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COMUNICAT 
cu privire la îndeplinirea planului de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Socialiste România pe anul 1966 Uzina de alumină din Oradea. Se montează decompresoarele sferice

Foto > M. Andreeicu

In cursul anului 1968 — primul an al actua
lului plan cincinal — s-au obținut succese 
importante in dezvoltarea economiei națio
nale. Planul producției globale și al produc
tivității muncii în industrie a fost îndeplinit 
și depășit de toate ministerele și organizațiile 
economice ; producția agricolă a înregistrat cel

mal mare volum de pini acum; s-au întărit 
finanțele țării, au fost obținute noi realizări 
în ridicarea bunăstării populației.

Principalii indicatori care caracterizează 
dezvoltarea economiei naționale se prezintă 
astfel:

Producția efectivă 1966

1966 față de 1965 
in procente

Produsul social 108,9
Venitul național 107,9
'roducția globală industrială 111,7

Producția de construcții-montaj 112,3
Producția globală agricolă 111,2
Volumul comerțului exterior 110,1
Volumul investițiilor din fondurile centralizate ale statului 110,2
Productivitatea muncii în industrie 108,1
Numărul salariaților 104,4
Salariul real 106,0
Veniturile bănești ale țărănimii 108,0
Vînzările de mărfuri prin comerțul socialist 109,9
Cheltuielile social-culturale de la bugetul de stat 108,0

I. INDUSTRIE
Volumul producției globale realizat în anul 

1966 a fost de 188,2 miliarde lei, planul fiind 
îndeplinit în proporție de 102,1 la sută, «u 
3,9 miliarde lei peste prevederi.

Pe principalele ministere, organizații eco
nomice centrale și unități industriale ale sfa
turilor populare, îndeplinirea planului și ni
velul realizărilor față de anul 1965 se pre
zintă astfel:

în procente. ------- ---------- . ... ---------------
îndeplinirea 

planului
1966 față 
de 1965

Ministern] Energiei Electrice 101,6 122,9
Ministerul Minelor 102,2 109,2
Ministerul Petrolului 100,9 104,8
Ministerul Industriei Metalurgice 101,1 109,1
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini 101,6 112,9
Ministerul Industriei Chimice 101,3 124,1
Ministerul Industriei Construcțiilor 101,9 111,6
Ministerul Economiei Forestiere 101,7 103,3
Ministerul Industriei Ușoare 102,7 111,7
Ministerul Industriei Alimentare 102,5 110,4
Unitățile industriale ale Ministerului Transporturilor

Auto, Navale și Aeriene 103,4 110,1
Unitățile industriale ale sfaturilor populare 103,7 106,2
Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești 104,0 H6>8

Producția globală industrială a crescut față 
de anul 1965 cu 11,7 Ia sută, depășind limita 
maximă a ritmului mediu anual de Greștere 
prevăzut pentru perioada 1966—1970 ; produc
ția industriei mijloacelor de producție a cres
cut cu 12 la sută, iar cea a industriei bunuri
lor de consum cu 11,2 la sută. Numai spo

rul producției industriale realizat în 1966 
față de 1965 depășește întreaga producție in
dustrială a anului 1938.

Nivelul produeției principalelor produse in
dustriale comparativ gu planul pe 1966 și 
au realizările din 1965 se prezintă astfel :

Unitatea 
de 

măsură Date 
absolute

In % față de:

Producția
Plan efectivă 

din 1965
Confecții textile (inclusiv din poli-

clorură de vinii) mil. lei 8 292 104 117
încălțăminte mil per. 45 664 102 107
Televizoare mii buc. 105 100,1 104
Aparate de radio mii buc. 325 102 101
Frigidere mii buc. 140 104 111
Mașini electrice de spălat rufe pen

tru uz casnic mii buc. 101 101 136
Carne mii tone 344 101 112
Slănină tone 55 670 114 111
Preparate și conserve de carne tone 84 433 106 116
Pește tone 43 658 102 96
Lapte de consum (inclusiv lapte

praf) mii hl. 3197 105 118
Brînzeturi tone 54 240 97 102
Unt tone 28 180 129 130
Zahăr mii tone 442 105 110
Uleiuri comestibile mii tone 206 116 120

Oțel
din care i
— oțel aliat

Fontă
Laminate finite pline
Cărbune extras
Țiței extras
Gaz metan livrat
Energie electrieă
Aluminiu primar ți aliaje 

de aluminiu
Mașini-unelte pentru așahierea 

metalelor
Motoare electrice peste 0,25 kW- 
Transformatoare de forță 
Mijloace de automatizare 
Locomotive diesel electrice 

de 2 100 CP
Vagoane de marfă pentru linii 

magistrale (echivalent 4 osii) 
Autovehicule
Rulmenți
Tractoare
Acid sulfuric monohidrat 
îngrășăminte chimice (100% sub

stanță activă)
Antidăunători (100% substanță ac

tivă)
Cauciuc sintetic
Materiale plastice și rășini sinte

tice
Fibre și fire chimice
Anvelope auto-tractor-avion
Celuloză și semiceluloză
Hîrtie
Ciment
Cherestea
Plăci fibrolemnoase
Mobilă
Țesături
Tricotaje

Unitatea 
de 

măsură

Producția efectivă 1966

Date 
absolute

în % față de:

Plan
Producția 
efectivă 
din 1965

mii tone 3 670 100,3 107

mii tone 236 99 122
mii tone 2198 103 109
mii tone 2 585 99,7 110
mii tone 13 451 102 111
mii tone 12 825 100,2 102
mii. ms 14 079 95 109
mil. kWh 20 775 103 121

tone 46 851 106 •)

bus. 8 575 101 120
MW 1507 117 120
MVA 4 586 103 111
mii. lei 192 106 130

buo. 125 100 114

bus. 6 900 101 99
buo. 26 973 101 118
mii buo. 15 299 96 113
buo. 18 500 100 117
mii tone 619 93 115

mii tone 419 84 143

tone 24111 104 103
tone 35 474 87 115

tone 94 650 99 125
tone 34 240 93 163
mii buc. 1540 102 126
mii tone 296 101 127
mii tone 287 100 117
mii tone 5 886 100,5 109
mii mc. 5 399 101 108
mii tone 144 104 104
mii. lei 3 383 109 122
mii. mp. 462 102 106
mii buc. 86 042 102 110

Deși planul pe 1966 a fost realizat și depă
șit, totuși mai sînt unele întreprinderi care 
nu și-au îndeplinit sarcinile dehpian. De ase
menea, planul nu a fost realizat la unele pro
duse ca urmare, în principal, a întîrzierilor 
în punerea în funcțiune a unor capacități de 
producție, unor deficiențe în aprovizionarea 
tehnico-materială a întreprinderilor, în co
operarea dintre întreprinderi, în organizarea 
și realizarea ritmică a producției. Totodată, 
au existat situații cînd la capacități noi puse 
în funcțiune nu s-au realizat unii parametri 
tehnici-economicl proiectați.

In anul 1966 au intrat în funcțiune un 
număr de peste 300 capacități și obiective in
dustriale. Printre obiectivele noi intrate în pro
ducție sînt: Centrala hidroelectrică „Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeș, Centrala cu 
turbine de gaze București-Sud, ultimele 3 
hidro-centrale în aval de Bicaz, grupuri de 
100—200 MW la termocentralele Luduș și Fîn- 
tînele. Puterea instalată pusă în funcțiune în 
anul 1966 totalizează peste 1200 MW, față de 
800 MW media anuală prevăzută in actualul 
cincinal.

In anul 1966 au început să producă lamino
rul de tablă groasă de la Combinatul siderur
gia din Galați (parțial); cel de-al doilea furnal 
de 1000 mc. de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara ; Uzina metalurgică București; insta
lația de solventare a motorinei cu furfurol de 
la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej ; secția de aparataj electric de înaltă ten
siune de la Uzina „Electroputere" Craiova; 
Combinatul de celuloză și hîrtie Dej ; fabricile 
de amoniac, azotat de amoniu și instalația de 
ape amoniacale de la Combinatul de îngră
șăminte azotoase Tîrgu Mureș ; Fabrica de 
uree de la Combinatul chimic Craiova ; insta
lația de anhidridă ftalică și Fabrica de oxid de 
etilena și glicoli de la Combinatul petrochimic 
Ploiești; Fabrica de negru de fum din cadrul 
Uzinei chimice Pitești; Fabrica de produse din 
beton celular autoclavizat Craiova ; Fabrica de 
produse silico-aluminoase Alba Iulia. Noi ca
pacități de producție au intrat în funcțiune în 
industria ușoară și cea alimentară.

în anul 1966 s-au obținut rezultate bune 
în acțiunea de modernizare a parcului exis
tent de mașini-unelte și de dotare a între
prinderilor cu utilaje noi de înaltă tehnici
tate.

A continuat acțiunea de îmbunătățire a 
calității producției, de introducere în fabri
cație de produse cu caracteristici tehnice și 
randamente superioare, de diversificare a 
producției și lărgirea numărului de sorti
mente.

în industria constructoare de mașini s-au 
asimilat și introdus în producție peste 450 
mașini, utilaje, instalații și aparate noi, prin
tre care : noi tipodimensiuni de strunguri ca
rusel, strung normal de 400 mm cu echipa
ment de automatizare cu bandă magnetică, 
mașini de rectificat interior și alte mașini- 
unelte, motoare diesel de 1250 CP, locomo
tive diesel hidraulice de 350 și 700 CP pen
tru ecartament normal, agregate și instalații 
noi pentru industria energiei electrice, insta
lații de foraj cu acționare electrică, cargou 
de 1600 tdw, utilaje, pentru industria ali
mentară, ■ mașini agricole și altele. Au existat 
însă unele neajunsuri determinate de insu

ficienta dezvoltare a capacităților de pro
iectare și de pregătire tehnică a fabricării 
prototipurilor, care au dus la întîrzieri în 
executarea unor faze de asimilare.

S-a extins gama de produse în industria 
ușoară cu noi sortimente de țesături în ames
tec cu fibre poliesterice, policlorură de vinii 
expandată pe suport textil, iar în industria 
alimentară au fost realizate noi sortimente.

în toate ramurile a crescut ponderea pro
duselor de calitate superioară, îndeosebi în 
industria chimică, în industria materialelor 
de construcții și a lemnului, în industria 
ușoară și alimentară. Cu toate acestea, au 
continuat să existe situații în care calitatea 
produselor a fost necorespunzătoare din care 
cauză s-au înregistrat refuzuri din partea 
beneficiarilor.

A continuat acțiunea de valorificare supe
rioară a materiilor prime, obținîndu-se rezul
tate mai bune decît în anul precedent în toate 
ramurile industriale.

In anul 1966 s-a extins în continuare meca
nizarea și automatizarea proceselor de pro
ducție, s-au introdus noi procedee tehnologice 
moderne în toate ramurile industriale, ceea 
ce a contribuit la ridicarea nivelului tehnic al 
producției. Ca urmare a aplicării unui număr 
însemnat de invenții și inovații, s-au obținut 
economii post-calculate în valoare de circa 650 
milioane lei.

Ca urmare a măsurilor de promovare a pro
gresului tehnic, a mai bunei utilizări a capaci
tăților de producție și a forței de muncă, pla
nul productivității muncii în industrie a fost 
depășit cu 1,6%. Productivitatea muncii a cres
cut față de anul 1965 cu 8,1%, contribuind în 
proporție de peste 72% la obținerea sporului 
producției globale industriale.

în condițiile îmbunătățirii calității produ
selor, în anul 1966 au fost reduse consumurile 
specifice de materii prime, materiale, combus
tibil și energie electrică. Astfel, a fost redus 
consumul de metal la o serie de produse im
portante, printre care instalația de foraj 4 LD 
150 C, locomotiva diesel electrică, unele tipuri 
de vagoane ; în industria cărbunelui s-a mic
șorat consumul de lemn de mină și cherestea.

La unele produse nivelul consumului de 
materiale s-a menținut încă ridicat. Consu
muri peste cele normate s-au înregistrat la 
metal pentru producția de autocamioane, ca
zane de abur industriale și de apă fierbinte, 
unele construcții metalice ; Ia buștenii de ră- 
șinoase și fag pentru producția de cherestea ; 
la acid sulfuric și benzen pentru producția de 
fenol; la piei brute bovine pentru producția 
de talpă.

Sarcina de reducere a prețului de cost în in
dustrie în anul 1966 a fost îndeplinită, reali- 
zîndu-se față de prețul de cost mediu din anul 
precedent o reducere de 1,5%. Realizările ob
ținute în reducerea prețului de cost nu sînt 
însă la nivelul posibilităților, în întreprinderi 
existînd încă importante rezerve de reducere 
a cheltuielilor neeconomicoase, a pierderilor 
provenite din rebuturi, deșeuri și calități infe
rioare. în anul 1966, unele întreprinderi indus
triale au lucrat cu pierderi.

Pe ansamblul industriei, acumulările bă
nești realizate la bugetul statului au crescut 
într-o măsură însemnată față de 1965.

II. AGRICULTURA Șl SILVICULTURA

•) Producția de aluminiu primar a început în anul 1965.

în anul 1966 s-au obținut rezultate bune în 
creșterea producției agricole și în dezvoltarea 
bazei tehnice materiale a agriculturii.

Producția globală agricolă obținută in anul 
1966 a fost de 68,4 miliarde Iei, depășind cu 
7,2% prevederile planului și cu 11,2% produc

ția globală realizată In anul 1965, asigurînd 
o mai bună aprovizionare a populației și sa
tisfacerea celorlalte nevoi ale economiei na
ționale.

(Continuare in pag. a III-a)

Meșteșuguri 
populare 
ce se cer 

salvate
Patriciu MATEESCU

Nici o formă a artelor nu a a- 
vut o continuitate mai mare de-a 
lungul mileniilor ca arta populară, 
produs al geniului uman anonim. 
Această eminentă, nu a dispărut, 
iar alterarea și dispariția unor 
meșteșuguri și creatori populari la 
care asistăm cu atîta îngrijorare de 
mai mulți ani, nu se datoresc, în 
țara noastră, unor condiții determi
nate de dezvoltarea societății sau 
a artei moderne, ci pur și simplu 
de unele carențe de organizare. 
Dacă sub aspectul utilitar propriu- 
zis artizanatul popular este în
locuit, în mod firesc, de obiectul 
industrial, sub aspect spiritual el 
nu poate fi înlocuit de nici o for
mă — nici a produsului industrial, 
nici ai artei moderne. Din punct de 
vedere tehnic chiar, obiectul popu
lar nu reprezintă nici naivitate, nici 
procedeu primitiv, ci, dimpotrivă, o 
tehnică rafinată, de neînlocuit, prin 
care mîna materializează fiori ai 
sufletului omenesc și ai sevei pă- 
mîntului strămoșesc. înfloriturile cu 
acul nu vor putea fi niciodată în
locuite de mașina de brodat. Nici
odată portul popular nu a generat 
prostul gust, pentru că echilibrul 
și măsura erau transmise firesc, ca 
reguli de morală. Confortul mate
rial pe care-1 oferă continua dez
voltare industrială trebuie să fie 
dublat de echilibrul spiritual al 
valorilor de artă. Și dacă putem fi 
mîndri de capacitatea și inventivi
tatea de care dau dovadă tehni
cienii noștri în înfăptuirea obiecti
velor industriale, trebuie să ținem, 
în același timp, seama de marele 
tezaur al forței creatorilor și meș
teșugarilor manuali.

S-a văzut că adaptarea, inter
pretarea folclorului, precum și fol- 
clorizarea forțată a artei culte au 
dus la vulgarizarea artei popu
lare. Pentru viabilitatea artei au
tentice, se impun măsuri privind 
stimularea și reanimarea artiștilor 
creatori populari, menținerea, dez
voltarea meșteșugurilor populare. 
De așa-zisa stimulare a acestor 
creatori s-a ocupat pînă acum Casa 
centrală a creației populare. Ro
lul acestei instituții s-a dovedit 
a fi nu numai nesatisfăcător, ci une
ori chiar contrar susținerii spiritu
lui creator adevărat. Au oare ar
tizanii nevoie de îndrumarea ver
bală sau scrisă a unor așa-ziși tne- 
todiști ? Se mai ridică și o altă 
problemă : este oare bine să în
drumăm arta populară numai în 
direcția acoperirii diverselor expo
ziții ? S-au dovedit oare a fi con
cursurile și premiile calea cea mai 
bună pentru stimularea creației și 
a meșteșugurilor populare? Artiștii 
creatori populari trebuie, înainta 
de toate, apărați prin legi protec
toare, în așa fel încît să poată 
trăi din arta lor, asigurîndu-i con
tinuitatea. Localități și grupuri de 
meșteșugari ar merita să fie rezer
vate chiar ca monumente de fol
clor, păzite de orice influențe de

alterare. Rolul creatorilor este a- 
cela de a continua creația tradi
țională, asemeni membrilor Uniu
nii Artiștilor Plastici, iar desface
rea produselor lor trebuind asigu
rată prin impresariat de către Fon
dul Plastic. In acest sens, experien
ța făcută de Fondul Plastic cu un 
număr mic de creatori populari 
este elocventă. Obiectele contrac
tate direct cu țăranii creatori s-au 
dovedit mai autentice dectt copiile 
realizate de U C E C O M după re
țetă, cererea de asemenea produ
se fiind extrem de mare. Efectul 
produs în rîndul creatorilor res
pectivi a fost deosebft de încuraja
tor. Au fost vîndute prin standul 
de Ia Muzeul Satului și prin ma
gazinele Fondului Plastic din Bucu
rești, pentru prima dată după o ab
sență îndelungată, splendori au
tentice: cergi, ștergare, ceramică, 
obiecte de lemn din cele mai fru
moase. Ceea ce se considera a- 
dormit în naftalina muzeelor (de 
altfel. Muzeul de artă populară • 
de mult închis) a recăpătat viață 
în exemplare produse azi, dar nu 
mai puțin valoroase. Ceea ce cir
cula altă dată cu căruța la tîrguri 
țărănești, circulă astăzi cu avionul 
spre colțurile lumii unde produsei» 
sînt solicitate.

(Continuare în pag. a Il-a)

în ziarul de azi:

■ Semnificațiile 

unei etape in arta 
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■ Rezultatele 
scrutinului 
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FAPTUL
DIVERS
Salvați 
heringii!

Propunem specialiștilor, spre 
studiu, un fenomen genetic : 
cum se perpetuează heringii. 
Pînă acum noi, profanii, cre
deam că prin icre. A apărut 
însă o nouă specie — heringi 
fără icre. Probabil o generație 
spontanee. Părerile se împart. 
Unii cetățeni dau o explicație 
mai prozaică, afirmînd că și 
această specie ar fi avut icre 
pînă la._ desfundarea butoa
ielor în magazine, cînd le-ar 
fi depus în pergamentul vîn- 
zătorilor. Tot ce se poate. 
Salvați de la dispariție herin
gii 1 Sînt buni cu ceapă, cu 
Icre și cu... cinste la vînzare.

Două zile 
în flăcări

La sonda 322 (Trustul de fo
raj Pitești) a izbucnit o erup
ție urmată de incendiu. Pentru 
intervenții de stingere, trebuia 
degajată complet gura puțului 
de orice instalație. Timp de 2 
zile Gheorghe Lambă (inspec
tor șef din grupul de pompieri 
al trustului) a intrat în foc, îm
brăcat în costum de azbest și 
sub protecția jeturilor de apă 
ale pompierilor, a legat cu ca
blul, una cîte una, instalațiile 
de la gura puțului. De cîteva 
ori a trebuit să fie scos din 
flăcări și erupție, tîrîș, pentru 
a fi salvat. Și a intrat iară. In 
cele din urmă, reușind să in
troducă un dorn pe prăjina de 
foraj, a oprit erupția și incen
diul. Azbestul este un material 
rezistent la temperaturi înalte. 
Dar omul ?

Caracterul viu, dinamic și 
inovator, imprimat întregii ac
tivități de partid de Congresul 
al IX-lea al P.C.R., de ple
narele Comitetului Central, are 
între altele ca trăsături dis
tinctive intransigența față de 
neajunsuri, combativitatea și 
perseverența în înlăturarea a 
tot ce frînează mersul înainte. 
De aici necesitatea ca flecare 
organizație de partid să tragă 
concluzii practice privind 
examinarea exigentă a rezul
tatelor muncii, concentrarea 
atenției spre problemele neso
luționate, spre cauzele lipsuri
lor și lichidarea lor. Acest 
aspect esențial al stilului mun
cii de partid a constituit o- 
biectul unei convorbiri cu to
varășul Francisc Olah, secre
tar al Comitetului orășenesc 
de partid Tg. Mureș.

EXIGENTA Șl COMBATIVITATEA 
** - trăsături esențiale 

ale stilului muncii de partid
Convorbire cu fov. Francisc OLAH

secretar al Comitetului orășenesc Tg. Mureș al P.C.R.

— Din lucrările recentei 
a C.C. al P.C.R. — a spus 
cutorul nostru — exemplu 
liză pătrunsă de exigență 
bativitate comunistă, pe care 
oferă conducerea partidului, 
desprins concluzia necesității de a 
spori răspunderea tuturor organi
zațiilor de partid pentru perfecțio
narea neîncetată a activității în 
toate domeniile ei, în primul rînd 
în producție.

Transformarea acestei necesități 
în realitate este strîns legată de ob
ținerea unei îmbunătățiri calitative 
a muncii organelor și organizațiilor 
de partid. Dacă ne referim la cele 
din orașul Tg. Mureș, un element 
esențial al acestei îmbunătățiri îl 
constituie sporirea exigenței și com
bativității, situarea în toate împre
jurările pe pozițiile cele mai avan
sate.

— Ce fapte de viață stau la 
baza acestor considerații ?

— Mă voi opri asupra unuia. A- 
nul trecut, întreprinderile din o- 
rașul nostru și-au încheiat activi
tatea cu un beneficiu de peste 20 
milioane lei. Este urmarea faptu
lui că sporirea eficienței economi
ce a producției a stat în centrul 
preocupărilor organizațiilor de 
partid. In același timp, însă, din- 
tr-un studiu inițiat de comitetul 
orășenesc de partid a reieșit că în 
16 întreprinderi s-au fabricat 140 
de produse nerentabile, pierderile 
ridieîndu-se, de asemenea, la cîte
va milioane de lei.

— V-am ruga să „descifrați' 
relația rentabilitate — exi
gență — combativitate.

plenare 
interlo- 
de ana- 
și com- 

ni-1 
am

— In mod deosebit se „eviden- 
țiau" în ce privește realizarea de 
produse nerentabile fabrica de za
hăr, întreprinderea regională de in
dustrializare a cărnii, fabrica „E- 
lectro-Mureș" Cadrele din condu
cerea unora dintre aceste uni
tăți aduceau fel de fel de „ar
gumente" menite să demonstre
ze „imposibilitatea" reducerii pier
derilor planificate, considerînd 
ceasta anomalie drept 
normal. Ce au făcut 
țiile de partid din 
derile respective ? Cum 
exercitat ele dreptul de 
Multă vreme s-au împăcat cu a- 
ceastă situație, n-au luat poziție 
combativă pentru a determina în
lăturarea ei. Lipsa de exigență a 
mers pînă acolo îneît, la I.R.I.C., 
din cauza unor neglijențe, can
tități însemnate de produse din 
carne s-au alterat, fără ca orga
nizația de partid să se sesizeze de 
această situație. Or, cine dacă nu 
comuniștii trebuie să fie primii 
care să intervină cu promptitudine 
pentru înlăturarea lipsurilor ? Tre
buie să arătăm că și comitetul oră
șenesc a acționat doar sporadic în 
această direcție. Comisia economică 
a comitetului orășenesc de partid 
n-a acționat la vremea cuvenită 
pentru a veni în sprijinul organiza
țiilor de partid și a determina con
ducerile întreprinderilor să ia toa
te măsurile necesare în vederea re
medierii neajunsurilor. în ultimul 
timp lucrurile au fost însă îndrep
tate pe făgașul cuvenit.

Dezbaterea în spirit critic a a- 
cestei probleme în diferite ocazii

a- 
un lucru 
organiza- 
întreprin- 

și-au 
control ?

darul de a demonstra 
celor mai sceptici că 

nerentabilității nu stau, 
în foarte multe cazuri,

a avut 
pînă și 
la baza 
de fapt, 
nici un fel de cauze obiective. în 
felul acesta s-a creat o opinie îm
potriva risipei, a pierderilor și a 
celor care le provoacă, ceea ce s-a 
reflectat în reducerea, în mai pu
țin de trei luni, a produselor neren
tabile cu circa 30 la sută.

— Din cele relatate se des
prinde ideea că exigența pre
supune, în primul rînd, o po
ziție critică din partea fiecă
rui comunist, a organizațiilor 
de partid în ansamblu, împo
triva lipsurilor...

— întocmai. Chiar împotriva ce
lor mici. Altfel apare riscul ca ele 
să se transforme în deficiențe mari, 
mai greu de înlăturat. Cum spune 
o vorbă din bătrîni : „spărtura cît e 
mică trebuie cîrpită" Dispunem de 
numeroase exemple care arată cît 
este de important ca organizațiile 
de partid să observe la timp orice 
„fisură", cît de mică, în procesul 
de producție, să acționeze cu promp
titudine și perseverență pentru a 
înlătura din faza embrionară feno
menele negative. In faptul că nu 
s-a ținut seama de această cerință, 
că organizația de partid de la Gru
pul de șantiere nr. 1 n-a combătut, 
încă de la începutul anului trecut, 
tendințele de tărăgănare a înfăp
tuirii unor măsuri tehnico-organi- 
zatorice, rămînerile în urmă în în
deplinirea planului, concepțiile po
trivit cărora „restanțe au mai exis
tat și altă dată, dar au fost recu-

3 adrese
Atmosferă încărcată. Fabri

cile de spirt și drojdie semna
lizează forului tutelar • „Trimi
teți urgent repartiții pentru 
melasă" (materia primă). Fa
bricile de zahăr (furnizorul) se 
plîng aceluiași for tutelar: 
„Spațiile de depozitare sînt 
blocate cu melasă. Nu avem 
beneficiari" (Combinatul de 
zahăr și ulei „Oltenia"-Podari 
are în plan 16 470 t melasă și 
a primit repartiție de desfa
cere doar 42,8 t!). Forul tute
lar răspunde i „Nu am întoc
mit planul de repartiție pentru 
melasă întrucît n-au fost de
pistate rezervele de la furni
zor".

DL Vucea 
la Coruia

Avram Martin este învățător 
la școala din Coruia, raionul 
Șomcuta. Folosește și azi o meto
dă „educativă" de pe vremea 
d-lui Vucea, mentorul din Dela- 
vrancea : copiii care greșesc sînt 
legați de stîlp sau de copacii din 
curtea școlii și bătuți cu nuiaua, 
cu ce se nimerește. Părinții (și sec
ția raională de învățămînt) s-ar 
lipsi bucuroși de serviciile unui 
asemenea educator. S-a trimis și 
o adresă la minister. Răspunsul 
însă întîrzie. Intre timp, „dl. Vu
cea din Coruia" își vede liniștit 
de vergile lui. Poate-i găsesc tova
rășii de la minister o metodă pe
dagogică bonă pentru el în
suși. Și nu cu nuiaua. Ar fi brutal.

Preturi♦

ferme
La sesizarea echipelor de 

control obștesc, cîțiva lucră
tori de miliție (însoțiți de spe
cialiști de la I.R.I.C.) au făcut 
un control la 6 centre de vîn
zare a cărnii din Brăila. Re- 
zullatul : 4 vînzători (Vasile
Zodilă, Virgil Drăghici, Gheor
ghe Bărbulescu și Nicolae Ne- 
goiță) schimbau premeditat 
calitatea și prețul cărnii, înșe- 
lînd cumpărătorii. Condamnați 
la cîte 4 ani închisoare corec- 
țională, ei au încercat (poate 
pentru prima dată) să... „sca
dă prețul". Dar nu s-a putut. 
La noi sînt prețuri ferme.

Sărbătoarea 
costumelor

Fete și flăcăi, virstnici au 
ieșit pe uliță îmbrăcați în mi
nunate costume populare. In 
comuna Sintana, raionul Griș, 
se desfășura sărbătoarea por
tului popular local. La această 
paradă au fost prezentate 34 
costume specifice portului lo
cal ; unele în vîrstă de peste 
150 ani. Cele mai frumoase au 
fost premiate. La sărbătoare 
au participat invitați din regi
unile Banat, Hunedoara, Bra
șov. La Sîntana s-au scos din 
sipete, în cumpăna iernii, po
doabe strălucitoare. Oare ce 
se mai află în lăzile de zestre 
din alte regiuni ?

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIJA 
Ștefan DINICA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

sugestii Pentru organizarea'
mai rațională a asistenței

sanitare intr-un oraș
Orașul Gh. Gheorghiu- 

Dej are un complex spi
talicesc și o policlinică 
moderne ce pot asigura o 
asistență medicală de 
înaltă calitate. Totuși, 
marea majoritate a cabi
netelor funcționează o 
jumătate de zi din cauză 
că sînt puțini specialiști. 
De exemplu, la policlini
că, pentru serviciul de 
pediatrie există un sin
gur specialist, iar la neu- 
rologie-psihiatrie nici u- 
nul. Stomatologi sînt des
tul de puțini față de soli
citările populației, iar 
din cele 6 circumscripții 
urbane, numai 2—3 au 
medici.

Părerea mea este că a- 
ceste situații sint deter
minate nu <le faptul că 
institutele noastre nu pre
gătesc suficiente cadre, ci 
de dispersarea lor nerațio
nală. In orașul nostru 
mai sînt încă două poli
clinici industriale — a 
Combinatului de'cauciuc 
sintetic și a Combinatu
lui chimic Borzești — si
tuate în interiorul între
prinderilor Firește, ele 
cuprind un număr destul 
de mare de medici și de
servesc pe muncitorii în
treprinderilor respective. 
Dar să analizăm eficien
ța practică a acestor uni
tăți sanitare In primul 
rînd, familiile muncitori
lor nu pot beneficia 
asistența medicală la 
liclinicile menționate, 
oarece nu au acces 
poarta fabricii. Apoi, 
binetele policlinicii func
ționează o jumătate de zi 
— unele dimineața, al
tele după masă — deci 
practic două schimburi 
de muncitori sînt plecați 
din întreprindere. Mun
citorii ce solicită o con
sultație medicală tre
buie să ia mașina din 
oraș, să aștepte în stație 
o jumătate de oră. să 
vină la 10—15 km pînă 
la combinat, cînd policli
nica orașului, mai bine 
dotată, le este mult mai 
aproape. Și dacă în urma 
vizitei medicale se con
stată că muncitorilor res
pectivi le mai sînt nece
sare analize suplimenta
re, radiografii etc. pentru 
stabilirea diagnosticului, 
ei sînt trimiși la policli
nica orașului. De aici, cu 
rezultatele obținute, vor 
pleca din nou la policli
nica combinatului, 
medicul specialist.

Dar care este eficiența 
policlinicii de întreprin
dere în timpul cînd în 
combinat se găsește un 
schimb? Muncitorii, fiind 
în diferțte locuri de mun
că, pentru diferite boli 
cronice, vor solicita con
sultația medicală — bine
înțeles în timpul liber, 
deci după orele de pro
ducție. Prin urmare și

deservește atît policlini
ca orășenească, cît și spi
talul unificat.

Cred că ar fi mai efici
entă mutarea și a 
cumscripțiilor urbane 
interiorul policlinicii,
ceasta mai ales că în con
dițiile orașului Gh. 
Gheorghiu-Dej nu se pune 
problema distanței. Mul
te circumscripții nefiind

cir- 
în 
a-

cuvîntul cititorului

de 
po- 
de-
pe 

ca-

la

aceștia sînt nevoiți să 
facă diverse navete între 
oraș și policlinica combi
natului. Bolnavii de boli 
acute* nu vor putea veni 
la serviciu și vor solicita 
pe medicul de circum
scripție la domiciliu sau 
internarea în spital. Prac
tic policlinica de între
prindere nu deservește 
decît urgențele medico- 
chirurgicale cînd munci
torul respectiv este ne
voit să părăsească locui 
de muncă. Dar aceste ca
zuri, 
de protecția muncii, 
destul de rare 
neral, după ce 
primul ajutor 
bolnavul e pus 
și transportat de urgență 
la spital.

Nu ar fi oare mai just 
ca la nivelul combinatu
lui să fie numai un cabi
net medical de întreprin
dere, deservit de medic 
sau de asistent medical 
pentru asigurarea urgen
ței, la care eventual să se 
adauge și profilurile me
dicale direct 
igiena muncii 
muncii, iar 
cu diversele 
să se mute în localurile 
policlinicii orășenești, fie 
chiar și sub denumirea 
de policlinică a combina
tului respectiv și să de
servească pe muncitorii 
combinatului ?

Cînd este cazul, pentru 
o acțiune de control pe
riodic, se pot deplasa în 
întreprindere pe 2—3 zile 
brigăzi de medici spe
cialiști. S-ar crea astfel 
o serie de avantaje în 
funcționalitatea policlini
cii de întreprindere, per
sonalul de laborator ar 
putea lucra într-un labo
rator central incontesta
bil mai bine dotat, ce

datorită măsurilor 
sînt 

și, în ge- 
se acordă 

medical, 
in salvare

încadrate cu medici, acti
vitatea personalului sa
nitar poate fi urmărită 
mai ușor sub aspectul în
drumării și controlului ; 
circumscripțiile pot be
neficia de sterilizare cen
trală, iar legătura cu me
dicii specialiști, pentru 
dispensarizarea anumitor 
categorii de bolnavi, 
te fi incontestabil 
bună. Prin astfel de 
suri organizatorice 
realiza o judicioasă 
partizare a spațiului 
liclinicii, asigurîndu-se 
ca fiecare cabinet să fie 
ocupat și dimineața și 
după masa, fără a fi ne-

poa- 
mai 
mă- 
s-ar 
re- 
po-

voie de un alt local. în 
plus, s-ar elibera aproxi
mativ 
te. De 
der că 
elibera 
tarea cabinetelor de 
ziologie în localul spita
lului vechi, unde, de fapt, 
este prevăzut să ia ființă 
un spital T.B.C.

Cred că proiectanții 
noului complex spitali
cesc din orașul 
Gheorghiu-Dej nu 
orientat tocmai bine din 
punct de vedere epide
miologie cînd au fixai 
cabinetele T.B.C. în poli
clinica unui spital unifi
cat. Iată deci un motiv în 
plus pentru a se muta dis
pensarul T.B.C.

Am dorit să ridic aces
te probleme pentru că li
nele din ele se pun spre 
rezolvare și în alte loca
lități. Cred că întrebuin
țarea eficientă a medici
lor, corespunzător pregă
tirii lor și condițiilor ma
teriale create, 
îmbunătățirea 
populației în 
portant sector 
tate socială.

10—12 apartamen- 
asemenea, consi- 
se va mai putea 
spațiu și prin mu- 

fti-

Gh 
s-au

ar duce la 
deservirii 
acest im- 

de activi -
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perate", vedem una din cauzele care 
au determinat, în ultimă instanță, 
nerealizarea numărului de aparta
mente prevăzut.

— Care sînt, după părerea 
dumneavoastră, cauzele care 
fac ca unele organizații de 
partid să nu intervină cu 
promptitudinea necesară cînd 
constată situații nesatisfăcă
toare?

— Ele sînt numeroase. Una ml se 
pare însă esențială. Există membri 
ai comitetelor de partid din între
prinderi și chiar unii activiști ai 
comitetului orășenesc de partid 
care, observînd anumite fenomene 
negative, se „jenează" parcă să ia 
poziție combativă față de ele, se 
lasă convinși de preponderența 
cauzelor „obiective" ale deficiențe
lor, se feresc să „supere"...

— Cu alte cuvinte organiza
țiile de partid au datoria să 
aprecieze cu luciditate rezul
tatele dobîndite.

— Adesea activiștii, organizațiile 
de partid, examinînd activitatea 
într-un domeniu sau altul, se află 
în fața unor cifre, date statistice 
care exprimă sintetic anumite rea
lizări. Pentru a-și forma o imagine 
realistă și totodată mobilizatoare 
asupra stadiului la care s-a ajuns 
e nevoie să se întrebe : Cu ce com
parăm rezultatele ? La ce le rapor
tăm ? Discutînd cu membri ai bi
rourilor organizațiilor de bază de 
la Fabrica „Electro-Mureș" sau fa
brica de conserve despre modul 
cum sînt folosite mașinile și utila
jele, nu de puține ori ni se prezintă 
comparații cu întreprinderi unde 
lucrurile stau mai prost. Este evi
dent însă că ele duc la autoliniștire. 
Spre a progresa în ritmul de care 
avem nevoie, spre a acționa în lu
mina indicațiilor plenarei C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966, trebuie 
analizate lucrurile în funcție de 
condițiile existente în momentul de 
față și nu cu ani în urmă, de re
zultatele obținute de unitățile care 
trebuie ajunse din urmă, ținînd 
seama totodată de faptul că nici a- 
cestea nu stau pe Ioc.

— Ar fi interesant de con
cretizat această idee...

— Aș putea să mă refer la pro
ductivitatea muncii. Colectivele în
treprinderilor industriale din oraș 
au obținut anul trecut rezultate 
care, dacă le raportăm la preve
derile planului, pot fi socotite po
zitive (indicatorii planificați au fost 
depășiți). Biroul comitetului orășe
nesc de partid socotește însă că, 
față de înzestrarea tehnică a în
treprinderilor, de experiența dobîn- 
dită și creșterea nivelului de cali
ficare al cadrelor, realizările 
încă departe de a corespunde 
sibilităților.

La IPROFIL „23 August", 
pildă, organizația de partid 
xercită un control strict, 
truns de simț de răspundere, asu
pra modului cum prind viață sar
cinile privind livrarea produselor 
destinate exportului. Conducerea 
întreprinderii este îndrumată să e- 
xamineze nivelul calitativ al pro
duselor Iuînd ca termen comparativ 
cele mai înalte performanțe atinse 
pe plan mondial.

Desigur, lucrurile nu se prezintă 
pretutindeni în acest fel. La „Me- 
talotehnica", I.C.I.L. și în alte în
treprinderi conducerile tehnico-ad- 
ministrative și organizațiile de par
tid socotesc că, din moment ce a 
scăzut numărul refuzurilor pentru 
calitate nesatisfăcătoare, treaba 
merge, au scăpat de „bătaie de cap". 
Asemenea cazuri pun în fața comi
tetului orășenesc de partid sarcina 
de a dezvolta continuu spiritul de 
răspundere al organizațiilor de par
tid pentru perfecționarea întregii 
lor activități, .ținînd seama de fap
tul că însăși exigența noastră nu 
trebuie să rămînă la același nivel, 
ștacheta ei se cere mereu ridicată.

Convorbire realizată de 
S. ORBAN

sînt 
po-

de 
e- 

pă-

legate de 
și medicina 
policlinica 
specialități

Dr. loan IONESCU 
orașul
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Voinicul" în luptă eu ghețurile Dunării
Foto : A. Cartoțsn

Ce mîndru se fine I
Foto i M. Cioc

MEȘTEȘUGURI
POPULARE
CE SE CER
SALVATE

(Urmare din pag. I)

Rolul artizanatului în reprezen
tarea culturii unui popor este 
Imens Dar, pe lîngă aceasta, be
neficiul comercial național nu este 
nici el de neglijat. Cum întreținem 
acest izvor încă nesecat ? în timp 
ce ceramiști autentici dispar, în 
cooperative lucrează tîmplari ce 
fac oale din lemn pictat. La Tg. Jiu, 
pe str. Olarilor, mai lucrau, în 
1953, șapte olari. Acum mai lu
crează poate unul singur, bătrînul 
Cotoc. Situația este la fel pretu
tindeni. In alte cazuri se constată 
alterări dăunătoare, ca la Margi
nea, unde sînt produse forme 
străine într-o tehnică artificială. In 
unele cazuri se renunță pur și sim
plu la meșteșug, datorită dificul
tăților de desfacere a produselor. 
Dificilă este și aprovizionarea cu 
materidle : lemn se procură greu 
și costisitor, pigmenți și plumb la 
iei. Aceleași cauze determină și 
dispariția altor meșteșuguri. Mo
bilă țărănească din lemn, de 
exemplu, se făcea în Oltenia în 15 
centre ; acum se mai lucrează pu
țin la Runcu și lîngă Tg. Jiu. La fel 
în Maramureș, în Apuseni și în 
alte părți ale țării, imposibilitatea 
de aprovizionare cu lemn face să 
dispară frumoase lăzi, lavițe, 
scăunașe, fluiere etc., obiecte în 
achiziționarea cărora se arată 
deosebit de interesate galerii de 
artă din străinătate, turiști și mulți 
oameni de gust de la noi, doritori 
de a-și înfrumuseța căminul. Pen
tru continuarea producției de cergi, 
atît de apreciate, este nevoie să 
fie protejate vîltorile, să se creeze 
unele înlesniri în aprovizionarea 
producătorilor cu lînă; azi varieta
tea țesăturilor de covoare este în su
ferință. Simple ștergare de cînepă, 
fn sau lînă cu alesături sînt, de a- 
semenea, obiecte căutate și apre
ciate, ca de altfel tot ce e lucrat 
de mîna țăranului, pînă și rogoji
nile de papură. De mare succes 
se bucură țesăturile din păr de 
capră, traistele țesute cu atîta 
gust, chiar atunci cînd sînt făcute 
pentru a servi la hrana cailor. 
Din păcate, și aceste țesături de
vin din ce în ce mai rare. încet, 
încet, toate acestea dispar — ra
reori le mai poți găsi în tîrg la Ră
dăuți — iar în magazinele de ar
tizanat ale Sucevei aproape că nu 
găsești un obiect cu specificul re
giunii ; cele care apar totuși sînt 
mai întotdeauna alterate sau de
naturate. După cît sîntem infor
mați, UCECOM este pe cale de 
a realiza dezalterarea unor pro
duse, beneficiind de munca unor 
meșteșugari pricepuți tn reprodu
cerea obiectelor autentice din re
giuni. Ce ne facem însă cu pro
ducătorii de prost gust care cir
culă prin tîrguri cu casete din 
scoici, cu ceramică pictată eu

duco, cu animale vopsite în ulei 
(cîini-lupi cu limbă roșie) sau 
cu „suveniruri" din lemn pictat, pe 
care le întîlnești aidoma pe Valea 
Prahovei, a Oltului sau pe litoral ? 
Cred că încurajarea și protejarea 
creatorilor autentici, așa cum rm 
arătat, și interzicerea prin leg ,a 
circulației prostului gust, institui
rea în acest sens a unui control al 
specialiștilor la nivel republican 
sau local, ar crea nu numai cli
matul redobîndirii unor valori pe 
cale de dispariție, dar și a unul 
comerț demn, socialist, cu obiecte 
de mare solicitare.

Constanta-București, 
pe fir direct

La Constanța au început 
lucrările instalației telefonice 
de automatizare urbană, care 
va permite efectuarea în 
cursul acestui an a convorbi
rilor directe între abonații din 
Constanța și Eforie cu cei din 
București și Brașov. De ase
menea, prin extinderea cen
tralei telefonice de aici cu 
încă 2 000 linii, se va mări în 
mod corespunzător și numă
rul posturilor telefonice pen
tru abonații orașului.

Totodată, s-au luat măsuri 
pentru montarea unei stații de 
televiziune, iar în punctele de 
mai joasă înălțime — Manga
lia, Costinești și Neptun — a 
trei stații de translație, în ve
derea îmbunătățirii calității 
imaginilor transmise de postul 
nostru de televiziune.

(Agerpres)

Complex turistic 
la Putna

La Putna au început lucrările 
de amenajare a unui complex tu 
ristic. Astfel, fosta clădire de 
oaspeți a mînăstirii va fi trans
formată într-un hotel, cu o ca
pacitate de 50 de locuri, care va 
dispune și de un restaurant. O a- 
tenție deosebită a fost acordată fi
nisajelor interioare care vor fi ast
fel executate îneît să fie păstrată 
autenticitatea construcției exis 
tente, cu patina sa de vechime

Complexul va mai cuprinde un 
camping, format din căsuțe pre
fabricate și corturi, o terasă des
coperită, un grup sanitar, precum 
și un spațiu de parcare pentru 
mașini. (Agerpres)



SC1NTEIA PAGINA 3

COMUNICAT 
cu privire la îndeplinirea planului de stat 

de dezvoltare a economiei naționale 
a Republicii Socialiste România pe anul 1966

(Urmare din pag. I)
Producția principalelor produse vegetale ob

ținută în anul 1966, comparativ cu 1965, se 
prezintă astfel :

1966 
Mii tone

1966 față de 1965 
(în procente)

Cereale boabe 13817 110
din care :
— grîu și secară 5145 85
— porumb 7971 136

Floarea soarelui 671 119'
Sfeclă de zahăr 4277 131
Cartofi 3341 152
Legume 2163 131
Struguri 950 103
Fructe 1385 122

Producția de cereale boabe, floarea-soare-
lui, sfeclă de zahăr, cartofi, legume a depășit 
cea mai mare producție obținută pină în pre
zent in agricultura României.

Rezultatele obținute atît de gospodăriile a-

gricole de stat, cit și de cooperativele agricole 
de producție,, sînt urmarea unei exploatări 
mai rationale și intensive a suprafețelor, do
tării cu noi mijloace mecanizate și folosirii 
unor cantități sporite de îngrășăminte, ceea 
ce se reflectă în producțiile medii la hectar, 
superioare celor din anii precedenți ; gospo
dăriile agricole de stat au obținut în medie 
la hectar 3 170 kg la porumb, 1 870 kg la floa- 
rea-soarelui, 15 450 kg la cartofi ; cooperati
vele agricole de producție au obținut în me
die la hectar 2 460 kg la porumb, 1 350 kg la 
floarea-soarelui, 22 030 kg la sfeclă de zahăr, 
11 480 kg la cartofi. Producția medie la grîu- 
secară a fost în acest an mai redusă decît în 
anul precedent, cînd au existat condiții mai 
prielnice pentru această cultură. Astfel, gos
podăriile agricole de stat au obținut în acest 
an o producție de 2 040 kg grîu-secară la hec
tar, iar cooperativele agricole de producție 
1 580 kg la hectar.

Rezultate însemnate s-au obținut, și în ra
mura creșterii animalelor. După datele re- 
censămîntului animalelor din 3 ianuarie 1967, 
efectivele prezintă creșteri la toate speciile.

fost îndeplinit planul de punere în funcțiune, 
fiind rămase în urmă unele obiective impor
tante.

Neîndeplinirea planului anual de investiții 
și punere în funcțiune a fost determinată, în 
principal, de lipsuri în asigurarea la termen 
a documentațiilor tehnice de execuție, în con
tractarea și livrarea la timp a utilajelor teh
nologice, aparatajelor și echipamentelor din 
producția internă și din import, în organi
zarea și aprovizionarea ritmică a șantierelor 
cu materiale, în exploatarea parcului de uti
laje, în desfășurarea ritmică a lucrărilor.

Producția de construcții-montaj a sporit în 
1966 cu 12,3% față de 1965, iar productivi
tatea muncii în construcții-montaj în antre
priză cu 4%. S-a intensificat ritmul de in
dustrializare a construcțiilor, prin punerea la 
dispoziția șantierelor a unor cantități spo

rite de prefabricate și utilaje, s-a mărit 
gradul de mecanizare a lucrărilor, s-a îmbu
nătățit calitatea construcțiilor executate, a 
crescut gradul de confort al locuințelor. Pre
țul de cost efectiv al producției organizațiilor 
de construcții-montaj în antrepriză a fost 
redus cu 0,4% față de prețul de cost pla
nificat.

★

S-au obținut rezultate pozitive în cerce
tarea științifică, concretizate prin elaborarea 
unor produse și tehnologii noi, îndeosebi în 
domeniul chimiei, siderurgiei, electrotehnicii, 
al materialelor de construcții și în agricultură, 
precum și prin desfășurarea de cercetări va
loroase în științele fizice, matematice și în di
verse domenii ale științelor economice și so
ciale.

V. CIRCULAȚIA MĂRFURILOR

3.1.1967
Mii capete

Sporul fată de efectivul 
de la 3.1.1966

Mii capete în procente
Bovine — total 

din care :
5189,8 254,8 5,2

— vaci și juninci 2468.3 140,1 6,0
’•'breine — total 5379,8 14.4 0,3

din care :
— scroafe de prăsilă 482.3 21,5 4,7
Ovine — total 14073,9 948,7 7,2

din care :
— oi și mioare 10429.3 577,2 5,9
Păsări 43519,5 3435,0 8,6

Creșterea importantă a efectivului de bo
vine s-a obținut în condițiile în care a cres
cut și numărul animalelor sacrificate în aba
toarele industriale pentru nevoile de consum.

Față de 1965 producția a sporit la toate pro
dusele animale. în gospodăriile agricole de 
stat și cooperativele agricole, producția de 
carne în greutate vie a crescut cu 2,8 la sută, 
cea de lapte cu 18,4 la sută, de ouă cu 11,1 la 
sută.

Producția totală de furaje a fost mai mare 
decît în anii trecuți; cu toate acestea, pro
ducțiile medii la hectar realizate la culturile 
furajere sînt sub posibilități.

Ca urmare a creșterii producției agricole, 
a rinzărilor de către gospodăriile de stat și 
cc erativele agricole de producție, fondul de 
stat Ia principalele produse agricole a crescut, 
comparativ cu anul 1965, în felul următor : la 
porumb boabe cu 47 la sută, la floarea-soare
lui cu 18 la sută, la sfeclă de zahăr cu 28 la 
sută, la cartofi cu 63 la sută, la carne cu 
12 la sută, la lapte de vacă și bivoliță cu 21 
la sută, la ouă cu 12 la sută.

S-a lărgit baza tehnică-materială a agri
culturii prin dotarea cu încă 11 560 tractoare, 
4 480 semănători mecanice, 4 040 combine 
tractate pentru recoltat păioase, 4 730 mașini 
pentru împrăștiat îngrășăminte chimice, pre
cum și cu alte mașini agricole perfecționate. 
S-au dat în funcțiune 8 noi stațiuni de ma
șini și tractoare. La sfîrșitul anului 1966 agri
cultura dispunea de peste 90 200 tractoare fi
zice, 67 600 semănători mecanice, 42 900 com
bine pentru cereale etc.

In gospodăriile agricole de stat, au fost date 
în folosință noi complexe de creștere și în- 
grășare industrială a porcilor cu o capaci
tate anuală de circa 180 000 capete, noi com
plexe avicole cu o capacitate totală anuală de 
564 000 pui pentru carne, găini și curci, precum 
și o suprafață de 22 hectare sere.

Din fondurile proprii și din creditele acor
date de stat, cooperativele agricole de produc
ție au dat în funcțiune 952 grajduri de bovine 
și cabaline, cu o capacitate de peste 90 000 
de capete, 178 îngrășătorii pentru aproape 
38 000 de capete, 253 de sere cu o suprafață 
de peste 128 000 m.p., ș.a.

în anul 1966 agricultura a primit circa 
400 000 tone îngrășăminte chimice substanță 
activă, cu 32 la sută mai mult decît în 1965, 
îmbunătățindu-se proporția între sortimente 
prin sporirea mai accentuată a livrărilor de 
îngrășăminte azotoase.

în anul care a trecut s-a plantat în masiv, 
pe terenuri improprii altor culturi, o supra
față de 19 800 ha cu viță de vie și 12 600 ha 
cu pomi fructiferi.

S-a amenajat pentru irigat o suprafață de 
113 300 ha, din care 100 000 ha la cooperativele 
agricole de producție.

în silvicultură s-au executat lucrări de 
împăduriri pe o suprafață de 56 000 ha, planul 
fiind îndeplinit în proporție de 105 la sută, 
în plantațiile tinere, create prin împăduriri, 
s-au executat lucrări de întreținere pe o su
prafață de 332 000 ha.

în anul 1966 au fost puse la dispoziția 
populației cantități sporite de mărfuri, în- 
tr-un sortiment mai bogat și de mai bună 
calitate.

Prin unitățile comerțului de stat și ale 
cooperației de consum s-au vîndut mărfuri 
în valoare de 74,3 miliarde lei, planul fiind 
îndeplinit în proporție de 100,4 ’/o. Compa
rativ cu anul precedent desfacerile de 
mărfuri au fost mai mari (în prețuri com
parabile) eu 9,9%; la mărfurile alimentare, 
inclusiv alimentația publică, au crescut cu 
7,1 %, la mărfurile nealimentare cu 12,5 %.

La unele produse vînzările față de anul 
precedent au crescut astfel: pîine albă și spe
cialități cu 10,1 %, carnp. cu 10,6 %, preparate 
de carne cu 14,7 %, lapte cu 13,8 %, brînze- 
turi cu 8,7 %, pește proaspăt cu 3,3 %, con
serve de pește cu 36,5 %, produse zaharoase 
cu 4,1%, legume cu 5,9%, fructe cu 45,3%, țe
sături de lină cu 9,4%, de bumbac cu 4,5%, de 
mătase cu 3,5%, tricotaje, cu 13,9%, confecții 
cu 14,6%, încălțăminte cu fețe din piele cu 
14,0%, articole electrotehnice cu 21,3%.

VI. ÎMBUNĂTĂȚIREA

La mărfurile de folosință îndelungată vîn
zările au continuat să crească într-o măsură 
însemnată : mobilă cu 16,4%, aparate de 
radio cu 19,0 %, televizoare cu 42,4 %, mașini 
electrice de spălat rufe cu 5,4 %, frigidere 
cu 9,7 % etc. Cu toate acestea, nu a fost sa
tisfăcută integral cererea la unele sortimente 
de țesături, tricotaje, confecții, galanterie, 
încălțăminte de piele, moții lă și altele. De 
asemenea, au fost lipsuri în aprovizionarea 
continuă a populației cu ouă, pește proaspăt, 
citrice.

în anul 1966 au fost date în folosință noi 
complexe comerciale și magazine înzestrate 
cu mobilier și utilaj comercial modern.

în anul 1966 R. S. România a avut relații 
comerciale cu 100 țări și a participat la 41 
tîrguri și expoziții internaționale.

Comparativ cu 1965 volumul comerțului 
exterior a crescut cu 10,1 %. Patru cincimi 
din export le-au reprezentat produsele in
dustrializate, iar peste 50 % din import au 
revenit materiilor prime și materialelor pen
tru producție.

NIVELULUI DE TRAI

III. TRANSPORTURI

Dezvoltarea susținută a ramurilor produc
ției materiale și îndeosebi a industriei și 
agriculturii a asigurat creșterea venitului 
național în anul 1966 față de 1965 cu 7,9 ’/o.

Prin lărgirea bazei tehnico-materiale a 
economiei, prin intrarea în funcțiune a noi 
întreprinderi și dezvoltarea celor existente, 
a sporit numărul locurilor de muncă, ceea 
ce a determinat creșterea numărului de sala- 
riați și mărirea gradului de ocupare a forței 
de muncă. A continuat procesul de atragere 
în rîndul salariaților a populației din mediul 
rural. Numărul salariaților a ajuns în anul 
1966 la aproape 4 500 000, cu 190 000 mai 
mare decît în anul 1965, iar al muncitorilor a 
fost de peste 3 250 000, cu 142 000 mai mult 
decît în anul precedent.

Creșterea numărului persoanelor ocupate 
în economia națională, precum și a venitu
rilor obținute din retribuirea muncii și din 
fondurile sociale de consum au contribuit la 
mărirea puterii de cumpărare a populației. 
Veniturile bănești din salarii obținute de 
populație în anul 1966 au fost superioare cu

circa 11 la sută, iar veniturile bănești ale 
țărănimii cu 8 la sută față de 1965. Salariul 
real — în medie pe un salariat — a fost cu 
6 la sută mai mare decît în anul precedent, 
ca urmare în special a sporirii salariului no
minal.

O expresie a îmbunătățirii calitative a dez
voltării economiei noastre este reducerea în 
1966 a indicelui general al prețurilor cu amă
nuntul la 99,5 la sută față de 1965, datorită 
sporirii producției industriale și agricole, mai 
bunei aprovizionări a populației și asigurării 
unei mai mari varietăți de bunuri de consum, 
inclusiv sortimentele ieftine, prevăzute prin 
plan.

Cheltuielile de la bugetul statului pentru 
acțiunile social-culturale au fost de 23,6 mi
liarde lei, cu 8 la sută mai mult decît în 
1965, reprezentînd în medie, pe o familie, circa 
4 000 lei.

Cheltuielile pentru acțiuni social-culturale 
de la bugetul statului s-au repartizat după 
cum urmează :

în anul 1966 volumul mărfurilor transpor
tate a crescut față de 1965 cu 15,8 la sută, 
iar numărul călătorilor cu 11,4 la sută. Pla
nul a fost îndeplinit și depășit în toate ra
murile de transport, cu excepția transportu
lui fluvial de mărfuri.

în transportul feroviar, volumul mărfuri
lor transportate a crescut față de anul prece
dent cu 10,7 la sută, iar numărul călătorilor 
cu 7,2 '

Căile 
motive 
motive 
de marfă, 135 vagoane de călători.

A fost electrificată linia de cale ferată 
Predeal—Cîmpina. în anul 1966 transportu
rile efectuate cu tracțiune diesel și electrică 
au reprezentat 50 la sută din volumul total 
al transporturilor de mărfuri și călători pe 
calea ferată, față de 40 la sută în 1965.

Au continuat lucrările pentru moderniza
rea, sistematizarea și centralizarea electrodi- 
namicâ a stațiilor de cale ferată, extinderea

la sută.
ferate au fost înzestrate cu 80 loco- 
Diesel electrice de 2 100 CP, 8 loco- 
electrice de 7 350 CP, 4 660 vagoane

blocului automat de linie și s-au efectuat lu
crări de amenajare a unor depouri pentru ex
ploatarea locomotivelor diesel electrice.

Productivitatea muncii în .transportul fe
roviar a crescut cu 8,5 
precedent, planul fiind 
ție de 104,9 la sută.

în transportul auto, 
transportate a crescut 
numărul călătorilor 
auto de deservire 
5 200 autovehicule pentru transportul de măr
furi și 700 autobuze. Au fost modernizate 
drumuri naționale pe o lungime de circa 
320 km.

în transportul maritim, volumul mărfurilor 
transportate a crescut cu 28,7 la sută, iar par
cursul mărfurilor cu 59,4 la sută. Pentru dez
voltarea flotei maritime au fost date în ex
ploatare nave care însumează 140 mii tdw.

în transportul aerian, numărul călătorilor 
a crescut față de 1965 cu 29 la sută.

la sută față de anul 
îndeplinit în propor-

— învățămînt
— cultură și știință
— sănătate și prevederi 

sociale
— asigurări sociale
— ajutorul de stat pen

tru copii

miliarde lei, cu
,,

10,2% mai
9,1% ,,

mult
H

decît

2,8
1»

,, 5,5o/o
10,7»/, >» M

,,

IV. INVESTIȚII
Volumul total al investițiilor din fondurile 

centralizate ale statului în anul 1966 a fost 
de 44,4 miliarde lei, cu 10,2 la sută mai mare 
decît cel realizat în 1965.

Volumul de investiții realizat pe ramuri 
ale economiei naționale se prezintă astfel:

Miliarde Procente 
Iei

volumul mărfurilor 
cu 20,7 la sută, iar 

cu 18,1 la sută. Parcul 
generală a fost dotat, cu

CONSTRUCȚII

reflectată
economiilor populației păstrate

de

TOTAL INVESTIȚII 
din care pentru :
— industrie
— construcții
— agricultură
— transporturi

telecomunicații
— învățămînt, cul

tură, ocrotirea

44,4 100,0

54,5
4,6

11,9

5,3
Șl

sănătății 1,4 3,1
— construcții

de locuințe 3,3 7,4
— gospodăria co

munală 1.2 2,6
Din volumul investițiilor alocate industriei,

41% au revenit industriei energetice și a com-

bustibilului, .23% industriei metalurgice și 
construcțiilor de mașini, 14% industriei chi
mice, celulozei și hîrtiei.

în industria ușoară, pentru crearea de noi 
capacități de producție și pentru moderni
zarea și reutilarea celor existente, s-au inves
tit peste 1,2 miliarde lei, cu 89% mai. mult 
decît în anul 1965.

Valoarea fondurilor fixe puse în funcțiune 
în anul 1966 a fost de 40,1 miliarde lei, cu 
13,7o/o mai mult decît în anul 1965.

Cu toate aceste rezultate, planul de inves
tiții din fondurile centralizate ale statului nu 
a fost îndeplinit integral (95,7%). Cu mult sub 
prevederile planului sînt realizările Ministe
rului Industriei Chimice (80,3%), Ministeru
lui Industriei Metalurgice (91,7°/o), Consiliului 
Superior al Agriculturii (94,7%), Ministerului 
Industriei Ușoare (93,4%). De asemenea, nu a

Creșterea veniturilor este 
rirea
C.E.C., soldul acestora fiind la sfîrșitul anu
lui 1966 cu 38 la sută mai mare decît în 1965.

S-au îmbunătățit condițiile de locuit ale 
populației. în anul 1966 au fost date în fo
losință peste 50 000 apartamente convențio
nale construite din fondurile statului. Popu
lația și-a construit aproape 68 000 case din 
fonduri proprii, majoritatea situate în me
diul rural.

A continuat să se dezvolte baza materia
lă a învățămîntului, culturii și ocrotirii să
nătății, ceea ce a determinat lărgirea și îm
bunătățirea activităților în aceste domenii.

în învățămîntul de cultură generală, me
diu, profesional și tehnic au fost date în fo
losință peste 2 600 săli de clasă ; laboratoare, 
ateliere. S-au construit cămine studențești cu 
o capacitate de circa 2 000 locuri, cantine cu 
o capacitate de deservire pentru 3 600 per
soane.

în școlile de toate gradele au fost cuprinși 
peste 3 635 000 elevi. Din anul școlar 1966/1967 
au început să funcționeze liceele de speciali
tate (industriale, agricole, economice, peda
gogice), cu un număr de peste 35 600 elevi, 
în învățămîntul superior, numărul studen
ților a ajuns la 134 000.

în anul 1966 învățămîntul superior a dat 
economiei naționale un număr de peste 22 000 
ingineri, economiști medici, cadre didactice 
și alți specialiști, iar învățămîntul tehnic și 
profesional 81 660 tehnicieni, maiștri și mun
citori calificați.

Pentru ocrotirea sănătății populației, au 
fost date în folosință spitalele din Suceava, 
Baia Mare, Poiana Mare, Dr. Petru Groza, 
Gătaia ; numărul paturilor de asistență me
dicală a ajuns la 146 500. Au fost construite 
noi policlinici și dispensare și s-au înzestrat 
în continuare cu aparatură modernă unită
țile sanitare existente.

COMITETUL DE STAT
AL PLANIFICĂRII

spo- 
la

în stațiunile balneoclimaterice, tabere și 
colonii de copii, au beneficiat de odihnă și tra
tament 759 000 persoane.

Au fost date în folosință noi cinematografe 
Ia orașe, instalații cinematografice Ia sate, că
mine culturale. Numărul abonamentelor la te
leviziune a ajuns în anul 1966 la 712 000, cu 
42% mai multe decît în anul precedent.

în anul 1966 au fost editate de către editu
rile de stat 3 202 titluri de cărți și broșuri, 
într-un tiraj de 67 milioane exemplare. Ti
rajul anual al ziarelor a fost de 1 028 milioane 
exemplare, iar al publicațiilor periodice de 170 
milioane exemplare.

Pentru gospodăria comunală au fost inves
tite 1,2 miliarde lei, din fondurile centralizate 
ale statului. Rețeaua de distribuție a apei s-a 
mărit cu peste 250 km. de canalizare .cu 170 
km, de gaze cu peste 90 km, de termoficare 
cu circa 70 km. Parcul de vehicule pentru 
transportul urban de călători a crescut cu 560 
vehicule față de anul 1965. Au fost electrificate 
aproape 1 000 sate, astfel că la sfîrșitul anului 
1966 existau circa 8 550 sate electrificate.

La 1 ianuarie 1967, populația țării număra 
circa 19,2 milioane locuitori, cu circa 114 000 
mai mult decît la 1 ianuarie 1966. La recensă- 
mîntul populației din 15 martie 1966, populația 
urbană reprezenta 38,2% din totalul populației 
țării.

★

Realizările obținute în anul 1966 în dezvol
tarea bazei tehnice-materiale, în creșterea 
producției și a productivității muncii, în îm
bunătățirea condițiilor de viață ale poporului, 
confirmă realismul programului stabilit de 
Congresul al IX-lea al partidului, soliditatea 
și dinamismul economiei noastre și constituie, 
în același timp, o bază trainică pentru înde
plinirea sarcinilor de plan din anii următori 
ai cincinalului.

DIRECȚIA CENTRALĂ 
DE STATISTICĂ

Sala turbinelor de la hidrocentrala Gheorghe Gheorghiu-Dej
Foto : Gh. VlnțUM

Raid-anchetă privind:

Stadiul proiectelor
pentru irigații

Extinderea lucrări
lor de amenajare a 
terenurilor pentru iri
gații, executarea aces
tora în condițiile cele 
mai avantajoase ne
cesită întocmirea din 
timp, cu spirit de răs
pundere a documen
tației tehnice. Redac-

ția noastră a organizat 
un raid-anchetă în 
regiunile București și 
Galați, care a urmărit 
în ce stadiu se află 
proiectele pentru lu
crările de irigații ce 
se vor executa în a- 
cest an.

BUCUREȘTI: Pe 23000 hectare

lucrările pot începe

Cooperatorii din re
giunea București și-au 
propus să extindă, în 
acest an, suprafețele 
irigate cu încă 28 000 
ha. In acest scop se 
vor organiza 84 de ba
raje noi, se va face 
supraînălțarea celor 
existente, prelungirea 
canalelor, construirea 
de stații de pompare 
etc. Identificarea tere
nurilor ce urmează a fi 
amenajate pentru iri
gat a început încă din 
vara anului trecut. A- 
poi, s-au făcut studiile 
tehnice necesare și 
s-a trecut la întocmi
rea proiectelor.

Inginerul șef Nico- 
lae Badraalexe, de la 
D.R.I.F.O.T. București, 
ne-a spus că au fost 
întocmite proiecte 
pentru 23 000 ha, iar 
altele sînt în lucru. în 
prezent, în toate ra
ioanele, au plecat pro
iectant! care, împreu
nă cu specialiștii de la 
consiliile agricole ra
ionale și uniunile raio
nale ale cooperativelor 
agricole, lucrează la 
definitivarea docu
mentației pentru apli
carea celor mai econo
mice soluții tehnice.

Cu sprijinul uniuni
lor cooperatiste, în a- 
cest an se vor execu
ta o serie de lucrări 
de amenajare prin 
unirea eforturilor tnai 
multor cooperative a- 
gricole. Cooperatorii 
din comunele Gheor
ghe Lazăr și Slobozia 
Nouă vor executa în 
comun irigarea unei 
suprafețe de 1 509 ha 
cu apă din rîul Ialo
mița. O lucrare ase
mănătoare fac și co
operatorii din Oinacu, 
Giurgiu și Remus, care 
vor amenaja împreună 
1 100 ha.

Cu toate că timpul 
este destul de înain
tat, în unele locuri nu 
s-au asigurat docu
mentațiile tehnice ne
cesare. în acest an în 
raionul Călărași su
prafața irigată va 
spori cu încă 2 200 ha. 
în acest scop acum se 
lucrează la organiza
rea șantierelor și la 
procurarea materiale
lor. S-a stabilit ca la 
cooperativei» agricole

Grădiștea și Doroban
țul să se confecțione
ze cu posibilități lo
cale dale pentru talu- 
zarea canalelor. Dar în 
ce privește întocmirea 
proiectelor, acestea 
s-au realizat numai 
pentru 1100 hectare, 
adică pentru jumă
tate din suprafața ca
re urmează să se a- 
menajeze.

Situații asemănătoa-

re se întîlnesc și în 
alte raioane. Coopera
torii din comuna Ilea
na, raionul Lehliu, au 
condiții să irige peste 
300 ha teren. Pentru 
aceasta au prevăzut 
construirea unei stații 
de pompare și procu
rarea a două asper- 
soare. Gheorghe Stoi
ca, președintele coope
rativei, era foarte în
grijorat din cauză că 
nu avea încă proiectul 
pentru a se începe 
construcția stației de 
pompare.

Este necesar ca 
D.R.I.F.O.T.-ul să asi
gure din timp docu
mentația tehnică, iar 
unitățile agricole să 
termine toate lucrările 
pregătitoare astfel ca, 
în momentul cînd tim
pul va deveni prielnie 
să se poată lucra cu 
toate forțele.

Florea CEAUȘESCU
Corespondentul 
„Scînteii"

GALAȚI: Măsurile bune 

să fie duse pînă la capăt

în acest an 67 coope
rative agricole, îndeo
sebi din raioanele Foc
șani, Galați și Brăila, 
vor iriga o supra
față de 6 400 ha. 
încă la 1 decem
brie anul trecut ulti
mul proiect de execu
ție a fost trimis coo
perativelor agricole. 
Ing. Mihai Culuri, 
directorul D.R.I.F.O.T. 
Galați, relatează că 
proiectanții au efec
tuat un studiu apro
fundat al terenurilor 
ce urmează să fie a- 
menajate. S-a avut de 
la început în vedere 
realizarea unor lucrări 
cu minimum de chel
tuieli bănești .și forță, de 
muncă. în acest scop, 
la definitivarea docu
mentației, precum și 
la avizarea proiecte
lor, au luat parte re
prezentanții beneficia
rilor, specialiști de la 
uniunile cooperatiste 
și consiliile agricole.

Multe cooperative a- 
gricole ca Biliești, 
Măicănești, Nâmoloa- 
sa-Sat și altele, avînd 
documentația asigu
rată, au început ame
najarea terenurilor 
stabilite. Din indicația 
biroului comitetului 
regional de partid, în 
prezent 45 de specia
liști de la D.R.T.F.O.T. 
sînt pe teren în coo
perativele agricole 
pentru a acorda asis
tență tehnică la execu
tarea lucrărilor de a- 
menajare și de exploa
tare a sistemelor de 
irigații. Ei se ocupă de 
organizarea șantiere-

lor, stabilesc graficele 
de execuție.

Deși irigarea cultu
rilor are o eficiență 
economică foarte ridi
cată, conducerile unor 
cooperative agricole 
manifestă încă delă
sare față de lucrările 
de amenajare a tere
nurilor. La Cudalbi, 
raionul Tecuci, și Vul- 
turu, raionul Focșani, 
de exemplu, s-au în
tocmit proiectele pen
tru irigarea a 100 ha 
și respectiv 153 ba, 
dar, tocmai pe aceste 
suprafețe s-a însămîn- 
țat, încă din toamnă, 
grîu. Acum aceste uni
tăți solicită proiecte 
pentru amenajarea ai
lor suprafețe.

Recent a avut loc o 
plenară a comitetului 
regional de partid în 
care s-a analizat te
lul cum se realizează 
sarcinile stabilite pri
vind îmbunătățirile 
funciare. în 1966, ca 
urmare a proiectării, e- 
xecuției și exploatării 
defectuoase a unor sis
teme de irigații în co
operativele agricole 
Jirlău, Vișani, Robeas
că, raionul Făurei, și 
altele, s-au obținut 
producții mici, care nu 
justifică cheltuielile fă
cute. Se simte nevoia 
ca măsurile luate în 
domeniul irigațiilor să 
fie duse pînă la capăt 
pentru obținerea de 
recolte mai mari de 
cereale, legume, fu
raje.

Radu APOSTOL 
Corespondentul 
„Scînteii"
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teatre
• Teatrul de Operă și Balet : FAUST — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL 
LUI MARCO POLO — 19,30.
• Teatrul Național „I, L. Caragiale" (sala 
Comedia) : DOAMNA LUI IEREMIA — 20, 
CU BANI — 20.(sala Studio) : O FEMEIE

• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : FEMEIA MĂRII (spectacol prezentat de Teatrul de stat din 
Constanța) — 19,30, (sala din str. Al. Sahia .nr, 76 A) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : COLOMBE — 19,30, (sala 
Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă” : CEI TREI MUȘCHETARI — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : PENTRU TOT 
CE-MI ESTE DRAG — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. 8. 
CEHOSLOVACĂ — 19,30.

tv
18,50 — Publicitate.

18,00 — Pentru cei mici. A fost odată.... Ur
sul, veverița și jderul" de Eugen 
Jianu. Desenează Iurie Darie.

18,20 — Pentru tineretul școlar : 1001 de 
întrebări.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Recital poetic : Pastel de iarnă.
19,35 — Intermezzo coregrafic cu balerinii Adele Orosz și Viktor 

Rona (R. P. Ungară).
20,00 — Filme de animație. Emisiune realizată în colaborare cu 

Arhiva națională de filme.
20,30 — Seară de teatru : „Doamna lui Ieremia" de Nicolae Iorga. 

Interpretează colectivul Teatrului Național „Ion Luca Ca- 
ragiale" din București.

23,00 — Telejurnalul de noapte.

In arta plastică i
Manifestare artistică de interes 

republican, Bienala de pictură și 
sculptură, organizată recent în sala 
Dalles, a oferit vizitatorului expo
ziției o imagine multilaterală asu
pra creației plastice din ultimii doi 
ani, o imagine a realizărilor și per
spectivelor ei.

Remarcînd varietatea stilurilor 
și manierelor artistice exprimate 
în cadrul celor cîteva sute de lu
crări, participanții la masa rotundă 
organizată de ,,Scînteia“ au subliniat 
faptul că, mai mult decît la ma
nifestările similare din anii trecuți, 
alături de maeștrii artei noastre, 
un mare număr de artiști tineri 
și de vîrstă mijlocie se înscriu cu 
lucrări ce vădesc maturitate de 
gîndire, o mai organică legătură cu 
realitățile vieții românești. „Efec
tul pe care îl produce, la prima ve
dere, expoziția bienală este im
presionant — ne-a spus Petru 
Comarnescu. Am întîlnit aici 
o mare diversitate de expresii, vi
ziuni și căutări tehnice. Se deli
mitează tot mai evident, pe lîngă 
diversitatea de stiluri individuale, 
anumite orientări mai largi și mai 
pronunțate decît în alte dăți, în 
special inspirația din folclor și fo
losirea stilisticii populare, atît în 
evocările din trecut cît și în tra
tarea unor teme contemporane". 
La rîndul său, Dan Grigorescu 
și-a exprimat părerea că „arta ro
mânească se dovedește și de această 
dată, prin cele mai grăitoare lu
crări de pictură (îndeosebi), pre
cum și de sculptură, un fenomen 
complex. O mișcare amplă, înlăun- 
trul căreia se produc, firesc, evo
luții, unele mai interesante și con
tinue, altele întrerupte de eșecuri, 
cele mai multe demonstrînd, însă, 
preocuparea pentru exprimarea 
unei realități, a unor universuri 
spirituale tot mai precis contu
rate".

Ion Frunzetti, membru al ju
riului bienalei, apreciază ca un 
fapt pozitiv „bogăția diversității 
direcțiilor stilistice, dar și organi- 
citatea, firescul acestei diversități. 
Artiștii noștri au învățat să judece 
valoarea unei inovații nu după ve
chimea ei în lumea artei, ci după 
valențele expresive ale metodei de 
creație. Seriozitatea căutărilor vine 
de la conștiința țintei propuse, de 
la legătura conștientă cu tradiția 
artistică, recunoscută ca teren pro
priu al culturii acestei țări".

Discuțiile au subliniat că șl în 
actuala bienală maeștrii ca Dumi
tru Ghiață, Marius Bunescu, Henri 
Catargi, Catul Bogdan, Corneliu 
Baba, Ion Cojan, Ion Jalea, Oscar

zentați monumental șl cu o tipo
logie convingătoare, de Vincențiu 
Grigorescu și emoționantul portret 
al lui „Nicolae Bălcescu", opera 
tînărului Vladimir Zamfirescu. De 
asemenea, „Pescarii", înfățișați în 
jurul unei mese, de către C. Pi- 
liuță, emoționează prin veridicul 
meditației. La sculptură, cîteva 
portrete „în caracter" — adică re- 
dînd nu numai aparența fizică, ci 
viața interioară și rațiunea de a 
fi a personajelor — datorate lui 
Naum Corcescu, Ion Lucian Murnu, 
Vasile Condurache, C. Popovici, 
Florica Hociung și alții.

Numeroase picturi și sculpturi 
dezvoltă viziunea și sensurile fol
clorice și folosesc stilistica popu
lară. Orientarea aceasta se accen
tuează în actuala expoziție. Cum, 
în ultimii ani, s-au făcut destule 
experimente izbutite și altele neiz
butite, acum se cuvine să fim mai 
exigenți și în această direcție. Nu 
mai trebuie să salutăm — credem 
— orice încercare de stilizare, orice

tu — care își cultivă personalita
tea, anonima tatonare de soluții 
plastice, des abandonate pe par
cursul anilor, sfîrșește prin a 
despersonaliza artiștii, prin a 
transforma o vocație certă în- 
tr-o monotonă incertitudine. Des
coperim intenții, destul talent 
dar, alături de candoare, la 
unii, un deconcertant gol de idei. 
Vagi ecouri din suflul altă dată as
cendent al unor artiști remarcați 
de critică". Participanții la discu
ție au remarcat: cînd se caută cu 
tot dinadinsul originalitatea, para
doxal, realizările duc nu la dis
tingerea unor personalități preg
nante, ci la anonimatul egalizator.

Referindu-se la aceasta, Dan 
Grigorescu disocia cîteva as
pecte : „Experimentul nu este, de
sigur, un procedeu care poate fi 
respins ca atare. El e necesar atîta 
vreme cît mărturisește o preocu
pare pentru aflarea unei expresii 
personale. Dar cînd el devine 
scop, nu mai conferă nici un fel

Mavrodln, ostentativ Imitat după _ 
Magritte". „Stridențele și excesele I 
— spunea Ion Frunzetti — nu | 
șînt conforme cu spiritul armonic 
al creatorului de artă ce și-a făcut I 
din modelele oferite de Istoria ar- | 
tei românești, populare și culte, o 
panoplie. Armele omului conștient I 
de sine și de rosturile sale în lume I 
sînt ordinea, echilibrul și aceste ca- a 
lități sînt cele permanente ale ar- I 
tei noastre din toate timpurile".

în ciuda realizărilor meritorii, de | 
virtuozitate, de rafinament ale I 
multor lucrări luate în parte, se ■ 
remarcă, totuși, o anumită lipsă de | 
vibrație rezultată — cum spunea I 
Mircea Popescu — din încălzirea “ 
insuficientă a materialului pînă la I 
temperatura în care elementele di- I 
verse se topesc și se integrează în ■ 
materialul creației. De aici vine și | 
impresia, încercată de mulți vizita- I 
tori, că în bienală se disting puține ■ 
personalități artistice cu o mare ■ 
putere de comunicare și de emoțio- I 
nare.

In jurul mesei rotunde despre Bie

nala de pictură și sculptură —1966 

cu Petru COMARNESCU, Mircea POPESCU, Ion FRUN

ZETTI, Dan GRIGORESCU și Ileana BRATU

intenție de transgresare folclorică 
în temele contemporane și invers. 
Se cuvine să ne întrebăm, mai 
stăruitor acum, dacă operele res
pective se ridică la semnificații 
spirituale și au forță expresivă sau 
dacă nu cumva cad în ceva ste
reotip, manierist.

Există opere care, legate de su
flul folcloric și de vechile proce
dee ale artei populare ori ale fres
celor medievale, reușesc să fie în- 
tr-adevăr expresive, să emoțione
ze, dar și altele care rămîn doar 
simple intenții. Ion Pacea, Brăduț 
Covaliti și Gh. Șaru au ajuns une
ori la caracterizarea adîncă a per
sonajelor și acțiunilor pe care le 
înfățișează, dar, de data aceasta, 
tablourile lor ne par lipsite de 
căldura emoției. Ar fi multe nume 
de citat pentru reușite parțiale.

de acoperire și cade, fatal, în for
malism. Din păcate, modul în care 
unii artiști urmăresc integrarea 
marii tradiții a folclorului româ
nesc se înscrie tot sub semnul sim
plului experiment formal, exterior. 
Unii descoperă arta noastră popu
lară, din afară, asemenea unui uni
vers exotic și o citează în frag
mente disparate care își pierd sem
nificația. Un brîu românesc ca în 
„Crașovencele" lui Ion Stendl, un 
joc de pătrate, ca în velința din 
leagănul înfățișat în „Maternita
tea" lui Ion Grigore sau chiar un 
costum întreg, ca în portretul Adi
nei Caloescu, simplificările și sti
lizările căutat naive sînt tot atît 
de departe de tradiția picturii 
noastre cît este și tabloul lui H.

„în loc să fie deschizători de I 
drumuri — spunea Mircea Popescu | 
— în loc să încerce să comunice ■ 
marea lor lume de adevăruri, unii | 
artiști plastici trec cu ușurință de I 
la o manieră la alta, împrumutînd ■ 
limbajuri și trăiri ce nu le aparțin. ■ 
Simți nevoia să ți se ofere motive I 
de meditație, prilejuri de reflecție R 
asupra problematicii majore umane ■ 
și sociale, dar ți se oferă scheme I 
facile. De aici impresia de „lipsă I 
de problematică",, de necorespon- ■ 
dență cu realitatea, măcar cu reali- I 
tatea exprimată de un șir de ex- | 
poziții personale care au precedat _ 
actuala bienală".

După opinia participanților la I 
discuție, situația aceasta vine și de ■ 
la faptul că în bienală, după spu- I 
sele unor membri ai juriului, majo- 1 
ritatea lucrărilor prezentate au fost ■ 
fie mai vechi, fie create special I 
pentru această manifestare. Artiștii I 
se prezintă nu cu ce au ei definitiv, ■ 
reprezentativ, ci cu schițe, unele I 
interesante, dar nedefinitorii.

Interlocutorii noștri au insistat, O 
în încheiere, că neajunsurile asu- I 
pra cărora au zăbovit în cuvîntul ■ 
lor vor putea fi, cu siguranță, de- | 
pășite în procesul creșterii rapide I 
a talentelor, al dorinței unanime de ■ 
a ridica arta la un nivel tot mai I 
înalt de cuprindere a vieții. Dar ele I 
trebuie luate în seamă cu mare 
seriozitate, cu o mare responsabili- ■ 
tate a artistului față de sine și ■ 
față de arta românească în ansam- I 
blul ei.

S-a discutat mult în jurul 
legitimității istoriei literare 
ca disciplină științifică cu 
obiect și metodologie auto
nomă. La noi, Mihail Dra- 
gomirescu, alăturindu-se u- 
nor puncte de vedere noto
rii în estetica europeană 
(Croce, de pildă), a contes
tat valoarea istoriei literare, 
pledînd cu vehemență pen
tru înlocuirea acesteia cu 
știința literaturii care ar tre
bui să se ocupe cu exame
nul exclusiv estetic al capo
doperelor. Aceste opinii 
porneau toate de la consi
derarea unicității estetice a 
operei, care ar elimina deo
potrivă posibilitatea genera
lizării filozofice asupra fap
telor literare și investigațiile 
de istorie literară. Astăzi 
aceste puncte de vedere sînt 
în bună măsură depășite, 
iar la noi lucrări de funda
mentală însemnătate dato
rate lui G. Călinescu, Eu
gen Lovinescu, Tudor Via- 
nu, D. Popovici, Șerban 
Cioculescu, Vladimir Strei- 
nu au conferit prestigiu de
finitiv istoriografiei lite
rare.

Dar concepută ca o isto
rie a valorilor estetice, poa
te istoria literară să-și rea
lizeze menirea aplecîndu-se, 
într-o totală solitudine, ex
clusiv asupra obiectului ei? 
Se pot, altfel spus, recolta 
rezultate viabile în cîmpul 
istoriei literare, ignorîndu-se 
comunitatea fatală cu cele
lalte științe ale spiritului ? 
Răspunsul care s-a dat a 
fost hotărît negativ. Faptul 
literar constituie un docu
ment expresiv, artistic al 
istoriei unui popor și al cul
turii sale și a ignora aceas
ta înseamnă a mina însăși 
posibilitatea ființării aces
tei nobile discipline. Istoria 
literară stabilește raporturi 
necesare cu istoria generală 
și cu deosebire cu aceea a 
culturii, fără a-și confunda 
obiectul, întotdeauna strict 
delimitat. G. Călinescu a- 
vertiza că istoria literară 
trebuie pusă în legătură cu 
„istoria condițiilor materi
ale din care iese o operă" 
iar Lovinescu, poate și mai 
apăsat, scria : „formă a u- 
nei culturi, a unei civiliza
ții, conceptul estetic intră 
în categoria tuturor crea
țiilor spirituale ale unei 
rase".

In lumina acestor presti
gioase preciziuni apar cu 
desăvîrșire ridicole și lipsi
te de finalitate acele puerile 
opinii care ambiționează să 
înalțe bariere de netrecut

ISTORIA LITERARĂ
Șl CADRUL
ISTORIC

între sfera esteticului și cea 
a culturalului, între acestea 
amîndouă și factorul istoric 
cu toate implicațiile și de
terminările sale firești. Fără 
îndoială, nici un istoric li
terar serios nu va confunda, 
în examenul analitic, este
ticul cu culturalul, după 
cum va repudia acele vul
garizatoare modalități care 
își elaborau judecățile de 
valoare în funcție exclusi
vă de categorii istorico-po- 
litice vehiculate în cutare 
operă literară. Dar nici nu 
va putea accepta acele 
puncte de vedere lipsite de 
temei care îndeamnă la ig
norarea disprețuitoare a 
factorilor extraliterari care, 
continuă să mai afirme 
unii, nu ar contribui la ge
neza unei opere. în reali
tate, cum se știe, scriitorul 
nu are parte de o existență 
plutitoare în eterate spații 
selenare, iar fenomenul es-

economic singurul hotărîtor 
în istorie înseamnă a vulga
riza marxismul. Iar exami
narea totalității acestor fac
tori este, cum se știe, urmă
rită în substanța internă a 
operei literare (sau a unui 
curent literar), evidențiin- 
du-se modul cum a influen
țat sau (uneori) determinat 
„istoricul" cutate lucrare, 
ce anume direcție culturală 
a adoptat scriitorul, idealul 
său filozofic ori politic, ci
vismul mapifestărilor sale 
publice. Chiar dacă judeca
ta de valoare estetică nu va 
fi direct influențată de ca
litatea aspectelor acestea 
extraliterare, niciodată nu 
vom putea obține înțelege
rea plenară a operei unui 
creator fără a recompune 
cadțul istoric din care a 
purces și a releva raportu
rile intime între creator și 
epocă. Un asemenea înțe
lept punct de vedere l-a

puncte de vedere

Han, Ion Vlasiu și alții dau o dis
cretă dar emoționantă lecție de 
consecvență cu propriile principii 
estetice: opera lor se împlinește, 
unitară, oferindu-ne lucrări proas
pete, echilibrate. Lor li se adaugă 
o pleiadă de tinere talente ce-și 
conturează și afirmă personalitatea 
artistică — Ion Pacea, Ion Gheor
ghiu, Viorel Mărgineanu, C. Piliuță, 
Octav Grigorescu, Virgil Almășan, 
G. Apostu, Gh. Iliescu-Călinești și 
mulți alții. Reprezentînd modali
tăți diferite de creație, viziuni și 
temperamente felurite, cei mai 
mulți dintre artiștii noștri plastici, 
din toate generațiile, se întîlnesc 
mai pregnant sau mai timid, în acea 
atmosferă caracterizată de vibra
ția acută și sinceră în fața reali
tății.

Interlocutorii noștri au ținut să 
arate, în continuare, că aprecierile 
lor pozitive referitoare la evoluția 
între două bienale a artei noastre 
plastice nu exclud, o serie de as
pecte ale creației încă nerezolvate. 
Asupra acestora au insistat, căutînd 
»ă explice sentimentul de insatis
facție pe care l-au încercat atunci 
cînd, depășind primele impresii, au 
încercat să caracterizeze mai sin
tetic, mai definitoriu lucrările.

La sculptura inspirată de folclor 
și stilizată în forme sintetice, ome
nesc, căldură în expresie și stil 
relevant găsim la Ion Vlasiu — 
relieful „Maternitate", la figurile 
cioplite în piatră sau lemn de Ion 
Vlad („Recolta") ori de G. Apostu, 
(„Nud"), Gh. Iliescu-Călinești 
(„Hora") și Spiru Săbiescu („Aștep
tare"). Merite ca expresivitate și 
construcție au și sculpturile lui 
Izsak Martin, Victor Roman, V. 
Gorduz, Maria Cocea, Al. Deacu- 
Ialomița, dar există în ele ceva 
forțat, manierist, insuficient simțit 
care ne determină să le apreciem 
mai puțin decît pe alte creații ale 
acelorași artiști. Uneori, se cade 
fără voie în caricatural, ori într-o 
falsă expresivitate.

Altă dată, primejdia venea de 
la tratările naturaliste, acum pri
mejdia provine de la manierism, 
de la o stilizare convențională, ex
terioară.

Fiind de părere că nivelul mediu 
al expoziției este mulțumitor și a- 
testă într-adevăr un remarcabil po
tențial de talent, Mircea Popes
cu s-a oprit la aspectele privind 
neîmplinirea, așa cum am fi do- 
rit-o, a personalității unor artiști, 
fără de care nu poate fi eonGepută 
varietatea stilistică reală a artei

Mircea SIMIONESCU

Studenji era io veni la Casa de cultued
Foto i Agerpre»

tetic nu poate fi înțeles și 
evaluat în afara coordona
telor spațiale și temporale. 
Ca toți semenii săi, crea
torul de frumos își poartă 
destinul într-o societate a- 
nume ale cărei împrejurări 
specifice își vor impune ine
vitabil pecetea caracteristi
că asupra substanței operei 
sale. Stadiul de dezvoltare 
a unei civilizații, climatul 
spiritual, structura intimă a 
culturii, înfruntările sociale 
și politice care frămîntă 
epoca respectivă nu rămîn 
străine de opera literară și 
mai ales de istoria unei pe
rioade (curent) literare. 
Dimpotrivă, toate aceste e- 
lemente vor pătrunde în 
corpul unei lucrări literare, 
influențîndu-i structura și fi
zionomia particulară, con
stituind totodată și factorul 
coagulant care apropie ar
tistic și ideatic mai multe 
opere și autorii lor în ceea 
ce îndeobște e cunoscut 
sub numele de curent li
terar.

Istoria internă a literatu
rii trebuie așadar comple
tată, cum prevenea Tudor 
Vianu, cu istoria ei externă, 
adică cu cercetarea atentă 
a cadrului istoric (social, 
politic, cultural), care i-a 
influențat în diferitele eta
pe ale dezvoltării, structura 
și profilul. Aceasta nu în
seamnă, firește, a proceda 
vulgarizator prin prezenta
rea detașată a „condițiilor 
social-economice". Dimpo
trivă, operația exegetică 
presupune luarea în consi
derare a totalității factorilor 
ce intră în conceptul de Is- 
toricitate, pornind de la 
precizarea lui Engels potri
vit căreia a socoti factorul

călăuzit pe Lovinescu în e- 
laborarea atît de apreciatei 
sale „Istorii a literaturii". Nu 
a scris el programatic în 
capitolul preliminar : „Tot 
ce am susținut în domeniul 
cultural și social al Istoriei 
civilizației române își va 
căpăta, astfel, o aplicare în 
Istoria literaturii române 
contemporane: scriitorii vor 
fi judecați și din punctul 
de vedere al caracterului 
de sincronism cu dezvolta
rea vieții noastre sociale și 
culturale și cu multiplele 
întretăieri de curente ideo
logice" ?

Dacă o asemenea moda
litate se impune a fi utili
zată în analiza operei unui 
scriitor, cu atît mai mult 
o va reclama examenul cu
prinzător al unui întreg cu
rent literar. în istoria lite
rară românească fenomenul 
e și mai complicat pentru 
că majoritatea curentelor 
noastre literare sînt în ega
lă măsură, dacă nu în pri
mul rînd, veritabile curente 
de idei în care direcția li
terară e numai o compo
nentă într-un complex am
plu și diferențiat. După pă
rerea noastră, curentul Da
ciei literare, junimismul, 
curentul Contemporanului, 
poporanismul, sămănătoris
mul, gîndirismul, parțial sim
bolismul nu pot fi studiate la 
obiect dacă se reține numai 
manifestarea lor literară, e- 
ludîndu-se adevărul izbitor 
că aceasta e doar un ca
pitol dintr-un ansamblu ar
hitectonic bine structurat, 
înțelegerea fiecărui ele
ment fiind condiționată de 
prealabila examinare a con
cepției întregului edificiu. 
Iar toate aceste curente de 
idei reprezintă poziții bine

delimitate față de un mo
ment determinant al istoriei 
României modeme, expri- 
mînd un punct de vedere 
în care ideologicul nu ocu
pă tocmai locuri subalterne, 
o soluție anume privind 
destinul posibil sau necesar 
al evoluției noastre. Să mai 
spunem că în aceste curente, 
de idei, alături de concep
ția filozofică, istoricitatea cu 
toate componentele ei (so
cialul, politicul, culturalul, 
spiritul public etc.) nu este 
deloc un fenomen alogen ci 
chiar elementul ei natural, 
substanța ei de bază ?

Se poate oare studia cu 
rezultate valabile curentul 
Daciei literare și, legat de 
aceasta, o bună parte a ro
mantismului românesc dacă 
am ignora împrejurările is
torice excepționale în care 
s-a afirmat ? Idealurile re
voluționare, sociale și na
ționale, de care au fost ani
mați exponenții reprezenta
tivi ai acestui curent, au 
pătruns în opera lor, confe- 
rindu-i valoare și specifici
tate. Nici programul Daciei 
literare, dar nici opera ce
lor care l-au urmat (Alec- 
sandri, Kogălniceanu, Gr. 
Alexandrescu, Bolintinear ' 
Bolliac, Ion Ghica etc.) 
pot fi analizate cît de. rit 
menționabil dacă nu sînt 
puse în legătură cu aseme
nea împrejurări de ordin is
toric precum pregătirea, 
desfășurarea și înăbușirea 
revoluției, prepararea și în
făptuirea actului Unirii, ne
cesitatea făuririi culturii 
moderne românești, critica 
instituțiilor și a moravurilor 
feudale. Sau cum vom pu
tea înțelege semnificația 
reală a sămănătorismului 
exceptînd ceea ce toți isto
ricii literari cu experiență 
au numit „momentul na
țional" care, reluînd unele 
dintre principiile Daciei lite
rare și ale junimismului, i-a 
îngăduit apariția și poziția 
efectiv dominatoare ia- 
ța literară și culturală a pri
mului deceniu din secolul 
nostru ? Dacă nu ținem sea
ma de aceste împrejurări 
din afara literaturii (dar ca
re i-au modelat atunci pro
filul) vom obține aceleași 
judecăți uniform-negative, 
după care sămănătorismul a 
fost pe toate dimensiunile 
un curent reacționar și di
versionist. Apoi poporanis
mul literar, poate fi oare stu
diat eludîndu-se întregul 
complex de factori politici 
și ideologici care efectiv 
l-au generat ?

Fără îndoială, faptul că 
fenomenul literar e în an
samblul acestor curente nu
mai o latură a unui întreg, 
nu exclude posibilitatea și 
chiar necesitatea ca cerce
tătorul să se aplece numai 
asupra valențelor literar-es- 
tetice. Numai că această re
perare a planurilor nu tre
buie să piardă din vedere 
ansamblul, mai ales că la 
noi datorită încă insuficien
tei dezvoltări a mijloacelor 
documentar - bibliografice, 
istoricul literar trebuie să 
facă de cele mai multe ori 
totul, inclusiv deshumarea 
documentelor arhivistice.

Dar un asemenea examen 
comparat, cu relevarea co
respondențelor și a antino
miilor dintre planurile dis
tincte ale unor curente li
terare, nu se poate realiza 
la obiect fără a integra în 
zonele cercetării totalitatea 
factorilor dintre care cel is
toric ocupă fatal locuri pre
ponderente.

Z. ORNEA
La o cercetare mai atentă — a 

remarcat Petru Comarnescu — ne 
dăm seama că bogăția spirituală nu 
este îndeajuns de fructificată, în 
sensul creării unui număr mai 
mare de opere cu calități atît de 
puternice îneît să devină piese de 
muzeu, să rămînă bunuri artistice 
peste timpul efectuării lor. Cele 
mai multe din lucrările expuse au 
caracter de încercare — încercări 
interesante, făcute cu talent și une
ori cu ingeniozitate și prospețime 
de sentiment — lipsindu-le adîn- 
cimea ce conferă aer definitiv unei 
creații.

Ne gîndim la portretizarea omu
lui în pictura și sculptura expusă. 
Multe sînt prezentări interesante 
ca procedee compoziționale, ca 
prelucrări decorative, dar puține 
emoționează și încă și mai puține 
aduc un mesaj adînc și semnifica
tiv. De la pictură, reținem în spe
cial portretul de „Muncitor", fă
cut de Henri Catargi, „Arlechinul", 
cu dramatism în expresie, al lui 
Corneliu Baba. „Logodnicii", pre-

npastre plastice. „Ai totuși impre
sia că problemele artei și ale vieții 
nu sînt trăite și gîndite în toată 
profunzimea lor. Valorificarea fol
clorului, de pildă, pune astăzi ar
tistului probleme dintre cele mai 
complexe și deci mai dificile. Se 
constată că puțini artiști integrează 
în creația lor sensurile adinei și nu 
numai aspecte exterioare ale fol
clorului. Dacă la unii pictori, ca 
Georgeta Năpăruș, aceste sensuri 
sînt mai structurale, în schimb la 
alții, elementele folclorice ne apar 
exterioare, decorative, schematice. 
Nu ne putem mulțumi numai cu 
accente ale viziunii populare, pre
sărate ici colo spre a agrementa 
compoziția, cu imitații facile ale 
icoanelor pe sticlă, cu rigiditățile 
naive, artificioase ce amintesc con
trafacerea. Este o tendință supără
toare care, din păcate, în cazuri 
care ni se par a nu fi prea rare, 
promovează o anume facilitate ce 
denotă o minimă rezistență".

„Față de lipsa de echivoc a maeș
trilor — ne-a spus Ileana Bra-

• RĂZBOI ȘI FACE — film pentru ecran panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12: 15, 18, 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : REPUBLICA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, FESTIVAL - 9; 12; 15; 18; 21, FEROVIAR - 8 15: 
11; 13,45; 16,45; 19,45, EXCELSIOR—9,30; 12,15; 15; 18; 21.
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEAFĂRUL — 10; 13,30; 17,30; 21, BUCUREȘTI
— 9; 12,30; 16,30; 20, GIULEȘTI — 10,30; 15,30; 19, ARTA — 9; 12,15; 16; 19,30, DRU
MUL SĂRII — 15,30; 19.
• OAMENI PE RUG: — 10; 12; 14; MOARTEA OBOSITĂ — 16,30; 18 45 ; 21 —
CINEMATECA. ’ ’
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
GRIVIȚA — 9,30; 12; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Două orașe), FLAMURA 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 9; 12; 15,30; 18; 20,30.
• ZORBA GRECUL : LUMINA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : BUZEȘTI (completare Din pămînt 
și foc) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare Orașul interzis) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR — cinemascop : VICTORIA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, TOMIS (completare Salut, Festi
val !) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• FALSTAFF : UNION — 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, RAHOVA
— 15,30; 18; 20,30.
• PARISUL VESEL — TROFEUL INDIAN : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• FAUST XX — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare 
Mimetism) — 14; 16; 18; 20.
• SANJURO — cinemascop : DACIA (completare Drumul spre succes) — 9—13,30 în 
continuare ; 16; 18,30; 20,45.

cinemascop : ÎNFRĂȚIREA INTRE
14; 16; 18; 20.
— cinemascop : DACIA (completare Drumul apre succes) — 9—13,30 în

cinema

îescî^S;:i8CSaA$I (COmpletare George cîntăretu) pămîntului romă-

9%M5?nE30M5“4V^ CIcloni, antlcidonl, fronturi) _

S5JMJS&SB” ’ M5! » ** !S
•; GOVG?TA 7 cinemascop : UNIREA (completare Vizita conducătorilor de nartid Șl de stat m regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30. r 06 parMd
• DIN BASKERVILLE : FLACĂRA - 15,30; 18; 20 30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VITAN (completare Căsuțe’zburătoarei _  n- irqb-
18; 20,15, COTROCENI (completare Călărețul pe poney)_ 15 15- jg- 20 45 ’ ’ ’
• DIPLOMATUL GOL : MUNCA (completare Apa în pericol) — 15 30- 18- 90
• ANUNȚ MATRIMONIAL : POPULAR - 15,30; 18- 20 30 ' ’
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : AURORA - 8,30; 16,45; 13- 15 30-18- 20 30
• NEVESTE PERICULOASE: MOȘILOR (completare Pilula) - 15 3018- 20 30

VARȘOVIA : COSMOS (completare Lacul lebedelor) — 15’30- 18
20,30, PROGRESUL (completare înflorim și noi cu țara) — 15 30- 18- 20 30
• MOȘ GERILĂ : VIITORUL (completare Fredi cel încăpățînat)’— 1530- ir- 2030
• CIMARON “ cinemasc°P; COLENTINA (completare Apa în pericol) 15 30;
• PORUMBELUL DE ARGILA : LIRA (completare Cantonamentul) — 16; 18,15; 20,30
w DIN TEBA cinemascop : FERENTARI (completare Jocul) — 15 30;18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : PACEA (completare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30
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ÎNTOARCEREA TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE RĂDULESCU DIN IRAN

Luni seara s-a înapoiat în Capi
tală Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația primului ministru 
al Iranului, Amir Abbas Hoveida, 
a făcut o vizită de prietenie în 
această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

erau prezenți Maxim Berghianu, 
Petre Blajovici, miniștri, reprezen
tanți ai conducerii Ministerului 
Afacerilor Externe.

A fost de față S. H. V. Sanan- 
daji, ambasadorul Iranului la 
București.

(Agerpres)

Colegiul Ministerului Transporturilor
a stabilit noi măsuri pentru realizarea

1966 și prin- 
trebuie luate 
planului pe

Activitatea pe anul 
cipalele măsuri care 
în vederea realizării 
anul 1967 au fost analizate în co
legiul Ministerului Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene, care a 
vut. loc în cursul zilei de luni.

Din materialul prezentat ca 
din discuții a reieșit că planul 
transport auto, naval și aerian 
anul 1966 a fost îndeplinit, în une
le sectoare obținîndu-se importan
te depășiri. De asemenea, a fost 
realizat integral planul de investi
ții și construcții-montaj.

Pentru acest an unitățile minis
terului au sarcini sporite, menite 
să satisfacă într-o mai mare măsu
ră cerințele economiei naționale și 
ale populației. Față de anul 1966, 
volumul tonelor transportate va fi 
cu 10 la sută mai mare, al tone
lor kilometri cu 42 la sută, iar al 
producției globale industriale cu 
peste 20 la sută.

a-

Și 
de 
pe

f

I

In acest scop, colegiul ministere- 
lui a stabilit unele măsuri privind' 
asigurarea unui transport în condi
ții optime de siguranță și calitate, 
verificarea atentă a stării tehnice 
a mijloacelor de transport, întări
rea disciplinei în toate sectoarele 
de muncă, extinderea mecanizării 
proceselor de producție.

S-a subliniat, de asemenea, ne
cesitatea utilizării la întreaga ca
pacitate a mijloacelor și ridicarea 
calificării personalului, folosirea 
intensivă a mijloacelor de trans
port și a capacităților de producție. 
Au fost stabilite, de asemenea, mă
suri corespunzătoare în ce privește 
activitatea de proiectare, cercetare 
științifică, executarea lucrărilor de 
construcții, reducerea prețului de 
cost, precum și sporirea beneficii
lor în toate sectoarele de activitate.

pe 1967

(Agerpres)

Emisiunea concurs T. K

JJ
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la o nouă ediție
Duminică seara, mi

lioane de telespectatori 
din întreaga țară au a- 
sistat la o pasionantă și 
însuflețitoare întrecere 
artistică — emisiunea 
inaugurală a noii ediții 
a „Dialogului la distan
ță". Reprezentanți ai 
regiunilor Suceava și 
Argeș au adus în con
curs adevărate buchete 
de talente, frumuseți și 
valori, conturînd ima
ginea vieții artistice 
înfloritoare care se dez
voltă pe solul unor ne
pieritoare tradiții.

Actuala ediție 
„Dialogului la
tanță" — la care vor 
participa toate regiunile

a
dis-

patriei — continuă cu
noscutul și popularul 
ciclu de emisiuni, re- 
flectînd totodată preo
cuparea organizatorilor 
pentru sporirea obiecti- 
vității aprecierilor și a 
caracterului stimulativ 
al întrecerii. Astfel, no
tarea participanților se 
face de un juriu con
stituit din reprezentanți 
ai tuturor regiunilor, 
care urmăresc emisiu
nile pe micul ecran în 
localitățile de reședin
ță și comunică notele 
acordate printr-un cir
cuit telefonic special. 
Regulamentul concursu
lui prevede și alte îm
bunătățiri care se re

flectă nemijlocit In în
sămi structura programe
lor. In mod deosebit 
merită consemnată aten
ția acordată aducerii pe 
scenele concursului a 
celor mai frumoase o- 
biceiuri folclorice din 
regiuni — prilej de 
popularizare a unor 
prețioase comori ale 
creației populare. Con
sacrată descoperirii și 
promovării de noi ta
lente, punerii în lumină 
a valorilor artistice ale 
regiunilor țării, emisiu
nea „Dialog la distanță" 
este urmărită cu viu in
teres de toți telespecta
torii.

SPORT
■ Patinaj artistic

BELGRAD 30 (Agerpres). — Cea 
de-a 58-a ediție a campionatelor eu
ropene de patinaj artistic se va des
fășura între 31 ianuarie și 5 februarie 
la Liubliana și va reuni peste 100 de 
patinatori și patinatoare din 17 țări.

întrecerile se vor desfășura pe 
gheața patinoarului Tivoli, unde anul 
trecut a avut loc campionatul mon
dial de hochei pe gheață. în ce pri
vește pronosticurile, specialiștii acordă 
cele mai mari șanse, la masculin, aus
triacului Emerich Danzer. La femi
nin, în absența austriacei Regine 
Heitzer (care s-a retras din activita
tea competițională), principala favo
rită este Gabriele Seyfert (R.D.G.). în 
proba de perechi, sovieticii Ludmila 
Belousova și Oleg Protopopov au toa
te șansele să-și adjudece din nou lo
cul întîi.

România, care participă pentru pri
ma oară la campionatul european fe
minin individual, este reprezentată 
de tînăra patinatoare Elena Moiș, în 
vîrstă de numai 14 ani.

cîștigat în 29 de mutări la Vacka și 
se menține pe locul trei al clasamen
tului. Alte rezultate: Matanovici—Gu- 
narsson 1—0 ; Barczay—Vizantiadis 
1—0; Ivkov—Kostro remiză ; Fuchs— 
Jansa remiză ; Zuidema—Biliap 1—0; 
Hindle—Morlock 0—1 ; Pachman— 
Haman remiză ; Lengyel—-Boboțov 
1—0.

Clasament: Matanovici 9,5 puncte; 
Ivkov 9 puncte ; Gheorghiu 8,5 punc
te ; Barczay, Fuchs 8 puncte ; Kostro, 
Haman, Lengyel 7,5 puncte ; Mor
lock, Jansa 7 puncte etc.

0 DELEGAȚIE DE PARTID CONDUSĂ 
DE TOVARĂȘUL MIHAI DALEA

k PLECAT LA BELGRAD

înspre nord-est 
o boare de vînt 
aduce pînă 
noi stropi 

nisip de

la 
de 
pe 

Sa-

Luni seara a plecat spre Belgrad 
o delegație de partid condusă de 
tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
va face o vizită de prietenie în a- 
ceastă țară.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți Virgil Trofin, secre-

tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass 
și Mihail Florescu, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
activiști de partid.

Erau prezenți Iakșa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

/
Plecarea tovarășului 
Corneliu Mănescu in

Republica Federală a Germaniei
Ministrul afacerilor externe, 

Corneliu Mănescu, a părăsit luni 
dimineața Capitala, plecînd în Re
publica Federală a Germaniei, unde 
va face o viz,;tă oficială la invita
ția ministrului afacerilor externe al 
acestei țări, Willy Brandt.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
a, au fost prezenți Pompiliu Ma- 
ovei, președintele Comitetului de

Stat pentru Cultură și Artă, George 
Macovescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alți membri 
ai conducerii ministerului.

Au fost de față dr. Franz Drut- 
sclimann, șeful ad-interim al Re
prezentanței comerciale a R.F.G. la 
București, și membri ai reprezen
tanței.

(Agerpres)

Consfătuire asupra unor 
probleme actuale 

ale rețelei cinematografice
Conducerea Direcției rețelei cine

matografice și difuzării filmelor 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă a organizat în Capi
tală, timp de 3 zile, o dezbatere 
pe marginea sarcinilor cultural-po- 
litice și economice care revin rețe
lei cinematografice în noul an și a 
proiectului de repertoriu cinemato
grafic pe anul 1967. Au participat 
directorii întreprinderilor cinema
tografice regionale, șefii oficiilor 
interregionale de difuzare a filme
lor, alți lucrători din rețeaua cine
matografică.

în cadrul discuțiilor au fost 
subliniate eforturile depuse și re-

Cronica zi*e‘
In cadrul schimburilor prevăzute 

în acordul cultural dintre România 
și Anglia, luni seara a plecat la 
Londra o delegație de scriitori ro
mâni, formată din Matei Călinescu, 
Ion Horea, Marin Preda și Aurel 
Rău. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 1, 2 șl 3 februarie a.c.
In țară : Vreme rece, mai ales 
în estul țării. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ninsori 
izolate. Vînt potrivit, cu intensi
ficări trecătoare, în estul tării. 
Minimele vor fi cuprinse între 
minus 15 și minus 5 grade, lo
cal mai coborîte, iar maximele 
între minus 8 și plus 2 grade, 
mal ridicate în sud-vestul țării, 
în București : Vreme rece, mai 
ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi schimbător. Vînt 
potrivit. Temperatura în scăde
re, la început, apoi în creștere 
ușoară. Ceață dimineața și 
seara.

zultatele bune obținute de cei care 
lucrează în acest domeniu, contri
buția acestui sector la bogata ac
tivitate ciflturală a țării. Numeroși 
vorbitori au criticat unele stări de 
lucruri existente în rețeaua cine
matografică. Unele critici s-au re
ferit la caracterul învechit al unor 
filme documentare și de știință 
popularizată destinate satului, la 
sărăcia existentă, mai ales în do
meniul filmului de răspîndire a cu
noștințelor cultural-științifice și la 
numărul mic de filme documenta
re destinate sectoarelor de bază 
din agricultură. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea ca organele 
locale să acorde o atenție sporită 
folosirii filmului în acțiunile cul- 
tural-politice organizate în între
prinderi, instituții și cooperative a- 
gricole de producție. A fost soli
citată atenția unor organe econo
mice centrale — Comitetul de Stat 
al Planificării, Ministerul Finanțe
lor, Comitetul de Stat pentru Mun
că și Salarii — în rezolvarea unor 
probleme specifice acestei categorii 
de activitate.

O bună parte a discuțiilor a fost 
rezervată preocupărilor existente 
pentru realizarea unui mai mare 
confort în sălile de spectacol. Le
gat de aceasta, se impune ca Di
recția rețelei, întreprinderile pro
ducătoare de utilaje și aparataje 
cinematografice și sfaturile popu
lare regionale să se preocupe cu 
mai mult spirit de răspundere de 
înlocuirea aparatajului învechit, 
care nu mai corespunde cerințelor 
tehnicii actuale și exigenței spec 
tatorilor.

Referitor la proiectul de reper
toriu, s-a subliniat lipsa de exi
gență în difuzarea unor filme ar
tistice submediocre, care mai sînt 
prezentate pe ecrane, slaba preocu
pare pentru lansarea filmului, 
pentru modernizarea mijloacelor de 
popularizare a acestuia, precum și 
necesitatea unei serioase munci de 
perspectivă în activitatea de pro
gramare a filmelor.

malurile Dunării și 
vei care se împreu
nă sub zidurile fortâ- 
reței Kalemegdan. Nu 
departe de acest loc isto
ric, lîngă vechiul aeroport 
aflat acum în perimetrul 
Noului Belgrad, stăteam 
de vorbă cu inginerul 
Sava Morokvasici din Di
recția pentru construcția 
acestui cartier al capita
lei iugoslave. Cu mai pu
țin de două decenii în 
urmă aici nu erau decît 
mlaștini și bălți.

— Vedeți, îmi spune in
ginerul Morokvasici, Bel
gradul nu face excepție 
printre orașele de astăzi 
ale Iugoslaviei. Nicăieri 
nu veți găsi un singur 
oraș ; de obicei sînt două: 
unul vechi, altul nou. Și 
nu puține sînt cazurile 
cînd „orașul nou" îl în
trece pe „cel vechi" — în 
suprafață și număr de lo
cuințe, fără a mai vorbi 
de confort și eleganță. 
Este urmarea firească a 
creșterii, într-un ritm ra
pid, a construcțiilor de lo
cuințe în anii de după e- 
liberarea țării. Adeseori, 
cele două orașe stau față 
în față — ca de exemplu 
aici la Belgrad : dincolo 
de Sava orașul vechi, iar 
dincoace orașul nou. A- 
ceeași situație o veți în- 
tîlni la Vojdovaț, la Tito- 
vo Ujițe, la Kraguevaț și 
în multe alte localități. De
limitarea este mai greu 
de făcut la Zagreb și la 
Sarajevo unde construcți
ile noi s-au „infiltrat" 
printre cele vechi, unele 
datînd de 2—3 secole. 
Poate tocmai această îm
binare de stiluri și culori 
mărește farmecul celor 
două orașe.

Aici, în Noul Belgrad, 
arhitecții și constructorii 
au avut posibilitatea să 
acționeze pe un loc gol, 
să vadă și să conceapă 
totul de la început și 
pînă la sfîrșit prin prisma 
necesităților de astăzi.

N-au fost nevoiți să țină 
seama de considerente de 
spațiu și nici de înălți
me. In aceste ansambluri 
și-au găsit loc o serie de 
lucrări inspirate, cum este 
muzeul de artă contempo
rană situat pe malul Sa- 
vei, clădirile Vecei Exe-

ani s-au înălțat încă a- 
proap» un milion de lo
cuințe. S-a dezvoltat in
tens ți industria materia
lelor de construcție. Ast
fel, între 1952—1966 în a- 
ceastă ramură a indus
triei producția a crescut 
cu 190 la sută ; în aceeași

construirea de locuințe 
din mase plastice — du
rabile, confortabile și ief
tine. La Institutul pentru 
cercetarea materialelor 
de construcții din Saraje
vo și la Institutul de con
strucții din Zagreb se lu
crează la realizarea unor

(Agerpres)

cutive Iugoslave ca și 
clădirea sediului C.C. al 
U.C.I. Vor mai fi și altele. 
In 1980 Noul Belgrad va 
avea 250 000 locuitori.

In ultimii ani construc
ția de locuințe a luat un 
puternic avînt în toate re
publicile Iugoslaviei.

perioadă producția de ci
ment a crescut cu 
sută.

In planurile de 
pectivă ale R.S.F. 
slavia, problema locuin
țelor ocupă un loc de 
seamă. In perioada 1966 
—1970 urmează să se

245 la

pers-
Iugo-

corespondență din Belgrad

Moștenirea lăsată de ve
chiul regim a fost grea. 
Potrivit datelor oficiale, 
în 1939 existau în orașe 
560 000 locuințe, din care 
numai 30 la sută cores
pundeau cerințelor. Situa
ția a fost îngreunată de 
distrugerile provocate de 
război (21 la sută din fon
dul de locuințe existente 
au fost nimicite sau ava
riate, iar 3 300 000 per
soane rămăseseră fără a- 
dăpost). Chiar în perioada 
imediat postbelică s-au 
construit 330 000 de apar
tamente. Treptat, ritmul 
a crescut și în următorii

construiască circa 700 300 
de apartamente, din care 
aproape jumătate în ora
șe și centre industriale.

O preocupare de sea
mă a arhitecților și pro- 
iectanților este găsirea u- 
nor metode industriale cît 
mai eficiente care să sa
tisfacă atît pe construc
tori, cît și pe locatari. 
Printre acestea, un loc tot 
mai important îl ocupă fo
losirea de elemente pre
fabricate. Arhitectul Ju
rai Najdhard, profesor la 
facultatea de arhitectură 
din Sarajevo, a propus

asemenea prototipuri. 
Răspunsul îl vor da vii
torii locatari. Dacă acest 
tip de locuințe va fi pe 
placul lor se va trece la 
producția în serie mare.

Un alt fapt care preo
cupă, de asemenea, în 
prezent pe specialiști este 
sistematizarea orașelor. 
Se lucrează intens la defi
nitivarea unor planuri ur
banistice potrivit cărora 
să se efectueze noile lu
crări de construcții în nu
meroase orașe din țară.

Preocupările prezente 
nu împiedică pe arhitecții 
din Iugoslavia să încerce 
să dea răspuns la între
barea cum vor arăta con
strucțiile viitorului. In re
vistele de specialitate am 
văzut numeroase proiecte 
îndrăznețe — adevărate 
opere de artă arhitectoni
că — care permit imagi
nației să ia cu mult îna
intea posibilităților ac
tuale. Ele dezvăluie oda
tă mai mult preocuparea 
poporului iugoslav de a 
rezolva cu succes o pro
blemă importantă a con
strucției socialiste.

N. PLOPEANU

TELEGRAME EXTERNE
A. Rapacki despre 
vizita făcută
in Franța

PARIS 30 (Agerpres). — La 30 
ianuarie, Adam Rapacki, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polone, 
a părăsit Parisul, încheindu-și vizi
ta oficială făcută în Franța la invi
tația guvernului francez. In timpul 
vizitei, ministrul de externe polo
nez a fost primit de președintele 
de Gaulle, a avut întrevederi cu 
primul ministru Pompidou și a pur
tat convorbiri cu ministrul de ex
terne Couve de Murville.

In aceeași zi, Rapacki și persoa
nele care l-au însoțit s-au înapoiat 
la Varșovia.

lua sosire, în capitala R. P. Polo
ne, Rapacki a declarat că schimbul 
de păreri a confirmat deplina înțe
legere reciprocă. S-a constatat, a 
spus el, că punctele de vedere ale 
Franței și Poloniei în principalele 
probleme privind situația din Euro
pa coincid și că relațiile reciproce, 
îndeosebi cele economice, se dez
voltă cu succes.

încheierea vizitei

președintelui Finlandei în R.A.U
CAIRO 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Finlandei, Urho Kekko
nen, și-a încheiat luni vizita de 
șase zile în R.A.U. In comunicatul 
dat publicității cu acest prilej se 
arată că în cadrul convorbirii 
avute cu președintele Nasser au 
fost abordate probleme privind si
tuația internațională și alte pro
bleme de interes comun.

Cei doi președinți au confirmat 
atașamentul țărilor lor față de 
cauza păcii și colaborării, reafir- 
mîndu-și convingerea că principiile 
coexistenței pașnice și neamestecu
lui în treburile interne ale altor 
state au o mare importanță pen
tru menținerea păcii în lume. Păr
țile au căzut de acord că războiul 
din Vietnam constituie o serioasă 
amenințare pentru pacea și secu
ritatea în lume. Totodată, cei doi 
președinți și-au exprimat satisfac-

ția pentru relațiile de prietenie 
dintre popoarele celor două țări.

Președintele Gamal Abdel Nasser 
a fost invitat să facă o vizită ofi
cială în Finlanda. Invitația a fost 
acceptată.

Acțiuni teroriste*

DE PRETUTINDENI
„Lovitură de stat" 
in Insula Bananal

■ Șah
Turneele tradiționalului festival de 

șah de la Beverwijk (Olanda) s-au în
cheiat. In concursul feminin, pe pri
mul loc s-a clasat șahista sovietică 
Alia Kușnir cu 9,5 puncte din 11 po
sibile, urmată de Alexandra Nicolau 
(România) 8 puncte, Eva Karakas 
(Ungaria) 7,5 puncte, Vreeken (Olan
da) 7 puncte etc. în ultimele două 
runde, țnaestra română Alexandra Ni
colau a remizat cu Vreeken și a în
vins-o pe spaniola Velat de Colo- 
minas.

Turneul masculin a revenit marelui 
maestru sovietic Boris Spasski, cu 11 
puncte din 15 posibile. Șahistul ro
mân Theodor Ghițescu a ocupat locul 
13 cu 6 puncte. în runda a 14-a, Ghi
țescu l-a învins pe marele maestru 
olandez Donner, iar în runda a 15-a 
a obținut remiză în fața marelui 
maestru maghiar Szabo.

După o zi de repaus, turneul zonal 
de șan de la Vrnjacka Banja (Iugosla
via) a fost reluat cu partidele din run
da a 13-a. Reprezentantul României, 
parele maestru Florin Gheorghiu, a

■ Biatlon
în ziua a treia a Sparțachiadei de 

iarnă a armatelor prietene s-a desfă
șurat ștafeta 4x7,5 km din cadrul biat- 
lonului. Victoria a revenit echipei 
R. D. Germane cu timpul de 2hl7’06”. 
România a ocupat locul patru cu 
2h20’08”. De remarcat că cele mai 
bune trageri le-au executat biatloniștii 
români, care au spart 39 baloane 
din 40.

în proba individuală de fond pe 
primul loc s-a clasat G. Klimer (R. D. 
Germană), cronometrat în 48’03”. 
Sportivul român Gheorghe Cincu a 
ocupat locul șapte cu timpul de 
49’35”.

Concursul de sărituri de la trambu
lina mare a fost cîștigat de Dieter 
Neundorfer (R. D. Germană), cea mai 
lungă săritură a sa măsurînd 110 m.

ft Atletism
La Moscova se desfășoară un con

curs internațional de atletism pe te
ren acoperit, la care participă 200 de 
concurenți din 12 țări printre care și 
România. In cursa de 60 m garduri, 
sovieticul Valentin Cistiakov a obți
nut 7’7/10, timp care egalează cea 
mai bună performanță mondială pe 
teren acoperit deținută de italianul 
Ottoz.

în cursa de 1 500 m, cîștigată de 
Harold Norpoth (R. D. Germană) cu 
timpul de 3*48”, sportivul român ZoI- 
tan Vamoș s-a clasat pe locul șapte 
cu 3’58”.

Proba de aruncare a greutății femei 
a revenit sovieticei Nadejda Cijova, 
cu 16,99 m.

lovitură de stat“, despre 
nu s-a știut nimic pînă

„O 
care 
de curind, s-a produs in Insu
la Bananal, a cărei suprafață 
este cit a Belgiei și care este 
situată pe rîul Araguaya, din 
bazinul Amazoanelor. Despre 
această lovitură de stat s-a 
luat cunoștință abia la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, cînd la 
Brasilia a sosit Arutana, noul 
conducător al tribului de indi
eni Caraja. El a anunțat că a 
înlocuit la putere pe vărul 
său, Ataualpa, care a condus 
in mod „dietatorial“ tribul Ca
raja in ultimii 26 de ani. Noul 
conducător al Insulei Bananal 
a venit la Brasilia pentru a 
conferi cu reprezentanții ser
viciului brazilian de protecție 
a indienilor.

sanguine, în organism se ad
ministrează plasmă sau dex
tran. Dar aceste substanțe nu 
pot transporta oxigen. Apa să
rată nu provoacă dilatarea va
selor sanguine, însă hemoglo
bina poate exercita presiuni a- 
supra vaselor.

Pamirul crește

Un nou înlocuitor 
al sîngelui

Cercetătorii de la centrul 
medical Chicago (S.U.A.) au 
reușit să obțină din apa sărată 
obișnuită și dintr-o substanță 
ce colorează in roșu un înlo
cuitor de singe. Soluția are as
pectul sîngelui natural și ac
ționează ca acesta. Ea poate fi 
folosită pe scară largă in 
timpul șocurilor. In soluție se 
adaugă hemoglobină. Soluția 
se elimină din circulația san
guină în citeva ore. De obicei, 
în cazurile de șocuri însoțite 
de pierderi mari de singe și 
de pericolul colapsului vaselor

In vestita 
tr-o regiune 
lui, bîntuie 
cumplite, din care cauză 
pot trăi acolo nici oameni, nici 
animale. Recent, pe acest loc 
arheologii au descoperit o așe
zare — tabăra unor oameni 
preistorici. In jurul vetrelor 
au fost găsite resturi de co
paci, care cresc astăzi cu mult 
mai jos, pe pantele munților. 
Oamenii de știință au tras 
concluzia că Pamirul „crește" 
lent in înălțime. S-a calculat 
că in 10 000 
țat cu circa

Vale a morții, în- 
înaltă a Pamiru- 
adeseori geruri 

nu

de ani, el s-a inăl- 
800 m.

„Faruri naturale"
Cu cițtva 

logii au 
din regiunea Groenlandei care 
au ochi foarte strălucitori, îi 
folosesc ca un fel de faruri 
pentru a-și ademeni prada — 
pești curioși pe care îi fasci
nează. Această constatare a 
fost valorificată de pescarii 
japonezi, care au atașat la pla
sele lor ghirlande de becuri 
sau inele acoperite cu un strat 
luminiscent. Rezultatul a fost 
extraordinar, mai ales cind 
pentru atragerea peștilor s-au 
folosit briliante minuscule.

ani în urmă ihtio- 
stabilit că rechinii

La Salonul internațional al am
barcațiunilor pentru distracții de 
la Paris a fost prezentată și a- 
ceastă barcă pliantă cu fundul 
din plexiglas, care permite pa
sagerilor să vadă ce se Intîm- 

plă sub apă

pînă acum lipsite de apărare 
pot lupta cu răufăcătorii. In 
momentul cînd răufăcătorul 
începe să umble la broasca 
compartimentului unde se află 
banii, unul din dispozitive îi 
dă în cap o lovitură puternică. 
Un altul stropește pe fața 
hoțului o vopsea care nu se ia. 
Mai departe, este treaba poli
ției să descopere acești oameni 
„marcați".

Nave din material

plastic

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
în noaptea de 29 ianuarie la amba
sada iugoslavă din Washington și 
la consulatele din San Francisco, 
New York și Chicago s-au produs 
simultan explozii, care au provocat 
însemnate pagube materiale. Nu au 
fost semnalate victime omenești. 
In cursul aceleiași nopți s-au pro
dus explozii și la ambasada iugo
slavă din Ottawa și la consulatul 
general din Toronto.

. Agenția Taniug apreciază că a- 
tacarea reprezentanțelor diplomati
ce iugoslave dovedește că este vor
ba de o acțiune teroristă pregă
tită cu minuțiozitate. In legătură 
cu aceasta, Veliko Miciunovici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în 
S.U.A., l-a vizitat la 29 ianuarie pe 
N. Katzenbach, subsecretar de stat 
în Departamentul de Stat al S.U.A., 
căruia i-a înmînat în numele gu
vernului iugoslav o notă de pro
test în care se cere deschiderea 
unei anchete și pedepsirea celor 
vinovați, precum și luarea de mă
suri pentru a nu se mai permite 
repetarea pe viitor a unor aseme
nea acțiuni teroriste.

Automatele
și autoapărarea

In Occident, problema ocro
tirii automatelor comerciale de 
hoți devine an de an tot mai 
acută. Inginerul suedez A. Svif- 
tenberg a patentat citeva dis
pozitive pentru automate, cu 
ajutorul cărora mecanismele,

In Anglia s-a anunțat o ino
vație tehnologică in construi
rea de nave, care ar putea în
semna o cotitură importantă 
in domeniul construcțiilor na
vale. Pe baza noii metode, la 
Șantierele navale din Sout
hampton a început construirea 
primei nave din lume din ma
terial plastic cu un deplasa
ment de 600 t și o lungime de 
160 picioare. In ultimii ani, a 
inceput să se folosească mate
rialul plastic la construirea de 
ambarcațiuni, dar cu o lungi
me de numai 80 picioare. A- 
vantajele noii metode constau 
in greutatea ușoară a navei 
comparație cu rezistența 
ridicată — aproximativ cu 
la sută mai ușoară decît 
navă obișnuită — 
față de coroziune,
durabilă a suprafeței și redu
cerea considerabilă a munci
lor de întreținere.

KUWEIT

in
sa
20 
o

protecția 
curățenia

KUWEIT 30 (Agerpres). — Aso
ciația juriștilor, Asociația ziariști
lor și Liga tineretului din Kuweit 
au dat publicității declarații de 
protest împotriva „măsurilor luate 
de guvern în timpul recentelor ale
geri parlamentare". Aceste organi
zații califică rezultatele alegerilor 
drept false. Printre protestatari se 
află și ministrul educației, Khaled 
el Massoud Kied, unul din candi- 
dații aleși în aceste alegeri. El a 
prezentat guvernului cererea de 
demisie, înaintea demisiei întregu
lui guvern. Emirul Kuweitului l-a 
însărcinat tot pe fostul premier, 
șeicul al Jaber al Jaber, cu forma-» 
rea noului cabinet.
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încheierea vizitei in Iran 
a tovarășului Gheorghe Radulescu

Sosirea ministrului afacerilor 
externe al României la Bonn

TEHERAN 30 (Agerpres). — 
Prințul Gholam Reza a oferit un 
dejun în onoarea vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Rădulescu. Au fost purtate discu
ții privind relațiile bilaterale din
tre cele două țări. La discuții au 
luat parte : Valentin Vlad, însărci
nat cu afaceri a. i. al României la 
Teheran, și Dumitru Adrian, direc
tor adjunct în M.A.E. Discuțiile

VIZITA MINISTRULUI COMERȚULUI EXTERIOR
5

AL ROMÂNIEI LA PARIS
PARiS 30. — Corespondenții A- 

gerpres, Al. Gheorghiu și G. Dascal, 
transmit: Ultima etapă a călăto
riei în provincie a ministrului co
merțului exterior al Republicii So
cialiste România, Gheorghe Cioară, 
și a persoanelor care îl însoțesc, a 
fost consacrată vizitării insta
lațiilor uzinelor Schneider-Creusot 
(S.F.A.C.) aflate la Creusot (depar
tamentul SaOne et Loire). Gheor
ghe Cioară a fost întîmpinat de 
Jean-Laurence Delpech, adminis
trator-director general al S.F.A.C., 
de principalii săi colaboratori, pre
cum și de oficialități ale orașului.

Oaspeții au vizitat atelierele și 
secțiile uzinei. Jean-Laurence Del- 
pech a prezentat activitatea gene
rală a S.F.A.C. și în special a uzi
nelor de la Creusot.

In cursul expunerii sale, Jean- 
Laurence Delpech a remarcat că 
40 la sută din exporturile socie^i- 
ții sînt destinate țărilor socialiste, 
inclusiv României, cu care relațiile 
sînt foarte dezvoltate. El a amintit 
oă a făcut o vizită în România și

REZULTATELE SCRUTINULUI
DIN JAPONIA

Rezultatele alegerilor care au a- 
vut loc duminică în Japonia pen
tru desemnarea celor 486 de mem
bri ai Camerei Reprezentanților 
confirmă într-o mare măsură pro
nosticurile.

Observatorii de presă, cunoscă
tori ai stării de spirit existente în 
țară, au prevăzut că partidul libe
ral-democrat (P.L.D.) va înregistra 
o oarecare „pierdere de viteză' 
în comparație cu alegerile parla
mentare din 1963. Intr-adevăr, 11- 
beral-democrații au pierdut 6 
locuri din cele 283, iar procentajul 
voturilor primite de ei a scăzut, față 
de precedenta consultare a corpu
lui electoral, de la 54,67 la sută, la 
49,09 la sută. „Este pentru prima 
dată după război — remarcă a- 
genția Associated Press — cînd 
P.L.D. obține mai puțin de 50 la 
sută din numărul total al voturilor'.

Totuși, controlul parlamentar al 
liberal-democraților, aflați de a- 
proape două decenii la putere, ră- 
mîne incontestabil, ei menținîn- 
du-și, și după aceste alegeri, o 
majoritate absolută confortabilă. 
Explicațiile nu sînt greu de găsit. 
Chiar înainte de despuierea scru
tinului, mulți corespondenți de pre
sa relevau că P.L.D. și-a asigurat 
cea mai mare parte a voturilor In 
circumscripțiile sale tradiționale, 
de la sate, cunoscute pentru opi
niile lor conservatoare.

Unii comentatori — japonezi și 
străini — nu au trecut cu vederea 
nici o serie de alte elemente spe

BRAZILIA: INUNDAȚII 
CATASTROFALE

1500 de morți, mii de persoane
rămase fără adăpost

RIO DE JANEIRO 
30 (Agerpres). — O 
mie cinci sute de 
morți și aproape 5 000 
de persoane rămase 
fără adăpost: acesta 
este bilanțul tragic 
publicat sîmbătă în 
Brazilia, ca urmare a 
ploilor torențiale, care 
au devastat statul Rio 
de Janeiro. Inundații
le și ploile care s-au 
abătut în ultimela fșce 
zile asupra unor re
giuni din Brazilia sînt 
considerate ca cea mai 
mare catastrofă din 
ultimul secol. Furni
zate de un purtător 
de cuvînt al serviciilor 
securității statului Rio 

de Janeiro, cifrele, 
potrivit unor experți, 
sînt sub cele reale. In 
decursul săptămînii 
trecute, toate regiunile 
prin care trec fluviul 
Paraiba și afluenții 
săi au fost inundate, 
făcînd să plutească ca
sele aflate pe maluri, 
precum și autoturis
mele care circulau pe 
șosele situate în apro
piere. Locuitorii din 
Rio de Janeiro au mai 
fost martorii unui ase
menea cataclism în a- 
nul 1883.

La Rio de Janeiro 
dezorganizarea servi
ciilor publice a deve
nit alarmantă. In a-
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s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială.

Duminică, 29 ianuarie, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a plecat cu a- 
vionul spre patrie. La aeroport a 
fost condus de dr. Alinaghi Alik- 
hani, ministrul economiei, din Iran, 
și alte personalități iraniene. A 
fost de față Valentin Vlad, însăr
cinat cu afaceri a. i. al României 
la Teheran.

și-a exprimat satisfacția de a în- 
tîmpina delegația română. Aceste 
contacte nu pot decît să întărească 
relațiile tradiționale pe plan econo
mic și industrial între cele două 
țări, a spus el.

Oaspeții români au vizitat, de 
asemenea, muzeul Creusot, care 
prezintă istoria uzinelor de la con
struirea lor, în 1782. Aici se poate 
vedea și macheta viaductului de 
la Borcea (România) construit în 
1893 de uzinele Schneider-Creusot.

Direcția societății a oferit un de
jun in onoarea lui Gheorghe Cioară 
și a persoanelor care îl însoțesc. 
Au participat Jean Claude Servan- 
Schreiber, deputat, membru al Co
misiei pentru afaceri externe a 
Adunării Naționale Franceze, și 
alte persoane oficiale. In cursul de
junului, desfășurat într-o atmosferă 
călduroasă, au fost rostite toasturi.

Luni seara, oaspeții români s-au 
întors la Paris. Convorbirile cu 
conducători ai economiei franceze 
vor continua marți și miercuri în 
capitala Franței.

cifice de natură să-și pună am
prenta asupra voturilor obținute 
de liberal-democrați. Politica — 
scria cu ocazia deschiderii cam
paniei electorale corespondentul 
ziarului englez „Times" — „contea
ză puțin față de favorurile și influ
ența pe care un membru al parla
mentului poate să le ofere alegăto
rului său, iar P.L.D. este în măsură 
să le realizeze pe amîndouă". Iar 
agenția France Presse adăuga : 
„Factori mult mai importanți decît 
politica îi constituie superioritatea 
mijloacelor financiare ale conser
vatorilor... și tradiția imperioasă 
care cere să răspunzi cu favoare 
la favoare*.

Elementul cel mai important al 
scrutinului l-a constituit intrarea 
în Camera Reprezentanților a unui 
nou partid — Komei, reprezentant 
al sectei budiste Soka Gakkai. Pe 
baza primelor rezultate, „creierii e- 
lectronici’ utilizați de două stații 
de televiziune din Tokio prevedeau 
că 23 din candidații lui Komei vor 
fi aleși. Pronosticurile nu s-au si
tuat prea departe de realitate, în 
final acest număr ridicîndu-se la 
25. Faptul că din 32 de candidați 
prezentați de Komei numai șapte 
nu au fost aleși este fără îndoială 
un succes. El se explică, în spe
cial, prin influența tot mai mare 
pe care acest partid . de centru 
(circa 15 milioane de aderenți) a 
cîștigat-o mai ales în ultimii ani 
în rîndurile populației.

împreună cu partidul social-de

cest oraș, cu 4 mili
oane de locuitori, dis
tribuirea apei potabile 
și energiei electrice se 
face în mod nere
gulat. Această situa
ție va continua să 
persiste încă multe 
săptămîni de acum în
colo, datorită avariilor 
provocate de ploi in
stalațiilor hidroelectri
ce din valea fluviului 
Paraiba. Potrivit ex- 
perților, este necesar 
să se procedeze la o 
revizuire a planurilor 
de infrastructură ur
banistică, cu scopul 
de a se evita o para
lizie totală a orașului 
Rio de Janeiro.

BONN 30. — Trimișii speciali 
Agerpres N. Ionescu și P. Stăn- 
cescu transmit: Luni la amiază 
a sosit la Bonn ministrul afaceri
lor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu. Pe 
aeroportul Koln-Bonn erau arbo
rate drapelele de stat ale celor 
două țări. Oaspetele român și per
soanele care îl însoțesc au fost în- 
timpinați de Willy Brandt, vice
cancelar și ministru al afacerilor 
externe al Republicii Federale a 
Germaniei, de dr. Ruoto, director, 
și de alți înalți funcționari din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au fost 
de față Erich Stratling, șeful mi
siunii comerciale a Republicii Fe
derale a Germaniei la București, 
precum și numeroși ziariști.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Mircea Năstase, șeful reprezentan
ței comerciale a Republicii Socia
liste România în R.F.G., și colabo
ratorii săi.

Vicecancelarul W. Brandt a sa
lutat pe ministrul de externe ro
mân și i-a urat bun sosit. în 
această vizită, a spus el, văd o 
valoroasă confirmare a faptului că 
raporturile dintre cele două state 
ale noastre se îmbunătățesc con
tinuu. In continuare, W. Brandt a 
exprimat satisfacția în legătură cu 
convorbirile care vor avea loc, 
subliniind că acestea servesc inte
resele ambelor părți, slujesc tot
odată destinderii și asigurării păcii 
în lume.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România a exprimat mulțumiri 
pentru cuvintele cordiale cu care 
a fost întîmpinat.

El a subliniat politica guvernu
lui român de dezvoltare a relațiilor 
între toate statele, fără deosebire 
de orînduirea lor socială.

Așteptăm convorbirile noastre, a 
spus ministrul român, cu interes 
și cu încrederea că vom reuși să 

mocrat — „al doilea cîștigător al 
scrutinului" (Associated Press) — 
care se situează tot la centru (a- 
cesta și-a mărit numărul locurilor 
de la 23 la 30), Komei a devenit 
unul din puternicele partide de 
opoziție din țară, ceea ce consti
tuie unul din elementele noi ce își 
vor pune într-un fel sau altul am
prenta asupra scenei politice ja
poneze.

Partidele de stînga, socialist și 
comunist, au cîștigat majoritatea 
voturilor, ca și înainte, în circum
scripțiile urbane. Socialiștii au ob
ținut 140 de locuri, față de 144. La 
rîndul lor, comuniștii, menținîndu-și 
influența în Camera Reprezentan
ților, au obținut 5 locuri. Un succes 
al partidului comunist îl constituie 
iaptul că „pentru prima dată, după 
17 ani, a fost ales un candidat al 
său în capitală" (France Presse).

Observatorii sînt unanimi în a 
aprecia că rezultatele alegerilor 
nu indică posibilitatea unor modi
ficări substanțiale în politica ja
poneză. Cu toate acestea, rămîne 
de văzut cum vor influența ele evo
luția disputelor din partidul de 
guvernămînt, precum și efectua
rea unei remanieri a cabinetului, 
fiind știut că tradiția cere ca după 
fiecare consultare electorală la 
care numărul voturilor partidului 
de guvernămînt nu crește să se 
schimbe echipa guvernamentală.

Radu BOGDAN 

■ SOFIA. La Invitația președintelui Prezidiului 
Adunării Populare a R.P. Bulgaria, Gheorghl 

Traikov, luni a sosit la Sofia, într-o vizită neofi
cială, președintele Finlandei, Urho Kekkonen. El 
este insolit de ministrul afacerilor externe, Ahti 
Karjalainen, și de alte oficialități finlandeze.

■ PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă. 
Cen I, vicepremier al Consiliului de Stat ai 

R.P. Chineze, a primit pe Sithon Komadam, vice
președinte al C.C. al partidului Neo Lao Haksat, 
care se află in vizită in această țară.

■ KINSHASA. In capitala Republicii Congo 
(Kinshasa) au început lucrările celei de-a 10-a 

sesiuni a „Comitetului celor 11" al Organizației 
Unității Africane. Deschizind lucrările, președintele 
Mobutu a declarat că eliberarea deplină a Africii 
este principala sarcină a Organizației Unității 
Africane.

■ PARIS. Duminică seara a sosit la Paris se
natorul american Robert Kennedy, fratele fostu

lui președinte al S.U.A. El a declarat la aeroport 
că se va întâlni marți cu președintele de Gaulle, ou 
care speră să discute problema vietnameză. Senato
rul se află de citva timp intr-o călătorie în străi
nătate, etapa anterioară Parisului fiind Londra.

■ MADRID. După cum anunță agențiile occi
dentale de presă, la 30 ianuarie detașamente 

de politie au pătruns in incinta Universității din 
Madrid, unde studenții au organizat o demonstrație 
cerînd rectoratului să intervină pentru eliberarea 
colegilor lor arestați in timpul manifestațiilor 
care au avut loc săptămîna trecută în capitala 
Spaniei. Polițiștii au folosit forța pentru a împrăștia 
pe demonstranți, operînd o serie de arestări.

PARIS. Inceptnd de la 31 ianuarie, în Franța 
™ intră în vigoare legea prin care se liberalizează 
tranzacțiile financiare cu țările străine. Potrivit 
acestei legi, francul devine convertibil, fără restric
ții, în orice monedă străină. Aurul și valorile mobi
liare vor putea fi importate sau exportate în mod 
liber. Importurile străine în Fran(a și exporturile 
vor fi astfel mult înlesnite.

■ LONDRA. Conflictul anglo-maltez a constituit 
luni obiectul unei reuniuni a comitetelor pen

tru apărare și de politică externă ale cabinetului 
britanic. La această ședință, care s-a desfășurat 
sub președinția primului ministru, Harold Wilson, 
au fost examinate pe larg eventualele repercusiuni 
pe care le-ar putea avea asupra relațiilor anglo- 
maltezr punerea în practică a hotărârii guvernului 
britanic.

■ VIENA. La 30 ianuarie și-a deschis lucrările 
la Viena oongresul ordinar al Partidului so

cialist din Austria. Pe ordinea de zi a congresului 
se află problemele reorganizării forurilor conducă
toare ale partidului, darea de seamă a conducerii 
partidului. Va fi aleasă, de asemenea, noua condu
cere a Partidului socialist din Austria.

■ NEW YORK. Soția pastorului protestant negru 
George Briley din Atlanta (Georgia) a fost 

ucisă ou focuri de revolver de către un necunoscut 
în locuința sa la numai citeva orc după ce rasiști 
neidentificați au încercat să incendieze biserica 
unde slujea soțul ei, situată în cartierul populației 
de culoare din Atlanta. Poliția din acest oraș su
dist a declarat că „nu a descoperit nici un indiciu 
care să poată explica cele două crime’.

găsim noi căi și mijloace pentru 
intensificarea relațiilor reciproc 
avantajoase dintre Republica So
cialistă România și Republica Fe
derală a Germaniei, în interesul 
celor două state, în interesul secu
rității și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

în cursul după-amiezii, la Minis
terul Afacerilor Externe au început 
convorbirile oficiale între ministrul 
de externe român și ministrul de 
externe vest-german.

Seara, la Hotel Godesburg, din 
localitatea balneară Bad-Godesberg, 
aflată în apropierea Bonnului, 
Willy Brandt a oferit un dineu în 
cinstea oaspetelui român și a per
soanelor care-1 însoțesc.

Au participat: prof. Karl Schil
ler, ministrul economiei, Kurt 
Schmucker, ministru pentru bunu
rile statului, von Hase, secretar de 
stat, Erich Mende, președintele 
Partidului liber-democrat, și Hainz 
Kuhn, ministru președinte al lan
dului Renania de nord-Westfalia, 
reprezentanți ai grupurilor parla
mentare U.C.D.-U.C.S., P.S.D.G. și 
P.L.D., reprezentanți de seamă ai 
cercurilor economice, ziariști. Au 
participat Mircea Năstase, șeful 
reprezentanței comerciale române 
în Republica Federală a Germaniei, 
și colaboratorii săi.

în timpul dineului, cei doi mi
niștri au rostit toasturi.

• CIUDAD DE MEXICO. — 
Marți vor începe în capitala Me
xicului lucrările celei de-a patra 
sesiuni a Comisiei pregătitoare 
pentru denuclearizarea America 
Latine. Reprezentanții celor 21 
de țări latino-americane care ur
mează să participe la lucrări vor 
dezbate recomandările referi
toare la viitorul tratat de denu- 
clearizare a America Latine, ela
borate de un „comitet de coor
donare" format din Brazilia, E- 
cuador, Salvador, Haiti și Mexic. 
„Comitetul de coordonare" s-a 
întrunit în capitala mexicană în 
zilele de 27 și 28 decembrie anul 
trecut. La această reuniune par
ticipă, în calitate de observator, 
ți reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la 
O.N.U., ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu.

COMUNICATUL 
SO VIETO-ITALI AN
ROMA 30 (Agerpres). — La Ro

ma a fost semnat luni comunicatul 
cu privire la vizita făcută în Ita
lia de Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

In comunicat se arată că cei doi 
șefi de state au făcut un larg 
schimb de păreri în cele mai im
portante probleme internaționale 
și asupra relațiilor dintre cele două 
țări. Ei au subliniat importanța 
respectării în relațiile dintre toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, a principiilor coexistenței 
pașnice, independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi a tuturor popoarelor.

Abordîndu-se problemele privind 
destinderea încordării internațio
nale și securitatea în Europa, cele 
două părți au constatat că trebuie 
depuse eforturi continue pentru în
făptuirea destinderii șl crearea u- 
nei atmosfere de încredere și în
țelegere reciprocă în Europa. în a- 
ceastă ordine de idei s-a relevat 
utilitatea îmbunătățirii relațiilor 
dintre statele din estul și vestul 
Europei, precum și a dezvoltării 
colaborării economice, tehnico-ști- 
ințifice, a comerțului, a relațiilor 
culturale dintre statele europene. 
O conferință generală europeană, 
pregătită în mod adecvat, ar putea

0 declarație 
a ministrului 
afacerilor externe 
al R. D. Vietnam

r
HANOI 29 (Agerpres). — Minis- • 

trul afacerilor externe al R. D. : 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, a de
clarat într-un interviu acordat zia
ristului australian Wilfred Bur
chett că populația sud-vietnameză 
a făcut să eșueze planurile militare 
americane. La rîndul ei, populația 
nord-vietnameză nu s-a lăsat și nu 
se va lăsa niciodată intimidată de 
bombardamentele americane.

„Poziția în patru puncte a gu
vernului R. D. Vietnam, a spus el, 
este o poziție de independență și 
pace. Ea este expresia principiilor 
fundamentale și a prevederilor 
esențiale ale acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam. De asemenea, ea este baza 
pentru soluția politică cea mai 
corectă a problemei vietnameze, 
bază care corespunde întru totul 
aspirațiilor poporului vietnamez și 
este pe deplin în conformitate cu 
spiritul declarației în cinci puncte 
a Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud, singurul re
prezentant autentic al populației 
din sud“.

Nguyen Duy Trinh a arătat că 
oficialitățile americane vorbesc 
despre tratative de pace, dar în a- 
celași timp continuă intensificarea 
războiului din Vietnam. „Dacă Sta
tele Unite doresc intr-adevăr tra
tative, a subliniat el, trebuie mai 
întii să înceteze necondiționat 
bombardamentele și celelalte acte 
de război împotriva R. D. Vietnam. 
Numai după încetarea necondițio
nată a bombardamentelor și a ce
lorlalte acte de război împotriva 
R. D. Vietnam ar putea avea loc 
convorbiri intre R. D. Vietnam și 
Statele Unite".

ir
Intr-un mesaj adresat Comisiei 

internaționale de supraveghere și 
control din Vietnam, Misiunea de 
legătură a înaltului comandament 
al Armatei populare vietnameze 
protestează în legătură cu bombar
damentele efectuate de aviația ame
ricană în zilele de 28 și 29 ianua
rie.

constitui — se arată în comunicat 
— un factor propice pentru apro
pierea concepțiilor și coordonării 
eforturilor statelor interesate in 
scopul rezolvării problemelor ce 
le stau în față.

Exprimîndu-și punctele de ve
dere față de situația din Vietnam, 
părțile au constatat cu îngrijora
re că aceasta constituie o primejdie 
pentru cauza păcii.

Abordînd relațiile dintre cele 
două țări, în comunicat se subli
niază importanța acordului inter- 
guvernamental cu privire la cola
borarea economică și tehnico-știin- 
țifică încheiat recent între U.R.S.S. 
și Italia și se constată că există 
condiții favorabile pentru dezvol
tarea comerțului.

Vizita în Italia a lui N. V. Pod
gornîi și convorbirile purtate cu 
acest prilej, se arată în comunicat, 
vor contribui la dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie din
tre U.R.S.S. și Italia, în interesul 
celor două țări, al păcii și securită
ții europene și internaționale.

Președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, și premierul Aldo Moro 
au fost invitați să facă o vizită în 
U.R.S.S. Invitația a fost acceptată.

VATICAN 30 (Agerpres). — La 
30 ianuarie a avut loc la Vatican 
o întrevedere între papa Paul al 
VI-lea și Nikolai Podgornîi.

„ Vom spori înțelegerea 

și colaborarea noastră" 
Răspunsurile președintelui Habib Burghiba 

ia întrebările ziariștilor români care vizi
tează Tunisia

TUNIS 30 (Agerpres). — Președintele Republicii Tunisia, Habib 
Burghiba, a primit luni la print, la reședința sa de la palatul Cartagina, 
delegația de ziariști români care vizitează țara.

Președintele s-a întreținut cordial cu ziariștii români și a răspuns 
la întrebările puse de Nicolae Puicea, redactor-șef la Agerpres, și Cris
tian Popișteanu, șef de secție la revista „Lumea".

Șeful statului tunisian a expus 
pe larg principalele trăsături ale 
politicii actuale a Tunisiei, subli
niind etapele parcurse de poporul 
tunisian în lupta sa pentru elibe
rare de sub dominația colonială și 
eforturile depuse în prezent pen
tru consolidarea independenței na
ționale, transformările care au loc 
în construcția socială, economică și 
culturală a Tunisiei.

în continuare, președintele a 
vorbit despre semnificația apropia
tei vizite în Tunisia a președinte
lui Consiliului de Stat al Româ
niei, Chivu Stoica, în cadrul dez
voltării relațiilor de prietenie din
tre cele două țări. Excelența sa a 
spus: „Sînt foarte bucuros că îmi 
oferiți prilejul să transmit prin dv. 
expresia întregii simpatii pe care 
o am față de poporul român, de 
care ne simțim legați prin vechi 
afinități, prin lupta pe care am 
dus-o pentru libertatea națională 
și independență. Vreau să vă ex
prim, totodată, sentimentele noastre 
de admirație pentru eforturile de
puse și pentru rezultatele obținute 
de România în ultimii 20 de am. 
Acestea fac un exemplu din țara 
dv., ea bucurîndu-se de indepen
dență deplină. Noi știm ce s-a în
făptuit pentru dezvoltarea poporu
lui român, pentru punerea în va
loare a bogățiilor țării. Salutăm, de 
asemenea, dorința sinceră a po
porului român de cooperare loială, 
prietenească. Pentru toate acestea, 
considerăm că există numeroase 
rațiuni comune de a ne afla în a- 
celași front. Sperăm că vom co
labora în lupta extrem de grea îm
potriva subdezvoltării, pentru ridi
carea și progresul omului. Sperăm 
că, bineînțeles alături și de alte 
țări, poporul român, care are o bo
gată experiență, se va găsi alături 
de noi. Vă arigur că poporul tuni
sian are o deosebită stimă față de 
opera României, atîtînceea Ce pri
vește cucerirea independenței cît și 
în domeniul înfăptuirilor economi
ce, pentru contribuția pe care 
România o aduce în prezent la slă
birea încordării internaționale. A- 
ceastă contribuție înlesnește înțele

„intrarea în C.E.E. 
ar fi împotriva 
intereselor Angliei"
a declarat președintele 
grupului parlamentar 
laburist, E. Shinwell

LONDRA 30 (Agerpres). — în 
rîndul partidului laburist britanic 
se manifestă un viguros curent îm
potriva actualelor sondaje efectua
te de premierul Wilson în vederea 
aderării Angliei la Piața comună. 
Cel mai eminent reprezentant al 
acestui curent este chiar președin
tele grupului parlamentar laburist, 
Emanuel Shinwell, care în ultime
le zile ă avut numeroase altercații,, 
în cadrul unor reuniuni neoficiale 
ale conducătorilor laburiști, cu pri
mul ministru și cu ministrul de ex
terne. El a început acum să-și ma
nifeste dezaprobarea și în public. 
„După părerea mea, intrarea în 
Piața comună ar fi împotriva in
tereselor Marii Britanii", a declarat 
Shinwell în parlament.

In Anglia a fost redusă taxa 
de scont. Agenți de bursă pă
răsesc în grabă Bank of En
gland (Banca Angliei) pentru 
a împărtăși vestea celor inte

resați 

gerea între popoare, contactele e- 
conomice și politice desfășurate în 
scopul împiedicării împărțirii Eu
ropei, în tabere opuse, pentru li
chidarea barierelor artificiale în 
cadrul aceluiași continent. Apreciez 
toate acestea pentru că ele consti
tuie într-un anumit fel propriile 
noastre obiective. Tunisia a fost 
de-a lungul întregii sale istorii un 
loc al apropierii, prieteniei și co
operării".

Solicitat să expună punctul de 
vedere al guvernului tunisian în 
ce privește principiile după care 
Tunisia se călăuzește în relațiile 
dintre state, Habib Burghiba a de
clarat între altele: „Nu dorim să 
fim sateliții nimănui, sau să fim 
dominați de cineva. Aceasta nu
mim noi nealiniere. Considerăm că 
principiul care trebuie să stea la 
baza relațiilor internaționale este 
respectul independenței fiecărei 
țări, al problemelor și opțiunilor 
sale, care Sînt adesea rezultatul și 
consecințele propriilor sale reali
tăți geografice și istorice. Indepen
dența, respectarea suveranității și 
intereselor reciproce, cooperarea și 
prietenia între popoare sînt prin
cipii sănătoase ale relațiilor inter
naționale. In acest sens, contactele 
permit cunoașterea reciprocă, sti
ma reciprocă. Iată de ce cred că 
vizita președintelui Chivu Stoica 
este o contribuție importantă la 
întărirea acestei înțelegeri și sti
me prin contacte directe. Vizita în 
Tunisia a președintelui Chivu 
Stoica ca și vizita pe care o voi 
face în România permit să apre
ciem că sîntem pe un drum bun 
și că acționînd astfel vom spori 
înțelegerea și colaborarea noastră, 
care este nu numai în interesul ce
lor două popoare, ci, de asemenea, 
în interesul cooperării și păcii în 
lume".

La sfîrșitul Convorbirii, președin
tele Burghiba a relevat încă o dată 
atenția pe care Tunisia o acc | 
intensificării relațiilor cu Româ
nia. „Prin intermediul dv. — a în
cheiat șeful statului tunisian — a- 
dresez cele mai bune urări poporu
lui român".

Economia
R. P. Albania 

în 1966
TIRANA 30 (Agerpres). — A- 

genția A.T.A. transmite comunica
tul Direcției Centrale de Statistică 
cu privire la îndeplinirea planului 
de stat al R. P. Albania pe 1966. 
In comunicat se arată că planul 
producției industriale globale a 
fost realizat în proporție de 104 la 
sută, din care întreprinderile de 
stat —. 104,5. la sută, iar organiza
țiile cooperatiste — 103 la sută. în 
raport cu anul precedent, produc
ția industrială globală a crescut cu 
12 la sută. Au fost date în folosin
ță noi fabrici și secții, iar între
prinderile existente au fost extinse.

în agricultură, planul pe 1966 a 
fost încheiat cu rezultate bune. Po
trivit datelor preliminare, planul 
producției de cereale, de bumbac, 
de sfeclă de zahăr, de tutun etc. a 
fost realizat, producția globală a- 
gricolă. atingînd cel mai înalt nivel 
din perioada de după eliberare.

Volumul construcțiilor prevăzute 
în planul pe 1966 a fost realizat în 
proporție de 105 la sută.

Numărul total al elevilor și stu
denților înscriși în anul școlar 
1965—1966 a crescut cu 4 la sută 
față de anul precedent. S-a îmbu
nătățit asistența sanitară. In anul 
1966 au fost electrificate 107 sate.


