANKARA. Ploile abundente, care 
au căzut zilele acestea în Turcia, au 
provocat mari inundații în Anatolia 
centrală și pe țărmurile turcești ale 
mărilor Egee și Mediterană. Inun
dațiile s-au soldat cu mari pagube 
materiale. Astfel, posturile de radio 
turcești anunță că inundațiile au 
distrus aproximativ 200 de case din 
orașul Demre, situat pe țărmul a- 
natolian al Mării Mediterane, și că 
mii de acri de pămînt fertil se află 
sub apă.

m».

NOI AUDIERI
ÎN „CAZUL BEN BARKA"

PARIS 25. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Judecătorul Zollinger, care 
instruiește cazul Ben Barka, l-a 
audiat marți dimineața pe ziaristul 
Jean Marvier care a publicat în 
revista „L’Express" declarațiile lui 
Georges Figon făcute cu cîteva ore 
înainte de moartea sa. După Mar
vier a fost audiat directorul revis
tei „L’Express", Jean Jacques Ser- 
van-Schreiber, care a declarat la 
ieșirea din cabinetul judecătorului 
că „nu poate fi vorba să fie dez
mințite cele publicate de „L’Ex
press" asupra desfășurării eveni
mentelor după răpire.

Marți seara în sala Mutuality a

avut loc sub președinția lui Daniel 
Mayer, președintele Ligii dreptu
rilor omului, un mare miting in 
legătură cu cazul Ben Barka. Tema 
mitingului a fost: „Pentru ca ade
vărul să iasă la lumină, pentru ca 
justiția să-și facă datoria". Au luat 
cuvîntul : Marcel Perin, vicepre
ședinte al Partidului Radical, Gil
les Martinet, secretar național ad
junct al Partidului Socialist Uni
ficat, Claude Fuzier, membru al Bi
roului Partidului Socialist S.F.I.O., 
Robert Ballanger, vicepreședinte
le grupului comunist din Aduna
rea Națională, și Francois Mitter
rand, președintele Federației stîn- 
gii democratice și socialiste.

într-un raport publicai la Londra 
de „Petroleum Press Service” se 
arată că producfia mondială de 
petrol a fost în anul trecut de 1,5 
miliarde tone, adică de trei ori 
mai mare decît producfia din anul 
1950. Fafă'de anul precedent, pro
ducfia de petrol a lumii a crescut 
cu 6,8 la sută.

Continentul african a înregistrat 
în 1965 o producfie cu 31,3 la 
sută mai mare, ceea ce reprezin
tă cea mai înaltă creștere. în A- 
merica Latină extracfia de petrol 
s-a menfinut anul trecut la același 
nivel, iar în Orientul îndepărtat 
ea a înregistrat o creștere de 4,5 
la sută.

COMERȚ
C0 COPII

Corespondentul din Lima al a- 
genției Prensa Latina a anunțat, re
ferindu-se la. o declarație a sena
torului Juan Sea, că în departa
mentul peruvian Puno prosperă 
comerțul cu copii. Fetițe și băieți 
in virstă d.e 8—10 ani sînt vînduți 
în schimbul unor sume de 100—200 
soli (4—8 dolari). Senatorul a cerut 
să se pună capăt urgent unui ase
menea negoț și să se ia măsuri 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai, să se asigure de lucru pă
rinților care, astfel, nu vor mai fi 
obligați să-și vîndă copiii.

REDACȚIA si ADMINISTRATA i

O zi obișnuită la Bursa din Paris ? Nu. Agitație în gol. Personalul Bursei 
este în grevă în sprijinul unor revendicări economice

Acoperișul 
de deasupra capului

I

(Urmare din pag. I)

înșiruirea ar putea desigur con
tinua. Drama constă în faptul că 
sute de milioane de oameni sînt 
lăsati să rezolve „cum pot' o 
problemă care cere concentrarea 
de fonduri și eforturi, coordonarea 
de planuri și soluții. Se bucură de 
o tristă faimă acele „favellas" 
care par o căptușeală zdrențuită 
pe haina strălucitoare a marilor 
orașe sud-americane. Sînt cartiere 
construite din te miri ce, fără ca
nalizare, fără apă curentă, adesea 
fără curent electric. Din 3 500 000 
de locuitori ai orașului Rio de Ja
neiro, 900 000 locuiesc în „favel
las'. Agrementate cu frumusețea 
Sarei Montiel, „regina cîntecelor*, 
și filmate în culori de carnaval, 
aceste „favellas* pot părea de su
portat, dar în realitate aici e un 
imperiu al mizeriei, al bolilor, al 
Unsurilor care fac viața o suferin
ță. Indiferent dacă se numesc „fa
vellas* sau „ranchos', sau „har- 
riadas", toate aceste cartiere sîni 
pete canceroase pe fata marilor 
orașe sud-americane. Echivalentul 
african sau asiatic al acestor fe
tide aglomerări umane sînt „shan- 
ty-towns" sau „bidonvilles'-urile, 
așezări construite în întregime din 
lăzi de ambalaj sau din tabla bi- 
doanelor de benzină.

Dacă e adevărat că problema 
locuințelor afectează cu deosebită 
acuitate anumite zone ale lumii 
mai mult decît altele, nu e mai pu
țin adevărat că n-avem de-a face 
cu o criză geografică, ci cu una 
exclusiv socială. Chiar țări capi
taliste care beneficiază de o eco
nomie dezvoltată cum sînt, de pil
dă, Statele Unite ale Americii, sînt 
departe de a fi în măsură să asi
gure locuințe corespunzătoare tu
turor membrilor societății. Desele 
anunțuri șl bilete „de închiriat"

sau „de vînzare*, care apar în 
ziare sau pe ferestrele unor apar
tamente, sînt dovada nu a unui 
surplus în acest domeniu, ci a fap
tului că asemenea locuințe nu sînt 
accesibile, prin chiria lor, cetățea
nului de rînd. La New York, San 
Francisco, Chicago, Detroit și în 
alte mari orașe americane se în
tind pe kilometri pătrafi așa-nu
mite „slums'-uri, cocioabe sumbre 
în care viața se desfășoară în cu 
totul alte condiții decît în străluci
torii zgîrie-nori sau în fastuoasele 
proprietăți înconjurate de parcuri

Situația în domeniul locuințelor 
a devenit o adevărată problemă 
nafională, menționată ca atate de 
însuși președintele Johnson în re
centul său mesaj cu privire la sta
rea Uniunii, în care a spus : „Este 
din ce în ce mai greu să trăiești 
o viată bună în orașele americane 
astăzi. Lista bolilor este lungă. 
Are loc deteriorarea centrelor și 
jefuirea suburbiilor. Nu există lo
cuințe suficiente pentru pooulatia 
noastră...'. Afirmația președintelui 
e confirmată de ■ cifre. Potrivit re
censământului locuințelor efectuai 
în 1960 în S.U.A.. 27 la sută din 
numărul acestora se găseau în 
condiții necorespunzătoare. Apro
ximativ 11 milioane de locuințe 
erau deteriorate sau în stare de 
ruină.

Nu întîmplător în jurul proble 
mei locuințelor s-au încins dispute 
vii în timpul recentei campani’ 
electorale prilejuite de alegerea 
primarului orașului New York, eve
niment considerat aici al doilea, co 
importanță politică, dună alegerea 
oreședintelui S.U.A. Noul primar 
John Lindsay, a făgăduit în pro
gramul său electoral construcții 
pentru populația cu venituri re
duse, precum și luarea unor mă
suri pentru prevenirea lipsei de

apă, în special în cartierele aglo
merate. A fost preconizat, de ase
menea, un sistem de control asu
pra chiriilor. Vor reuși oare repu
blicanii acolo unde n-a reușit mu
nicipalitatea partidului democrat ? 

. Nu există oraș al lumii capita
liste, inclusiv marile capitale, care 
să nu cunoască criza și specula 
locuințelor. Aceasta înseamnă con
flicte, care uneori sînt menți
nute în stare latentă, dar care 
deseori izbucnesc cu violență. 
Iată, de pildă, cum descrie zia
rul „Ultimas Noticias" din Mexl- 
co-City acțiunea unor oameni care, 
împinși de disperare, au trecut să 
soluționeze în felul lor o problemă 
pentru a cărei rezolvare nu pri
mesc sprijinul autorităților : „Șapte 
mii de „paraidistas” (oameni fără 
adăpost) au invadat un număr de 
terenuri așezate la sud de rada 
portului. Proprietarii terenurilor au 
chemat trupele ca să-i alunge pe 
invadatori. Situația este serioasă și 
violența este de temut deoarece 
oamenii sînt înarmați. Cînd bărba
ții părăsesc locurile plecînd la 
muncă, femeile le iau locul cu 
pușca în mînă".

Azi sînt din ce în ce mal multi 
cei care înțeleg că construcția de 
locuințe nu este și nu poate fi o 
problemă pur tehnică. Este cît se 
poate de grăitor în această privin
ță exemplul țărilor socialiste, care 
prin acțiuni planificate, perseveren
te, lichidează treptat, dar sigur, 
moștenirea grea a trecutului, asi- 
qurînd unui număr tot mai mare 
de oameni locuințe corespunzătoa
re, cu chirii accesibile.

Din materialele de care dispune 
resortul de specialitate al O.N.U 
reiese că România oferă o bună 
experiență în acest domeniu. In 
1964 s-au construit la orașe, nu
mai din fondurile statului, 9,36 a- 
partamente la 1 000 de locuitori 
ceea ce situează tara prin
tre cele care realizează un înalt 
indice al volumului de construcții 
de locuințe. In cadrul noului plan 
cincinal, acest indice anual va f- 
și mai mare, atingînd și chiar de 
oăsind cifra considerată de spe
cialiști ca optimă în acțiunea de 
satisfacere a nevoilor de locuințe 
(10 apartamente la 1 000 de locui
tori).

Aldo Moro 
va forma noul guvern

ROMA 25 (Agerpres). — După 
consultările avute timp de patru 
zile cu personalități ale vieții po
litice italiene, du președinții Came
rei și Senatului și cu liderii parti
delor politice, președintele Saragat 
l-a însărcinat marți pe Aldo Moro 
cu formarea noului guvern.

In cursul după-amiezii de marți 
noul prim-ministru a început con
sultările cu reprezentanții celor 
patru partide care urmează să facă 
parte din coaliția de centru-stînga.

VIOLONISTUL ION VOICU 
IN R. 0. GERMANĂ

Luni seara, Stădtische Berliner 
Symphonie Orchester a susținut 
la Berlin cel de-al cincilea con
cert al său sub bagheta cunoscu
tului dirijor englez Lawrence 
Leonard. Programul a cuprins 
lucrări de Berlioz, Ceaikovski, 
Britten și concertul pentru vioară 
și orchestră de Paganini, al cărui 
solist a fost violonistul român Ion 
Voicu.

Rechemat de mai multe ori la 
rampă, artistul român a interpre
tat, în afara programului, Varia- 
țiuni de Wieniawski. Publicul, di
rijorul, cît și orchestra au răsplă
tit cu calde aplauze pe violonistul 
român.

Șt. DEJU

Acordul indo-pakistanez 
a intrat în vigoare

DELHI 25 (Agerpres). — La 
Delhi s-a anunțat oficial că acor
dul realizat între șeful Statului 
Major al armatei indiene, genera
lul J. Choudhuri, și comandantul 
șef al forțelor armate pakistane-

Aceste realizări nu pot să nu a- 
tragă atenția specialiștilor. „In Ro
mânia, pe care am vizitat-o nu de 
mult — declara dl. Al. F. Da Silvei- 
ro, membru în Consiliul superior 
al arhitecturii din Brazilia — 
am fost impresionat de noile 
cartiere din București și de noile 
orașe din apropierea marilor cen
tre industriale construite recent". 
Dl. Da Silveiro tocmai luase parte 
la Congresul mondial al arhitecti- 
lor de la Paris (vara anului 1965), 
a cărui rezoluție finală sublinia că 
„atîta vreme cît construcția de lo
cuințe și servicii va rămîne supu
să condițiilor pieței, orașele își vor 
păstra condițiile lor de segregație 
și stratificare socială".

Firește, bunele intenții, oricît ar 
fi ele de frumoase, nu ajung. Se 
știe că desfășurarea unei largi 
campanii de construcții de locuin
țe e legată de mari investiții, de 
cheltuirea unor importante sume de 
bani. Or, în unele țări care chel
tuiesc însemnate sume pentru sco
puri militare sau în alte domenii 
neconstructive, lipsa unor fonduri 
destinate construcției de locuințe 
este invocată ca o piedică în re
zolvarea acestei probleme. Se poa
te ușor dovedi cît de fals este a- 
cest punct de vedere. Dacă din 
bugetele militare actuale ale state
lor s-ar aloca anual doar 1 la sută 
pentru construcția de locuințe, 
suma ar fi suficientă pentru 
1 200 000 — 1 500 000 de apartamen
te, adăpost pentru aproximativ 5 
milioane de oameni. Dacă toate 
sumele cheltuite azi pentru înarma
re ar fi îndreptate spre construcția 
de case de locuit, problema ar pu
tea fi rezolvată pentru toți locuito
rii planetei încă în perioada pre
mergătoare anului 1980 1

Ar fi un omagiu adus rațiu
nii, progresului și civilizației. Ar 
fi expresia unui profund respect 
față de întreaqa omenire, așa cum 
a fost el exprimat de marele arhi
tect al timpului nostru Le Corbu
sier : „Pentru a judeca asupra răs
punsurilor ce trebuie date formida
bilelor întrebări puse de epocă și 
privind înzestrarea ei, o singură 
măsură este admisibilă — aceea 
care va face ca toate întrebările 
să conveargă către baza însăși : 
omul*.

ze, generalul Mohammed Musa, cu 
privire la retragerea trupelor de la 
frontiera celor două țări a intrat 
în vigoare la 25 ianuarie.

Potrivit comunicatului oficial di
fuzat de Biroul indian de infor
mații, acordul prevede, în prima 
fază, retragerea reciprocă a tru
pelor în termen de cinci zile la o 
distanță de aproximativ 1 km de 
la linia pozițiilor ocupate în patru 
sectoare de frontieră : Rajasthan- 
Sind, Amristar-Lahore, Jammu- 
Sialkot și Akhnur-Chamb. în cea 
de-a doua fază, acordul stipulează 
demontarea instalațiilor militare și 
retragerea trupelor pînă la 25 fe
bruarie pe pozițiile deținute îna
inte de 5 august 1965.

Intrarea în vigoare a acordului 
a fost anunțată și de postul de ra
dio pakistanez.

DELHI 25 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, a rostit luni seara o cu- 
vîntare în care, ieferindu-se, prin
tre altele, la declarația de la Taș- 
kent, a afirmat că aceasta „con
stituie o primă etapă spre stabili
rea unor relații pașnic^ între In
dia și Pakistan", deși „i‘?t duce 
automat la normalizarea relațiilor 
dintre cele două țări".

într-un mesaj adresat populației 
țării, președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a menționat că decla
rația de la Tașkent nu a privat 
populația din Jammu și Cașmirde 
dreptul său la autodeterminare.

MOSCOVA. Agenția TASS a- 
nunfă că la Moscova a fost 

constituită comisia, pentru elabo
rarea proiectului noului statut mo
del al artelului agricol (colhoz), 
în frunte cu L. Brejnev, prim-se- 
cretar al C C. al P C.U.S. în con
formitate cu hotărîrea C. C. al 
P.C.U.S., comisia va studia propu
nerile primite din întreaga Uniune 
Sovietică în vederea elaborării 
noului statut model al artelului a- 
gricol.

SOFIA. La 25 ianuarie a sosit 
la Sofia o delegație economică 

spaniolă, care va duce tratative 
pentru semnarea protocolului pri
vind schimbul de mărfuri pe anul 
1966 dintre Bulgaria și Spania, în 
cadrul acordului financiar exis
tent.

KjSI LUXEMBURG. După cum s-a 
anuntat oficial, sesiunea Con

siliului ministerial al Pieței comu
ne va avea loc la data și locul 
prevăzut, adică la 28 și 29 ianuarie 
la Luxemburg.
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