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UN SISTEM
DE AGRICULTURĂ

opinii 
de 

specialitate

IRIGATA
DE MARE

RANDAMENT
Prof. N. HULPOI

director adjunct științific
Institutul de cercetări pentru 

cereale și plante tehnice-Fundulea

După cum se știe, în agricultură, 
gradul de intensivitate este dat de 
raportul dintre valoarea investi
țiilor și cea a producției obținute 
la unitatea de suprafață cultivată. 
Unitățile agricole cu dotații cores- 

unzătoare și producții mari la 
■ uectar sînt cu atît mai rentabile 
cu cit valoarea raportului pe gos
podărie — investiții, producție — 
este mai mică. în agricultura iri
gată, pe lingă investițiile obișnui
te : sămînța, îngrășămintele, pre
gătirea terenului, semănatul, îngri
jirea culturilor, recoltarea și sala
riile cadrelor din conducere, se 
mai adaugă cota de amortizare 
pentru amenajarea terenului, cota 
de amortizare a utilajului de iri
gat, costul apei de irigat, întreți
nerea utilajului și a amenajărilor 
pentru irigație, salariul udătorilor 
și al plusului de cadre calificate 
din conducere. Valoarea plusului 
de investiții urmează să fie aco- 

irită prin sporul de producție 
I alizat.

tub aspect economic alegem 
cr urile cu mare capacitate de 
ț jducție și valoare ridicată. Pe 
linie agrotehnică, solul Irigat tre
buie să fie, pe cit posibil, protejat 
cit mai mult timp de covorul ve
getal. S-a constatat că pe solul 
irigat ocupat cu plante cultivate 
evaporația este redusă și perico
lul sărăturării secundare aproape 
inexistent. Din contra, cînd după 
culturi timpurii solul rămîne des
coperit în lunile de arșiță, proce
sul de evaporație se intensifică, 
concentrația în săruri solubile a 
stratului de la suprafață crește, 
iar pericolul de sărăturare secun
dară devine tot mai amenințător.

Amenajările pentru irigație din 
ultimul deceniu s-au orientat a- 
proape în exclusivitate pentru cul
tura permanentă a porumbului de 
boabe. Această tendință a fost a-

limentată și de orientarea specia
lizării gospodăriilor de stat în cul
tura porumbului. Se pune întreba
rea : Este oare monocultura de 
porumb pentru boabe cea mai 
economică în condiții de irigare ? 
De la bun început trebuie spus că 
nu. Această afirmație se bazează 
pe datele experimentale compara
tive și pe rezultatele din produc
ție. în cadrul institutului de la 
Fundulea am studiat monocultura 
de porumb pentru boabe în com
parație cu rotația de doi ani cu 3 
culturi, de 3 ani cu 4 culturi și de
4 ani cu 5 culturi. Pentru fiecare 
rotație s-au experimentat sisteme 
de îngrășare, de lucrare a solului, 
distanțe și desimi de semănat, 
regim de udat și tehnică de irigat. 
Rezultatele experimentale ne-au 
condus la stabilirea celor mai 
bune rotații.

în monocultură, porumbul pen
tru boabe a produs 8 200 kg la ha. 
Valoarea producției a fost de 6 560 
lei la hectar, iar venitul net de
1 502 lei la hectar. în rotația de
2 ani cu 3 culturi (porumb- 
grîu + porumb siloz), porumbul 
pentru boabe a produs 9 600 kg la 
ha, griul 5 500 kg la ha și porum
bul siloz, cultivat în miriștea griu
lui, 61 700 kg la ha. Valoarea pro
ducției pe rotație, Ia hectar, a fost 
cu 98 la sută mai mare decît la 
monocultura de porumb pentru 
boabe.

In cazul rotației de 3 ani cu 4 
culturi ’ 
siloz-soia) s-a 
die la hectar, 9 130 kg
5 200 kg grîu,
45 900 kg porumb siloz. Valoarea 
producției, medie pe rotație, la 
hectar a fost cu 155% mai mare 
decît la monocultura de porumb 
pentru boabe.

(porumb-grîu + 
realizat,

3 900 kg

porumb 
in me- 
porumb, 
soia și

(Continuare în pag. a III-a)

Vizita președintelui Consiliului de Stat,
Chitii Stoica, in Tunisia

Trimișii speciali
Lupu 
pre- 

al Re- 
Chivu

TUNIS 3.
. Puicea și Nicolae N. 

transmit: Vineri dimineața, 
ședințele Consiliului de Stat 
publicii Socialiste România, 
Stoica, însoțit de Ahmed Mestiri, 
ministrul apărării naționale, a de
pus o coroană de flori la Monumen
tul de la Sedjoumi. Apoi a fost vi
zitat Muzeul arheologic de la Bar
do, localitate situată la patru kilo
metri de Tunis. Inaugurat în 1888,
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acesta este unul dintre cele mai bo
gate muzee în mozaicuri romane. 
Exponatele de aici reprezintă o sin
teză a celor mai reprezentative mo
numente de pe pămîntul tunisian. 
Sarcofage punice, statui romane, 
amfore grecești și obiecte din sticlă 
completează prețioasa colecție. A 
fost vizitat, de asemenea, Muzeul 
arab din aceeași localitate și făcînd 
parte din muzeul arheologic, unde 
sînt expuse gravuri vechi 
istoria Tunisiei, dantelărie 
biecte de aramă, bijuterii 
nede, olărie.

Oaspeții români au făcut 
vizită la Adunarea Națională a Tu
nisiei. O companie a prezentat ono
rul, iar fanfara a intonat imnurile 
de stat ale celor două țări. Salutat 
de președintele Adunării Naționale, 
dr. Sadok Mokaddem. și întîmpinat 
cu căldură de către deputății tuni- 
sieni, președintele Consiliului de 
Stat a rostit o cuvîntare, care a fost 
în repetate rînduri subliniată cu 
aplauze.

In continuare^oaspeții români au 
făcut o vizită la Oficiul național de 
artizanat de la Den-Den. Lucrătorii 
atelierelor i-au primit cu căldură. 
Aici, în ateliere spațioase, se lu
crează produse tradiționale, covoa
re, broderii, instrumente muzicale 
populare, obiecte din aramă încrus
tate cu argint etc.

Oaspeții români au revenit apoi 
la Adunarea Națională, unde pre-

despre
și o- 

și mo-

apoi o

ședințele acesteia a oferit un dejun, 
la care au participat președintele 
Habib Burghiba, membri ai guver
nului tunisian, deputaii, personali
tăți ale vieții culturale tunisiene. 
Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească.

★
Vineri după-amiază au fost vizi

tate uzinele textile de la Birkassâa 
din apropierea Tunisului. Construi
tă anul trecut, această întreprinde
re modern utilată finisează zilnic 
120 000 m de țesături. Muncitorii 
ău făcut o caldă primire oaspeților 
români.

Manifestările oficiale de vineri 
au luat sfîrșit cu dineul oferit în 
saloanele hotelului „Hilton" 
către președintele Consiliului 
Stat, Chivu Stoica, și soția, în o- 
noarea președintelui Habib Bur- 
ghiba și a soției șale.

La- dineu au luat parte conducă
tori ai Republicii Tunisia, persona
lități ale vieții culturale și științifi
ce, generali, ziariști, șefi ai misiu
nilor diplomatice.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Tunisiei au rostit 
toasturi. Dineul s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

în pag. a Vl-a : Cuvîntarea 
tovarășului Chivu Stoica în șe
dința solemnă a Adunării Na
ționale a Republicii Tunisia.
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER

Acum o săptămînă, în seara de 26 
ianuarie 1967, la televiziune, în ca
drul emisiunii „față în față", a avut 
loc o confruntare între reprezen
tanți ai I.T.B. și trei călători 
din orașul București. în zilele urmă
toare, la redacția ziarului nostru au 
sosit numeroase scrisori prin care 
cititorii își manifestă dezacordul față 
de felul cum conducerea I.T.B. a în
cercat să justifico lipsurile existente 
în transportul în comun. Ei opinea
ză că și de data aceasta a fost evi
dentă încercarea de 
a nega deficiențe 
binecunoscute, de 
a Ie minimaliza, de 
a ignora observații
le și sugestiile repe
tate ale călătorilor. 
Concluzia ce s-a 
desprins la emisiu
nea amintită — re
marcă mai mulți ci
titori — este aceea 
că vinovați de 
proasta desfășurare 
a transportului ar 
fi... călătorii.

Autorii acestor scrisori au cerut 
redacției să organizeze un raid-an- 
ehetă pentru a releva adevărata si
tuație de pe traseele I.T.B. 
tradicție cu cea prezentată

FIȘE PENTRU
DOCUMENTAREA

CONDUCERII I.T.B.
întocmite de cetățeni,
voluntar, în timpul liber

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit vineri în audiență de pre
zentare pe Eliezer Doron, trimis 
extraordinar și ministru plenipo
tențiar al Izraelului la București.

In cursul aceleiași zile, președin-

tele Consiliului de Miniștri a primit 
în audiență de prezentare pe Ah- 
san-ul-Haque, ambasador extraor
dinar și plenipotențiar- al Republi
cii Islamice Pakistan la București.

La primire a asistat Vasile Gliga, 
adjunct ai ministrului afacerilor 
externe. (Agerpres)

în Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvîntare la Consfătuirea consacrată 
activității de proiectare in domeniul 

construcțiilor—21 ianuarie 1967
. i .

în pag. a V-a
A început construcția
uzinei de autoturisme

in con
tradicție cu cea prezentată la micul 
ecran de reprezentanții I.T.B. Răs- 
punzînd acestei cerințe, redacția a 
organizat împreună cu un mare 
număr de cititori și corespondenți 
voluntari ai ziarului, în ziua de luni, 
30 ianuarie, la ore diferite — dimi
neața, la prînz și seara — sondaje 
pe traseele cele mai solicitate. Iată 
cîteva din constatările făcute cu a- 
cest prilej.

Graficele 
troleibuzelor

TALENTUL' această | 

„necunoscută"... ■
Un adolescent vădea 

reale aptitudini pentru 
pictură. Spre surprinde
rea profesorilor, care-! 
sfătuiseră să urmeze li
ceul de artă plastică, pă
rintele băiatului s-a opus 
categoric acestui drum.

De unde venea rezerva 
tatălui ? Eu nu mă pricep 
— zicea el — nu știu 
dacă o să iasă sau nu 
pictor. Motivindu-și hotâ- 
rirea, el spunea : dacă e 
intr-adevăr un talent, va 
răzbi oricum. Firește că 
un mare talent izbutește 
de multe ori să depă
șească piedicile, dacă 
este înzestrat cu o tena
citate și calități morale 
deosebite : dar acestea, 
după cum se știe, nu sînt 
totdeauna asociate cu 
aptitudinile artistice. Cite 
talente nu s-au pierdut 
pe timpuri, neputînd să 
infringâ condiții vitrege 
de dezvoltare ? Trebuie 
făcut totul pentru a-1 
depista, a-1 ajuta să în
florească și să-și dea 
măsura deplină.

Este însăși ideea ur
mărită in ancheta noas
tră. Ce și cum se iace 
pentru a fi puse în lu
mină talentele celei mai 
tinere generații, din rîn- 
durile căreia se vor ri
dica pe firmamentul cul
turii viitoarele stele ar
tistice ?

Dar ca să poți depista 
talentul — după una-

nima părere a interlo
cutorilor noștri — tre
buie să ai mai întîi o 
cit mai exactă reprezen
tare a lui. Apelăm la 
definiție : talent, îmbina
re a aptitudinilor unei 
persoane care favorizea
ză realizarea unei activi
tăți creatoare în dome
niul tehnicii, științei, ar

torul „Ciprian Porum- 
bescu". în muzică, auzul 
absolut, vocea justă nu 
sînt factori suficient de 
determinanți, ci constituie 
doar aporturi de natură 
fiziologică menite să a- 
jute o dezvoltare mai ra
pidă din punct de ve
dere artistic. Pentru a- 
ceastq însă mai e ne-

ancheta socială
de Victor VÂNTU

tei etc". (Dicționarul en
ciclopedic român).

E însă de ajuns să cu
noști definiția radiului 
pentru a-1 și putea ex
trage din masa de mine
reu ?

— Prima cerință, spune 
prof. GR1GORE BARGĂUA- 
NU, de la Liceul de mu
zică nr. 1 din Capitală, 
ar fi studierea științifică 
a talentului, a felului 
cum se manifestă la di
ferite vîrste, a compo
nentelor sale și a mă
surii în care poate fi in
fluențat de factorii edu
cativi. Astfel înarmați, 
putem aplica un sistem 
de depistare științifică.

— Tipul „copiilor mi
nune" este astăzi peri
mat — e de părere conf. 
univ. MARIA CERNOVO- 
DEANU de la conserva-

voie și de o sensibilitate 
specială, de inteligență, 
imaginație, mîini suple și 
îndemînatice. O depistare 
serioasă nu se poate face 
așadar decît după o ob
servare mai îndelungă.

— „Diagnosticul" se 
complică datorită speci
ficității acestei 
care o numim 
de paie sau 
unei autentice 
tăți artistice ? 
implică o gravă respon
sabilitate — susține cri
ticul de artă PETRU CO- 
MARNESCU — fiindcă e 
capabil să determine un 
destin. Ne putem afla în 
fața unei aparențe de 
talent, alimentată de 
binecunoscuta capacita
te de imitație a copii
lor, sau în fața unui ta
lent facil, uimitor prin

calități pe 
talent. Foc 
flacără a 
personali- 
Răspunsul

dezinvoltură, prin înde- 
mînarea spontană — dar 
oare cit de durabilă ? Să 
nu uităm și de existența 
talentelor inhibate, ultra- 
exigente cu ele însele și 
care nu se descătușează 
decît relativ tîrziu, prin- 
tr-o tenacitate excepțio
nală. Cazul unui Ce
zanne. Ca licean, Țucules- 
cu și-a ignorat talentul, de- 
dieîndu-se științei și des
coperind abia la 25 de 
ani paleta.

— Este talentul o „ne
cunoscută" ?

— Nu, criterii 
descoperi există, 
artă își supune 
ucenic unor probe speci
fice de aptitudini. Greșea
la care se face uneori, lă- 
sînd 
unor 
se 
doar 
minări. Examinatorul însă 
trebuie să utilizeze uni
tăți de măsură mult mai 
complexe, capabile să re
leve dimensiunile inteli
genței și ale sensibilității, 
capacitatea de judecată 
și informare — pe scurt, 
dimensiunile omului. în 
această privință, psiho
logii ar trebui să aibă 
un cuvînt greu. în unele 
țări, viitoarea personali
tate artistică 
unor teste.

— Trebuie 
dul de aproximație ?

de a-1
Fiecare 
viitorul

portițe deschise și 
non-talente, este că 
acordă „certificat" 
pe baza unor înde-

e supusă

redus gra

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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în stația bloc F 2 de pe traseul 
troleibuzelor nr. 81 și 84, în jurul 
orei 6,30 se aflau aproximativ 100 
de oameni. Troleibuzele aveau în- 
tîrzieri de 7—10 minute față de 
grafic. La stația terminus nu e- 
xista nici un lucrător al I.T.B. care 
să supravegheze și să asigure res
pectarea graficelor de circulație, 
După-amiază, în stația Gara de 
Nord, oamenii așteptau de 13 mi
nute. Un troleibuz a sosit în stație 
supraîncărcat, la ora 15,40, iar ur
mătorul,: după alte 13 minute. Alt 
troleibuz^ încărcat pînă la refuz cu 
pasageri s-a’ defectat în stația 
Căminul studențesc Cotroceni.

La ora 16,07, în stația „Piața 
Scînteii", troleibuzul 82 cu nr. 4305, 
complet gol, i-a salutat din mers 
pe numeroșii salariați care aștep
tau, înghețați de frig, să meargă 
în oraș. La fel s-a întîmplat și cu 
troleibuzul nr. 4466, de pe aceeași 
linie și în aceeași stație, care la 
16,15 a trecut fără să oprească. 
Nici unul din aceste 2 troleibuze 
nu purta plăcuța „Se retrage la 
depou", erau în cursă normală.

Controlorul Ion Talpă ne-a in
format, arătîndu-ne graficele, că 
troleibuzele de pe traseu] 81 tre
buie să circule din 2 în 2 minute.

Locuim de mai mulți ani în 
cartierul „Drumul Taberei". Din 
cauza proastei organizări a trans
portului pe traseul 81 pierdem, 
fiecare, numai la ducerea și la 
întoarcerea de la muncă, minimum 
60 de minute pe zi. Nu vi se pare 
prea mare tributul, tovarăși de la 
I.T.B. ?

dese cu sutele Ia autobuzul 66, 
aflat la cap de linie. Uneori, plea
că din stație pe jumătate gol, dar 
cu ciorchini de oameni agățați de 
el. Așa se. petrec lucrurile zilnic. ‘ 
Controlorul e veșnic impasibil.

Ora 15, stația de urcare 
ICECHIM. Sute de oameni ies pe 
porțile uzinelor „9 Mai“. Autobu
zul nu vine. Cei ce locuiesc în co
munele Cățelu și Glina pornesc pe 
jos spre casă. Alțji merg spre oraș. 
Dar autobuzul cu nr. 31 B 7 241, a- 
proape gol, trece în viteză.

. -r-.' ' i ' ‘

(Continuare în pag. a II-a)
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Telegrame
TOVARĂȘULUI L. l. BREJNEV
secretar general ul Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

TOVARĂȘULUI N. V. PODGORNÎI
președintele Prezidiului Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Ing. Eugen LUNGU
Miriisterul Căilor Ferate
Ing. Nicolae BĂTRÎNU
Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene

...și repetatele 
dereglări 
în circulația 
autobuzelor

Dudești-Cioplea. Este ora 
și în stație e o aglomerație de 
nedescris. Oamenii se îngrămă-

fi,30

în ultimele luni, în apropierea ora
șului Pitești și-a început activitatea un 
nou și important șantier al industriei 
constructoare de mașini — Uzina de 
autoturisme. După cum s-a mai anun
țat, Uzina de autoturisme Pitești, care 
va intra în funcțiune în anul 1969, este 
dimensionată la o capacitate anuală de 
40 000 autoturisme „Renaulf-16* și 
10 000 de motoare pentru autoutilitare 
fabricate la uzinele „Autobuzul* dir» 
București.

Concomitent cu organizarea șantie
rului, care se află în fază avansată, con
structorii au trecut la executarea pri
melor săpături de fundație la hala prin
cipala de fabricație. Potrivit graficelor 
de lucru, construcția halei se va ter
mina încă în cursul acestui an.

TOVARĂȘULUI A. N. KOSÎGHIN
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist Român, al Consiliului de Stat, al Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Socialiste România și al între
gului popor român, vă transmitem dumneavoastră și, 
prin dumneavoastră întregului popor sovietic felicitări 
cordiale cu ocazia celei de-a XlX-a aniversări a semnă
rii Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Socialistă România și Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie și colaborare 
frățească statornicite între țările noastre se vor dez
volta continuu pe baza principiilor marxism-leninismu- 
lui și ale internaționalismului socialist, în interesul po
poarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, dv. și poporului sovietic, 
noi și însemnate succese în opera de construire a co
munismului, în lupta nobilă pentru apărarea păcii 
lumea întreagă.

în

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

ION GHEORGHE MAURER 
președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

București, 3 februarie 1967.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

TOVARĂȘULUI CHIVU STOICA 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 

TOVARĂȘULUI
ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comu

nist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și al întregului popor sovietic, vă transmitem dv., po
porului frate român felicitări cordiale și urări de bine 
cu prilejul celei de-a 19-a aniversări a semnării Trata
tului de prietenie, colaborare și asistență mutuală între 
Uniunea Sovietică și Republica Socialistă România.

Experiența anilor care au trecut a demonstrat că a- 
Cest tratat, întemeiat pe mărețele idei ale marxism-le- 
ninismului și principiile internaționalismului socialist, 
constituie baza de nădejde a dezvoltării și întăririi re
lațiilor de prietenie strînsă și a colaborării multilate
rale între popoarele sdvietic și român, slujește cu suc
ces cauzei construirii socialismului și comunismului în 
țările noastre, înțăririi unității și coeziunii țărilor co
munității socialiste.

Cu prilejul acestei date remarcabile, vă dorim dv., 
dragi tovarăși, și tuturor oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România noi succese în construirea so
cialismului, în lupta pentru pace trainică și prietenie 
între popoare.

l

L. BREJNEV
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 

N. PODGORNÎI 
președintele Prezidiului 

Sovietului Suprem al U.R.S.S.
A. KOSÎGHIN 

președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.
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FAPTUL 
DIVERS
Mîlano- 
Suceava

O descoperire de dată recen
tă : clădirea gării Suceava- 
Burdujeni — declarată monu
ment de arhitectură (construită 
in 1870) — este proiectată de 
arhitecți italieni după modelul 
gării din Milano. Arhitectura 
clădirii îmbină stilurile Renaș
terii tîrzii, goticului, barocu
lui și bizantinului. Holul prin
cipal (suprafață 500 mp) este 
decorat cu picturi în ulei și 
basoreliefuri. Recent au în
ceput lucrări de renovare și 
conservare. Se spune că 
acum asemănarea între cele 
două gări — Suceava și Mi
lano — este și mai evidentă. 
(De-ar fi tot așa și între Chi
mia Suceava și Internazionale 
Milano !...)

Cursă 
„specială"
Cărei întreprinderi (instituții) 

aparfine autoturismul „Volga” nr. 
1-B-1264 ? Conducerea întreprin
derii respective știe că între două 
curse în interes de serviciu, șoferul 
face naveta, afaceri personale (cu 
mașina statului) pe ruta București- 
Giurgiu ? Un transport — 25 lei de 
persoană. Patru la ducere ; patru la 
întoarcere. Total, 200 lei. în numai 
două ore. Zilele trecute „cursa" a 
fost suspendară. Nu s-a înfeles cu 
clienții, A ținut la preț. Acum ur
mează ca organele care vor cerceta 
cazul să nu scadă... preturile I

Judecată 
publică

In sala de festivități a Insti
tutului de prospecțiuni geolo
gice și geofizice a avut loc un 
eveniment deosebit. în fața 
foștilor colegi de muncă și a 
legilor țării, Petru Gabriel So- 
nescu, inspector social la. Sec
ția 2 foraj a I.P.G.G., a fost ju
decat pentru că, prin fals și 
înșelăciune, și-a însușit suma 
de 54 000 lei. Banii statului. 
„Om de încredere", acuzatul 
întocmea statele de plată și tot 
el era și casierul (practică ne
legală, contraindicată). Inspec
torul social a fost condamnat, 
pentru faptele sale antisociale, 
la 11 ani muncă silnică. O mă
sură de igienă, socială.

Fortăreața 
de la km 97

Ansamblul, universitar din Timișoara
Foto : Gh. Vințilă
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la ansamblul universitar timișorean
La Timișoara, pe malul 

plantat al canalului Bega, 
a început să se contureze 
imaginea celei mai tinere 
zone universitare din țara 
noastră. Alături de pavi
lioanele mai vechi ale 
Institutului politehnic a in
trat în dotarea învățamîn- 
tului superior noua clădire 
a Universității — înglo- 
bînd fostul Institut peda
gogic — și orășelul stu
dențesc. Actualmente, în 
aceeași zonă, între turnul 
Universității și grupul de 
cămine, au început lucră
rile de execuție a unei 
noi școli de muzică.

Prevăzută în schița 
de sistematizare, această 
concentrare a dotărilor de 
învățămînt superior și' 
special în trei puncte ale 
orașului (spre sud s-a 
propus extinderea Politeh
nicii, iar în nord, pe un 
teren adiacent Căii Ara
dului, noul Institut agro
nomic, unic în felul său la 
noi în țară), se înscrie pe 
linia clarificării funcționa
le a schemei urbane. Gru
parea și amplasarea în 
zone distincte a funcțiuni
lor înrudite — unități in
dustriale, spitalicești, do
tări culturale sau de învă
țămînt — înlesnește con
diționarea vecinătăților și 
cooperarea firească între 
instituții cu profil asemă
nător

Accesul principal 
complexul universitar 
găsește firesc locul la
tersecția dintre prisma, 
dezvoltată pe verticală, a 
rectoratului și volumul ori
zontal adăpostind sălile 
de învățămînt și este mar
cat de o copertină monu
mentală, rezemată de un 
imens bloc de marmură 
roșie, cu inscripția lapi
dară în litere de bronz 
— UNIVERSITATEA. A- 
cest bloc de culoare 
roșie atrage atenția pri
vitorului care, o dată pă
truns în careul for
mat de rectorat, corpul 
amfiteatrelor și clădirea 
laboratoarelor (vechiul In
stitut pedagogic reainena- 
jat), poate sesiza intimita
tea spațiului asifel deter
minat. In această privință 
eforturile colectivului de 
proiectanți — arhitecții H.

arh. Petre DERER

in 
își 
in-

ACCESORII
VESTIMENTARE

prezente și absente

între Cîmpina și Breaza, la 
km 97, există o curbă deosebit 
de periculoasă pentru auto- 
mobiliști. Mulțj au plecat de 
aici cu „Salvarea". (Lipsesc in
dicatoare care să avertizeze în 
modul cel mai serios asupra 
primejdiei). Și mai tragică pare 
a fi soarta casei cu nr. 546, din 
curbă, avariată de nenumărate 
ori. Locatarii au ridicat în fața 
casei, după obiceiuri medievale 
de apărare, un zid de bolovani, 
contra „berbecelor" cu radia
toare. Dar asediatorii străpung 
și zidul de apărare. Salvați 
„castelul" 1 Altminteri va fi ne
voie de o placă comemorativă.

Ocrotire
în urma divorțului, Gheor

ghe Chiper, str. Samoil Vul
can nr. 53 din Capitală, a fost 
obligat să plătească pensie ali
mentară copilului rămas în 
grija soției. Din anul 1965 a 
refuzat însă să-și achite a- 
ceastă obligație. în prezent 
datorează 2 250 lei. Pentru a 
nu fi urmărit, și-a schimbat 
deseori locul de muncă. Cu 
toate acestea, nu a scăpat de 
îndatoririle legale de părinte, 
împotriva lui s-a pornit pro
ces penal. Deși abandonat de 
tată, fiul său se bucură de 
ocrotirea tuturora.

Cumătră 
la piață

Cînd venea Letiția Ungur la 
piața din Reghin, cu un cîrd 
de găini, tot una și una, prețu
rile scădeau brusc, ca la bursă. 
Le vindea mult mai ieftin. Și 
venea des. Avea destule. „Lua- 
ți-le, maică, sînt bune cu 
găluște 1“ Profitînd de lipsa de 
vigilență a îngrijitorilor și 
paznicilor de la G.A.S. Reghin, 
lua cîte voia. Pe alese. A fost 
prinsă cu... găinile în sac, 
deși ea, cumătră (cinstită !) 
susținea că are altceva.

îngrijitorilor și paznicilor de 
la gospodărie le-au fost re
zervate... găluștele.

Rubrică redactată de
Stefan ZIDARIȚA 
Ștefan DINICA

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Fakelmann, Sorin Gavra, 
Gh. Gîrleanu, Si. Heller, 
G. Mocănel și inginerii D. 
Anastasescu și I. Griinner 
— de a grada și nuan
ța spațiul exterior și in
terior au avut un rezultat 
pozitiv. După strangularea 
realizată în dreptul co
pertinei de la intrare, pri
virea vizitatorului se des
tinde în holul principal 
dezvoltat pe două nive
luri, luminat în partea su
perioară. Simetrice, la 
dreapta și la stînga, cele 
două scări ce vin de la 
garderoba amplasată co
rect la subsol, urcă mai 
departe și distribuie cir
culația în sălile de semi
nar și amfiteatre. Aceste 
scări — pildă a îndrăz
nelii constructive — ale 
căror balustrade au fost 
imaginate ca jardiniere, 
canalizează privirea pe 
axul holului, către intra
rea în grupul de aule.

Din holul principal se 
desprind lateral coridoa
rele ce servesc corpul 
amfiteatrelor și sălilor de 
seminar, cabinetele profe
sorilor, atelierele facultă
ții de arte plastice și 
clubul universitar, toate 
grupate în jurul a patru 
curți interioare. Aceste 
curți (,,patio"-uri) intro
duc, pe lîngă efectul spa
țial inedit, elementul na
tural în vecinătatea săli
lor de învățămînt. Tot
odată, ele asigură posibi
lități optime de rezolvare 
a iluminatului natural și 
pot servi ca spații de re
creație în aer liber.

Corpul rectoratului și bi
bliotecii reprezintă domi
nanta compoziției, 
portanța 
că este 
tratarea 
can ului 
semnată
De altfel, și soluția arhi
tecturală, simplă și sobră, 
a rețelei rectangulare de 
stîlpi și grinzi dă o deo
sebită prestanță clădirii.

Im- 
sa voluinetri- 

complețată prin 
plastică a cal- 

din prim plan, 
de Ștefan SzSny.

CONSFĂTUIRE CU LUCRĂTORI 
DIN COMERȚ PE TEMĂ 

BUNEI DESERVIRI
Vineri s-au desfășurat'în București lucrările unei cons

fătuiri pe Ierna „Preocupările lucrătorilor din comerj pen
tru buna deservire a populației". Au luat parte lucrători 
din rețeaua ^comercială a Capitalei, cadre de conducere 
din Ministerul Comerțului Interior și sfatul popular al ora
șului, activiști de parfid.

Trecînd în revistă rezultatele obținute de lucratorii din 
comerț în îndeplinirea planului pe anul precedent și sar
cinile pe 1967, cînd prin rețeaua comercială a Capitalei 
urmează să se desfacă un volum de mărfuri a cărui va
loare întrece cu 900 milioane lei pe ce.a din 1966, refe
ratul și participanții la discuții au dezbătut pe larg pro
blemele legate de îmbunătățirea deservirii populației, de 
ridicarea calității muncii în acest sector.

S-a arătat că sînt încă deficiențe în aprovizionarea 
magazinelor cu mărfuri atît din punct de vedere canti
tativ cîf și al varietății sortimentelor. S-a criticat tendința 
unor responsabili de unități de a se aproviziona îndeo
sebi cu mărfuri cu valoare mare, care au asigurată vîn- 
zarea rapidă, în scopul realizării fără eforturi a sarcinii 
de plan, in acest fel se restrînge in mod artificial gama 
sortimentelor de mărfuri, iar populația nu găsește pe 
piață produsele de care are nevoie.

S-S arătat că, în magazine, continuă să se manifeste 
numeroase abateri de la normele bunei deserviri — lipsa 
unei atitudini civilizate, demne, cuviincioase și atente 
față de cumpărători. S-a luat atitudine împotriva unor 
vînzători care dosest sau refuză să vîndă unele mărfuri, 
sustrag din produse prin cintăriri și măsurători inexacte, 
diluează băuturile, nu respectă rețetele și prețurile le
gale, încarcă notele de plată, fac inversiuni de calități 
etc.

Cu privire la alimentația publică din Capitală, s-a ară
tat, între altele, că aceasta nu a reușit să asigure o clien
telă care să aibă preferințe constante pentru o unitate 
sau alta, determinate de particularitățile preparatelor, 
băuturilor, de serviciu și ambianță.

Ministrul comerțului inferior — Mihail Levente, secre
tarul Comitetului orășenesc' București al P C.R 
sefide, și alți vorbitori s-au referit pe larg la 
suri, la căile remedierii lor.

Consfătuirea a adoptat un cuprinzător plan 
în vederea îmbunătățirii continue a deservirii

— Ion lo- 
aeeste lip-

de măsuri 
populației. 
(Agerpres)

înscriindu-se corect în ar
hitectura severă a orașu
lui vechi.

In partea opusă recto
ratului, cuplul aulelor (cea 
mare de circa 500 locuri 
la partea superioară, me
zina de la parter cu circa 
250 locuri) reprezintă pie
sa cea mai valoroasă a 
ansamblului — punct cul
minant în suita spațiilor 
de recepție. Din păcate, 
ea este parțial ascunsă 
vederii de pe viitoarea ar
teră paralelă cu Bega.

Prin schema sa func
țională corectă, prin com
poziția elastică pe mai 
multe axe, prin dispoziția 
volumetrică și organiza-

rea spațială inedită, între
gul ansamblu marchează 
abordarea unor noi con
cepții arhitecturale.

Consider că amplasa
rea unor obiecte de 
artă plastică, adecvate 
spațiilor pe care le vor 
mobila, și îndeosebi agre- 
mentarea curților interioa
re cu lucrări executate 
de chiar studenții facul
tății de arte plastice le 
pot transforma în adevă
rate expoziții acoperite 
sau în aer liber, îmbiind 
la vizitare și creînd un 
climat propriu. Pentru că, 
odată recepționate, grija 
de a le gospodări revine 
în întregime celor cîtorva 
mii de studenți și cadre 
didactice, beneficiarii de 
fapt, care ar trebui să 
vegheze la păstrarea ne
alterată a echipamentu
lui utilitar și decorativ.

Despre importanța accesoriilor 
vestimentare nu e nevoie să se mai 
pledeze. O pălărie sau o cravată 
potrivite, un nasture sau un alt 
amănunt ornamental asortat com
pletează fericit estetica unei toalete. 
Ce oferă magazinele de speciali
tate pentru primăvara care, oricît 
de tăios e gerul acum, se apropie ?

Mai întîi cîteva cuvinte despre 
articolele de marochinărie. La 
contractările pentru trimestrele II și 
III întreprinderile de specialitate 
au prezentat o colecție de peste 
o mie de modele de genți, serviete, 
portfarduri etc. Interesant de sub
liniat faptul că alături de vinilin, 
care are cusurul că la frig devine 
rigid și plesnește, au apărut 
p.v.c. expandat și p.v.c. skai, mate
riale care imită pielea, nu numai 
la înfățișare ci și ca moliciune, în- 
tr-o gamă de culori — după cum 
ne asigură producătorii — cores
punzătoare celei de la încălțămin
te. Au apărut și închizători noi din 
metal inoxidabil presat, imitație de 
sidef etc. Aceste materiale au per
mis crearea unor noi tipuri de po
șete, mai aproape de cerințele mo
dei : de dimensiuni reduse, cu 
burduf dublu și buzunare aplicate. 
Din păcate însă, gențile simple, în
căpătoare, în care femeile mai pun 
și tîrguieli, sînt slab reprezentate. 
Modelele vechi, arhicunoscute, în
globează mai mult de jumătate din 
totalul colecției.

La capitolul mănuși, sînt de sem
nalat unele noutăți : producția de 
mănuși trei sferturi pentru femei 
crește, modelele de presaje și 
perforații sînt mai variate, colori
tul intens, chiar la culoriie deschi
se. Și pentru automobiliști există 
un model de mănuși speciale.

Ce au pregătit fabricile de pălă
rii ? Din păcate și în această pri
măvară vitrinele vor expune cam 
aceleași, modele ca și în prjmăve- 
rile și toamnele trecute. Din cele 
7 formate noi prezentate la ulti
mele contractări, doar două au 
putut fi ' acceptate. Moda noastră 
a provocat schimbări la confecții 
și încălțăminte. Dar pălăriile de 
damă continuă să se producă după 
același șablon. Lipsa de varietate 
se datorește și sortimentului 
sărac de accesorii — pan
glici, catarame metalice șl al
tele. Mai mult ca alte piese vesti
mentare, pălăria trebuie să reflec
te fantezia și gustul creatorului. 
Dar fabrica „Paltin" din Timișoara, 
deși e singurul producător de p.ălă-, 
rii pentru femei, nu are un colectiv 
de creație. Pe lîngă faptul că pă
lăriile nu țin pasul cu moda, cum- 
părătoarele le reproșează șl alte 
defecte : sînt prea grele, se defor
mează la umezeală. Și la pălăriile 
pentru bărbați modelele sînt vechi, 
de circa patru ani. Nu exiată pălă
rii bărbătești de sezon, și în special , 
nu există o pălărie ușoară pentru 
vară.

Se pot spune, în schimb, Unele lu
cruri bune despre sortimentul de 
cravate. In primul rînd o noutate : 
cravata din diolen, neșifonabilă, 
ușor lavabilă, produsă de fabrica 
„Select". Coloritul cerut de modă : 
nuanțe închise, uni, desene mă
runte, dungi mici, distanțate, în 
combinații de culori mai reușite. 
Fabrica 
produce 
cravate 
circa 40 
sută de 
tase naturală, jumătate din numă
rul de desene sînt noi. Se produc

„Garofița" 
două noi 

din mătase 
de modele 
desene. La

'■ra

din Timișoara 
sortimente de 
artificială, în 
și în peste o 
cele din ma

Fișe pentru documentarea
conducerii I. T. B

(Urmare din pag. I)

Comitetul sindicatului, conduce
rea uzinei s-au adresat conduce
rii I.T.B. N-am izbutit să obținem 
însă pînă acum de la conducerea 
I.T.B. decît promisiuni. Aceasta 
oglindește fie incompetență, fie 
lipsă de respect față de cetățeni.

Gheorghe FLOREA 
electrician 
llie CRISTACHE 
sudor Uzinele chimice 
Dudești-ICECHIM

...Și acest haos,

cetățenii l-au produs?
Ar trebui să ajung la serviciu în 

maximum 45 de minute. Călătoresc 
zi In io cu troleibuzul 92 de la ca
pătul liniei, din Balta Albă, pînă la 
Palatul C.F.R. Am sosit în stație la 
ora 6,45 Pînă la orele 7 ou a ve
nit nici un troleibuz. Controloarea 
de la capul liniei, Elisabeta Stoichi- 
țoiu, mi-a răspuns că din garajul 
Vatra Luminoasă nu au ieșit încă 6 
troleibuze (de la turul 14 pînă la 
21). Altele au pornit in cursă de
fecte. în fața mea, la orele 6,45, 
mașina 4 220 a rămas la capăt să-și 
schimbe captatoarele, iar turul 27 
a rămas în pană la I.O.R. La orele 
7, în sfîrșit. a apărut un troleibuz 
și a fost 
lătoreau 
spate.

Seara, 
stația Dimitrov. Era ger și în sta
ție mulți cetățeni așteptau troleibu
zul 92 A apărut după o jumătate 
de oră. Și după el, un convoi în
treg. Timp de 11 minute au trecut 
prin stație 9 troleibuze, unul după 
altul. Primele două erau înțesate, 
iar celelalte goale. Așa s-a întîm- 
plat și cu troleibuzele 84. Timp de 
17 minute, în aceeași stație nu a 
apărut nici unul, ca apoi, între o- 
rele 22,57—23,08 să apară în lanț 
8 vehicule.

Cine sînt vinovați, tovarăși din 
conducerea I.T.B., de acest haos, 
cetățenii ?

luat cu asalt Oamenii ca
pe scări și pe bara din

la orele 22,35. mă aflam în

/ Gh. MIHAI 
funcționar

Vă oferim o întîmplare

pentru a o califica
Tramvaiul 2. La orele 18,20, cînd 

mă duceam spre oraș, manipulanții 
treceau fulger prin stații Erau în 
întârziere și voiau s-o recupereze. 
(Să nu uităm că această practică 
pune în pericol viața călătorilor), 
în ziua de 24 ianuarie a.c., în sta
ția I.T.B. de lîngă Liceu] Lazăr 
(bd i 
orele 
3 092, 
elevi

Gheorghe Gheorghiu-Dej) la 
■ 15,45 tramvaiul 2. vagonul 
, a oprit. Un grup de 24 de 
de la Școala nr. 129. — copii

pînă Ia 11 ani. însoțiți de o profe
soară — au început să urce. După 
ce șase elevi au ajuns pe platfor
mă, vatmanul a pornit. Unii erau 
pe scară și s-au rostogolit jos. Ce
tățenii din vagon și din stație s-au 
alarmat, dar vatmanul a mărit vi
teza și dus a fost.

Că nu s-a produs o nenorocire, a.' 
fost, cred, numai o întîmplare. Ca
zul ne-a revoltat pe toți. Să califice 
conducerea I.T.B. fapta acestui 
vatman.

Ion GH. CORDAȘ
str. Uranus 96, raionul Lenin

Mu căutați cauzele 
în altă parte...

Am urmărit în mod special, din 
stația Calea Plevnei, mersul tram
vaiului 2, îri direcția cartierului 16 
Februarie. între 16,05—16,25 n-a 
trecut nici o garnitură. In sfîrșit, 
a apărut vagonul nr. 3100, turul 
7, cu toate ușile deschise (erau 
blocate de călători care stăteau pe 
scării După el, alte 3—4 garnituri , 
la intervale de 1—2 minute la fel 
de aglomerate.

In prima jumătate a lunii ianua
rie a.c., directorul adjunct al între
prinderii noastre și un membru al 
comitetului de partid au luat parte 
la o ședință convocată la sediul 
comitetului raional de partid 16 Fe
bruarie împreună cu alți conducă
tori de întreprinderi din raion și 
cu directorul general al I.T.B., Os
man Cristache. S-a arătat, atunci, 
că între orele 6—6,30, tramvaiele 
sînt aproape goale, iar între 6.30— 
7,00 — supraaglomerate. De la 16 
ianuarie a.c., întreprinderea noas
tră, la propunerea I.T.B., a început 
lucrul la ora 6,30 în loc de 7. A- 
ceastă schimbare de program n-a 
fost tocmai ușoară, mai ales pentru 
muncitoarele-mame care au copii 
la creșă sau la cămin. Spre finele 
lunii ianuarie a.c., la sesizările 
unor muncitoare, am făcut un son
daj în legătură cu felul cum călă
toresc salariații noștri de cînd am 
început lucrul la ora 6,30. Ne-au 
răspuns 60 de persoane : nici o îm
bunătățire Deficiențele nu sînt le
gate, deci, de anumite ore. Ele exis
tă în însuși sistemul de lucru al 
I.T.B.

Ioana MILANDRU
președinta comitetului sindicatului 
Gheorghe CONSTANTINESCU 
membru în comitetul de partid 
Fabrica de țigarete

Mai repede pe jos
Tramvaiul 3 parcă a fost special 

înființat să pună la încercare răb
darea cetățenilor. în ziua raidului, 
la ora 7. am așteptat tramvaiul în 
stația „Chibrit" un sfert de oră In 
timpul acesta ajungeam pe jos în 
Piața Scînteii .1 La prînz, la ora 
15,30, grupuri de cetățeni se

scurgeau spre stația 
C.F.R. nr. 2. Tramvaiul 
vede. După o așteptare 
minute, a sosit primul. Și 
tul, unul după altul. Aceasta este 
metoda „pachet", pe care o apre
ciau tovarășii de la I.T.B. în emi
siunea amintită.

Spitalul 
3 nu se 
de 20 de 
apoi res-

Elena DEMETRESCU 
funcționară

Sesizărî, adrese. Fără 
nici un rezultat

în stația din apropierea uzinei 
„Danubiana", la orele 23,06 se a- 
flau 5 autobuze (linia 44). Au ple
cat goale, unul după altul. Urmă
torul a venit la 23,17 și a luat în 
fugă cîțiva pasageri. Mașina 545 
care și-a făcut apariția după 28 
de minute a fost luată cu asalt. 
Mai tîrziu 
după alta, 
nute.

Aproape 
lariații uzinei noastre să nu se 
izbească de această harababură, 
încă de anul trecut am fixat pro
gramul uzinei în așa fel ca să nu 
coincidă cu cel al altor unități din 
împrejurimi. Muncitorii încep lu
crul la orele 7, iar personalul teh- 
nico-administrativ la 7,30. Dar lu
crurile nu s-au schimbat. Am sesi-

au venit 3 mașini, una 
la intervale de 2—3 mi-

că nu e zi în care sa

șl cravate de tergal, circa 100 de 
desene dintre care 60 noi. S-ar 
părea că alegerea unei cravate 
nu va mai fi o dificultate. Și la fula
re există o oarecare varietate de 
materii prime — mătase naturală șl 
artificială — și de desene — circa 
134. Nu există însă în magazine 
fularul moale și pufos, gen mohair, 
solicitat în zilele de iarna.

Dantelele, panglicile, nasturii sînt 
accesorii de mare însemnătate la 
confecțiile pentru femei. Se vor găsi 
ele în diversitatea ceruta ? La Di
recția generală de resort din Minis
terul Comerțului Interior aflăm une
le vești bune. Dantelele sînt pre
zente în peste 250 de variante de 
model, lățime, culoare etc., elasticul 
se va găsi în cantități suficiente, 
ața de tot felul, pentru cusut, trico
tat, croșetaț, pentru butoniere, în cu
lorile cele mai diierite. Unele dintre 
întreprinderile producătoare au în
ceput să livreze articole preamba- 
late : elastic, panglici, rezerve pen
tru portjartiere etc., fapt 
înlesni vîrtzarea; 'E ■ un 
deși timid. în roiturile 
riilor sînt mii de articole
pentru procurarea cărora cumpără
torul își pierde timp prețios. Preara- 
balarea ar face posibilă vînzaroa 
lor și în alte unități comerciale : 
tutungerii, pariumerii etc. Inventa
rele, care la mercerii durează cîte 
o lună de zile, s-ar tace într-un 
timp mult mai scurt. Extinderea a- „. 
cestul sistem la majoritatea artico
lelor de mercerie, paralel cu pro
movarea de către organizațiile co
merciale a unor metode moderne de 
vînzare în aceste unități, ai contri
bui la dispariția aglomerației deve- ■ 
nită iapt obișnuit în mercerii.

care va 
început,’ 
merce- 

mărunte

Rodica ȘERBAN

zat personal, de foarte multe ori 
conducerea I.T.B., am făcut nu
meroase adrese. Fără nici un re
zultat.

Dumitru FARISEU 
director administrativ 
al uzinei „Danubiana*

De cinci ori mai încet
între orele 15—16 în stația „Pia

ța Muncii" (Bariera Vergului) o 
mulțime de oameni salariați la uzi
nele „23 August", „Republica"^ 
F.M.U.A.B. etc, așteptând tramvai’ 
iele 23 și 24. Potrivit graficului, 
trebuiau să sosească din 3 în 3 mi
nute. Sosesc din 15 îri 15 minute. 
De cinci ori mai încet l Așa se pe
trec lucrurile zilnic In felul acesta, 
mii de oameni întârzie de la lucru, 
iar uzinele înregistrează pierderi 
serioase.

E bine cum sînt aranjate lucru
rile pe hîrtie : un tramvai la 3 mi
nute. Dar pe cei care 
mit din birou nu-i 
cum sînt respectate pe

le-au întoc- 
interesează 

traseu ?

Ion NIȚUICÂ 
muhcitor, uzinele „23 August'

■ -S ■ . .2 “J? Z ’. 1

După bunul plac
electrice 
în mar- 
un con- 
prevede 
orele de

Conducerea Centralei 
de termoficare-sud, aflată 
ginea orașului, a încheiat 
tract cu I.T.B. în care se 
ca autobuzele liniei 35, în
vîrf, să circule pînă la întreprin
dere. Contractul depinde de toa
nele salariaților 1 T.B Ieșim din 
schimb la orele 22,30. Tn stație, de 
cele mai multe ori, nici o mașină. 
După o așteptare de o jumătate de 
oră, oamenii pornesc pe jos.

Ing. Dobrița VELEAT
C.E.T.-sud București

i
Iată o .Imagine — nici 

constatate într-o singură zi în mecanismul defectuos, nerațional 
al transportului în comun din Capitală. Această imagine capătă 
adevăratele ei proporții dacă ne gîndim că se repetă zilnic. Pe 
această temă, sute de scrisori sosesc fără intermitențe la redacția 
ziarului. Cititorii își exprimă nedumerirea și nemulțumirea față de 
lipsa de intervenție eficientă din partea conducerii I.T.B. pentru 
înlăturarea defecțiunilor. Ei se întreabă : Ce este aceasta, incom
petență sau lipsă de respect față de cetățean 7

Proasta organizare a activității I.T.B. aduce zilnic prejudicii inte
reselor populației Capitalei, provoacă pierderea a zeci de mii de 
ore din producție și din timpul liber al oamenilor muncii.

Toate acestea nu sînt nicidecum noutăți pentru conducerea 
I.T.B. ; numai redacția noastră îi trimite cu regularitate zeci de 
scrisori de la cetățeni semnalînd defecțiuni și cerînd luarea de 
măsuri. Presa a publicat numeroase articole care demonstrează 
gravele deficiențe din acest sector de activitate Cum înțelege însă 
să reacționeze conducerea I.T.B. ? Practic, ea procedează într-un 
singur fel : de ani de zile nesocotește orice sugestie și propu
nere, oricît de rațională ar fi, trece cu vederea neregulile grave 
care se manifestă în permanență. în arhiva I.T.B. s-au adunat în 
decursul anilor mii de scrisori prin care locuitorii din noile car
tiere ale orașului au propus soluții pentru îmbunătățirea trans
portului spre centrul orașului și spre locurile de muncă. Toate au 
rămas fără efect. Conducerea I.T.B. n-a binevoit să le dea curs, 
în schimb, nu prididește să aducă „argumente" pentru a de
monstra că nu se poate tace nimic sau că defecțiunile reclamate 
de cetățeni sînt „incidentale".

Cu o asemenea optică se poate spera într-o îmbunătățire a 
transportului în comun în Capitală ? Este clar că o asemenea con
cepție îngustă, anacronică nu va putea face din transportul oră
șenesc un mecanism care sa funcționeze cu precizie de ceasornic.

întreprinderea respectivă este subordonată Comitetului executiv 
al Sfatului popular al Capitalei. Se pune întrebarea : la acest nivel 
s-a analizat cu toată răspunderea situația creată în acest sector 
de activitate ? In momentul de față, transportul în 
șui București a devenit una dintre preocupările 
fiecărui cetățean, precum și ale întreprinderilor 
din oraș. y

pe departe completă — a defecțiunilor

comun în ora- 
importante ale 

și instituțiilor
/



SCINTEIA PAGINA 3

pagina economică
DE CE NU REUȘEȘTE Ședința

9 9

FABRICA DIN BUȘTENI
colegiului

Ministerului

SĂ PRODUCĂ Căilor Ferate

HÎRTIE MAI BUNA?
în raportul de producție al sec

ției gazete de la Combinatul poli
grafic „Casa Scînțeii", din 20 ianua
rie a.c., se menționează laconic : 
„Din cauza deselor ruperi ale hîr
tiei de ziar nu s-a putut expedia la 
gară, în timp util, întreaga canti
tate de ziare".

— Cazul nu-i un accident — 
ne spune »ov. ing. ALEXANDRU 
CONSTANTIN, directorul general 
al Combinatului poligrafic „Casa 
Scînțeii". Nu de puține ori calita
tea ci lasă serios de dorit.

— Cine 
ziar?

— Peste 
Ic fabrica 
tc .rlîai hîrtia de aici e necorespun- 
-ătoare.

— Ce 
fabrici ?

— Se 
zare — .............  ..... ...............
ROTMAN, directorul comercial al 
combinatului. Nu putem spune că 
fabrica din Bușteni nu a îmbună
tățit principalele caracteristici fi- 
zico-mecanice ale hîrtiei de ziar. 
Ceea ce ne nemulțumește este că 
bobinarea sulurilor de hîrtie se 
face defectuos, ci miezurile silit 
moi, iar numărul de lipituri in sul 
depășește prevederile STAS. De a- 
semenea, sulurile de hîrtie au in in
terior tăieturi longitudinale sau 
transversale, ștraifuri, ondulații. Or, 
in turarea acestor defecte se face 
cu nare pierdere de timp și hirtie. 
In. ylus, frecvent se întilnesc va
ria d ale gramajului sau culorii în 
același lot de hirtie livrată.

— Ați comunicat conducerii fa
bricii djn Bușteni aceste neajun- . 
suri ?

— Desigur, șt nu numai o dată — 
adaugă tov. ALEXANDRU CON
STANTIN. In ansamblu, situația a 
rămas neschimbată. Unele amelio
rări au fost de foarte scurtă du
rată.

Pe marginea observațiilor bene
ficiarului, continuăm investigația 
la fabrica de hîrtie din Bușteni.

O exagerată automulțumire a 
dominat răspunsul conducerii fa
bricii din Bușteni. Ea a căutat în 
fel și chip să ne convingă, apelînd 
la cifre și date, că hîrtia de ziar 
este ireproșabilă, 
bună ca cea de 
(Din buletinele 
laboratorului de 
Combinatul poligrafic „Casa Scîn- 
teii", emise în ultimele două’ 
luni, rezultă că in timp ce 
rezistența longitudinală a hîr
tiei de ziar produsă la Bușteni 
variază între 2 900^-3:600 m, cea 
de. Ia „Lelea" atinge valori 
pînă la 4 200 m. Rezistența medie 
la întindere și satinajul, alte ca
racteristici fizico-mecaniee deosebit 
de importante, sînt și ele net su
perioare la hîrtia fabricată la 
Bacău).

în aprilie, în iulie și, apoi, în 
noiembrie anul trecut, conducerea 
Combinatului poligrafic „Casa 
Scînțeii" i-a făcut cunoscute fabri
cii din Bușteni neajunsurile din 
punct de vedere calitativ constatate 
la hîrtia de ziar pe care o livrează. 
La ultima adresă, prin scrisoarea 
28 439 din 25 noiembrie 1966, con
ducerea fabricii răspunde: „Este 
bine să rețineți că noi am prelu
crat pe schimburi, cu toți factorii 
do răspundere, cu tot personalul 
din producție și colectivul coniro- 
lului tehnic acest material, in urma 
căruia a fost întocmit un plan de 
măsuri tehnice și organizatori
ce, ce va fi urmărit de către apa
ratul tehnico-ingineresc din secțiile 
unde se fabrică hîrtia de ziar* 
(sublinierea ns,). în încheierea 
scrisorii se arată : „Am făcut o pro
blemă din sesizarea dv., astfel ca 
să nu mai apară hîrtie cu defecte 
care să vă aducă neajunsuri la ti
părirea ziarelor".

Am întrebat 
ține planul de 
Inginerul ION 
torului II, căruia 
sat, s-a arătat foarte mirat, 
dieîndu-ne să ne adresăm servi
ciului C.T.C. „unde probabil se 
află planul de măsuri". Mergem 
aici. Stupoare! Nimeni nu știe ni
mic de acest plan. Prin telefon, in
ginera GEORGETA POMPONIU, 
șefa serviciului C.T.C., organizea
ză o veritabilă anchetă. întreabă la 
serviciul producție, la desfacere, la 
conducerea sectorului II, la sin
dicat. Dar fără nici un rezultat. Ni
meni nu a auzit de așa ceva. Nici 
secretarul comitetului de partid.

furnizează

90 la sută o 
de hirtie din

hîrtia de

primim de 
Bușteni. Și

anume reproșați acestei

cuvine mai intii o preci- 
intervine tov. MIRCEA

fără egal, mai 
la Letea-Bacău. 
de analiză ale 

hîrtie de la

ce anume con- 
măsuri amintit. 

IOSIF, șeful sec- 
ne-am adre- 

in-

Pentru a fi în tonul scrisorii, nu 
ne rămîne altceva de făcut decît 
să adăugăm: asta bina să reținem 
că conducerea fabricii din Bușteni 
a formulat un angajament, pe care 
nu s-a străduit să și-l respecte.

Sub ochii noștri, ai controlorului 
de calitate, ai mașinistului și 
chiar în prezența șefului secției, 
ing. Iulian Albu, sînt utilizate pen
tru bobinaj miezuri moi, abia con
fecționate, care nu au o rezistență 
corespunzătoare instalării sulurilor 
de hirtie pe rotativa de tipărit zia
re. Asemenea miezuri se ovalizează 
foarte ușor. Vădit incomodat că am 
observat această abatere, inginerul 
a ținut să lămurească lucrurile pe 
loc, adresîndu-se muncitorului de 
la mașină : „Am stabilit doar că 
miezurile moi nu au ce căuta 
aici". Replica : „Păi, întotdeauna 
le-am folosit".

Am urmărit apoi bobinarea mal 
multor suluri de hîrtie. Mașina 
de bobinai, nefiind riguros su
pravegheată, funcționează cu mari 
variații de tensionare a hîrtiei; 
Ni s-a explicat că mașina e> 
depășită din punct de vedere teh
nic. Dar chiar și în aceste condi
ții, atunci cînd muncitorii care o 
deservesc i-au asigurat un regim 
constant de funcționare, s-a putut 
obține un grad sporit de 
tare a sulurilor de hîrtie.

Rețetele de fabricație 
respectate întotdeauna cu 
în mai multe rînduri, conducerea 
combinatului s-a declarat, nemul
țumită de culoarea alb-gălbuie a 
hîrtiei primite de la Bușteni, soli- 
citînd să i se livreze una cu aspect 
alb-albăstrui. In ziua cînd am fost 
în fabrică se lucra la o comandă 
pentru combinat. întreaga cantita
te de hîrtie nu se încadra în pre
vederile contractuale. La observa
țiile noastre, ni s-a arătat că insta
lația de coloranți funcționează, dar 
de „vină e lemnul". într-adevăr, 
instalația funcționa, dar cu para
metrii stabiliți la comandă anteri
oară.

Se cuvine precizat că, față de

compac-

nu sînt 
strictețe.

actualele posibilități ale întreprin
derii — și nu numai ale ei, ale fa
bricilor
STAS-ul 
vechit. 
chiar șt 
poate 
pentru 
indică 
prea 
ULIERU, șeful secției 
Combinatul poligrafic 
teii", opinează: „Este 
cesar să se prevadă in STAS limite 
superioare de rezistență la hîrtia 
de ziar, să se micșoreze intervalul 
de variație a gradului de umidita
te și să se specifice exact, ca și 
pentru alte sorturi de hirtie, gra
dul de alb. De asemenea, cred că 
numărul de cinci lipituri in fiecare 
sul de hirtie, așa cum 
STAS-ul, este mult prea

Ceea ce se cuvine să 
în concluzie este faptul că unele 
cadre din conducerea Fabricii de 
hîrtie din Bușteni dovedesc lipsă 
de exigentă, se împacă ușor cu 
neajunsurile care stăruie de multă 
vreme in întreprindere. O inter
venție hotărîtă se cere din partea 
comitetului de partid al fabricii 
care, după cum se vede, nu a făcut 
pînă acum din problema calității 
acestui produs o chestiune a mun
cii politice. Trebuie dezvoltat, de 
la conducere și pînă Ia ultimul 
muncitor, spiritul de intoleran
ță față de orice tendință de 
automulțumire, de stagnare, în ce 
privește calitatea produselor. Răs
punderea pentru starea de lu
cruri din fabrică revine, deopotri
vă, și Direcției generale a hîrtiei și 
celulozei din Ministerul Industriei 
Chimice, de care depinde luarea ne- 
întîrziată a unor măsuri energice, 
menite să soluționeze problemele 
legate de calitatea hîrtiei de ziar, 
pentru ca în scurtă vreme în rota
tivele combinatului să intre numai 
hîrtie ireproșabil fabricată și am
balată.

din întregul sector — 
se dovedește cu totul în- 
Oricare din prevederi, 
fără prea mare efort, 

fi ușor depășită. în plus, 
anumite caracteristici se 
limite de variație mult 
largi. Ing. VLADIMIR 

gazete de la 
„Casa Scîn- 
absolut. ne-

prevede 
mare". 
subliniem

loan ERHAN

Activitafes pe anul 1966 și 
măsurile tehnico-organizatorice 
pentru asigurarea îndeplinirii pla
nului pe anul acesta au fost a- 
nalizate în cadrul ședinței de co
legiu a Ministerului Căilor Ferate 
ale cărei lucrări au avut loc în 
zilele de 2 și 3 februarie.

După ce au fost reliefate prin
cipalele realizări obținute de că
tre ceferiști în anul precedent — 
depășirea planului de transport 
cu 7,3 la sută la traficul de măr
furi și cu 5,8 la sută la cel de 
călători — au fost analizate mă
surile ce trebuie luate în vede
rea îndeplinirii planului pe anul 
1967.

Membrii colegiului au supus 
discuției o serie de propuneri 
pentru o mai bună ritmicitate și 
mai multă promptitudine în satis
facerea tuturor cerințelor de 
transport pe calea ferată, întări
rea disciplinei în procesul de 
circulație a trenurilor, respecta
rea regimului normal de muncă la 
personalul din exploatare. O 
mare atenție a fost acordată pre
venirii accidentelor și deficiențe
lor de Circulație și de 
astfel încit transporturile 
tori și > mărfuri să fie 
în depline condiții de 
și regularitate. Un loc 
în discuții l-au ocupat problemele 
legate de realizarea în termen 
a planului de investiții, S-a insis
tat asupra respectării și scurtării 
termenelor de dare în funcțiune 
a lucrărilor. In acest sens, cole
giul a recomandat să se urmă
rească asigurarea documentației 
la timp și de bună calitate, avi
zarea soluțiilor tehnice optime, 
contractarea și urmărirea procu
rării utilajelor și realizarea unei 
colaborări slrînse între proiec
tant, constructor și beneficiar. O 
atenție deosebită s-a acordat re

aducerii consumului de materiale 
deficitare și a celor din' import 
prin folosirea de înlocuitori cu 
performanțe corespunzătoare, e- 
xercifîndu-se controlul sistematic 
asupra consumurilor în cadrul 
normelor stabilite.

Probleme referitoare la ridica
rea nivelului profesional și teh
nic al personalului din toate ra
murile de exploatare, specializa
rea și pregătirea unui număr mai 
mare de cadre prin școli profe
sionale, tehnice și cursuri de 
scurtă durată, îmbunătățirea pla
nurilor și programelor de învă- 
țămînt au stat, de asemenea, în 
atenția dezbaterii conducerii mi
nisterului. (Agerpres)

e la constituirea ei, în ac
tivitatea. Uniunii raionale 
Costești a cooperativelor 
agricole de producție s-a 
cristalizat, treptat, un stil

de muncă propriu, care îi permite să 
ajute efectiv și substanțial coope
rativele agricole în îmbunătățirea 
activității lor organizatorice, eco
nomice și financiare. Măsurile luate 
în această direcție au permis uniu
nii să se achite, în general bine, de 
sarcinile multiple ce îi revin. Cea 
mai bună dovadă o constituie suc
cesele obținute în multe domenii de 
activitate ale agriculturii raionului, 
în numeroase unități s-au obținut 
recolte bune, care întrec substan
țial cifrele planificate. La grîu, 
bunăoară, producția medie pe raion 
a fost cu 300 kg la hectar mai mare 
decît cea prevăzută, la porumb cu 
564 kg etc. A crescut, totodată, nu
mărul animalelor proprietate ob
ștească și producția acestora, au 
fost extinse plantațiile de pomi și 
viță de vie, precum și suprafețele 
amenajate pentru irigat.

Discuțiile avute cu tov. Dumitru 
Malea, secretar al Comitetului ra
ional de partid, cu tov. Petre Aleea, 
vicepreședinte al uniunii raionale, 
precum și cu cadre de condu
cere din unități, au arătat însă că 
nu în toate cazurile sprijinul acor
dat de aparatul uniunii raionale 
este la nivelul cerințelor și al ne
cesităților. Există domenii de acti
vitate în care trebuie să se mun
cească cu mai multă răspundere. 
Am ales numai două din acestea : 
îndrumarea economică-financiară 
a cooperativelor agricole și valori
ficarea produselor.

în cooperativele agricole 
din raionul Costești

CONSECINȚELE 

ECONOMICE 

ale Îndrumării 

„In GENERAL"

muncă, 
de călă- 
efectusfe 
siguranță 
important

Cînd controlul și îndru
marea financiară nu țin 
pasul cu cerințele

în ultimii ani, în raion s-au fă
cut investiții serioase pentru dez
voltarea producției. în general, ele 
au fost bine orientate. S-au ame
najat pentru irigații 2 328 hectare, 
s-au plantat 1 500 hectare cu viță 
de vie și 2 224 hectare cu pomi 
fructiferi, s-au cumpărat animale 
de producție, s-au construit graj
duri, magazii etc. Aceste investiții 
mari nu au adus însă, în toate ca
zurile, aportul scontat la sporirea 
veniturilor bănești ; unele din ele 
grevează asupra valorii zilei mun
că. Carfe sînt motivele ?

îndrumate insuficient de orga
nele agricole raionale, consiliile de 
conducere din unele unități au ui
tat că pentru a realiza venituri 
bune nu-i de ajuns să pui pomii 
sau vița în pămînt și apoi să aș
tepți să rodească. în unele coope
rative plantații realizate cu trudă 
și fonduri bănești însemnate sînt 
prost. întreținute. Ca urmare, au 
'multe goluri, întîrzie intrarea pe 
rod, dau recolte de slabă calitate. 
La Recea, din 9 300 pomi plan
tați în 1964 și 1965 trebuie în- 
locuiți 1 600, Ia Broșteni, tot în 
plantațiile tinere, trebuie comple
tați 400 pomi, care s-au uscat, la 
Silișteni 2 380, la Izvoru 1010 etc. 
Pe întregul raion este necesar să se 
înlocuiască circa 10 000 de pomi. O 
situație asemănătoare este și la vie. 
Cooperatorii au plantat terenurile 
dar nu s-au îngrijit de exe>itarea 
altor lucrări. Anul trecut, Luna-
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In 
cu

grîu

rotația de 4 ani 
5 culturi (porumb 
floarea-soarelui — 

+ porumb siloz 
sfeclă de zahăr),

porumbul a produs, la 
hectar, 9 900 kg, grîul 5 700 
kg, sfecla de zahăr 101 600 
kg rădăcini, floarea-soa
relui 3 900 kg și porumbul 
siloz, în miriștea de grîu 
— 59 700 kg. Valoarea 
producției la hectar, pe 
rotație, a fost de 16 738 lei, 
iar venitul net 10 264 lei la 
hectar, depășind monocul- 
tura de porumb pentru 
boabe cu 575%. Aceste 
cifre vorbesc de la sine 
ce importanță prezintă a- 
legerea rotației în condiții 
de irigare.

Rezultatele experiențelor 
cu rotații în condiții de 
irigare ne-au condus la 
studierea posibilităților de 
a realiza pe același teren 
două culturi pe an. După 
grîu, orz și rapiță de 
toamnă, precum și după 
mazărea foarte timpurie, 
s-au cultivat : porumb 
pentru boabe, soia boabe 
și fasole boabe. Cele mai 
bune rezultate, din punct 
de vedere al valorii pro
ducției, au fost obținute

Un sistem de agricultură
irigată
cînd s-a cultivat în același 
an, succesiv, în condiții 
de irigare, fasole 
după orz și soia

boabe 
boabe 

după orz. In primul caz, 
sporul față de o singură 
cultură a fost de 176%, iar 
în al doilea de 160%. 
Bune rezultate au fost ob
ținute și atunci cînd s-au 
cultivat succesiv grîu cu 
fasole boabe ; grîu 
sola boabe ; orz cu 
rumb boabe și altele. In 
general, din experiențele 
noastre a reieșit că valoa
rea producției la hectar a 
succesiunilor de cite 2 
culturi pe an a fost cu
prinsă între 5 410 și 13 933 
lei. Sporul față de o sin-

cu
po-

e mare randament
gură cultură a oscilat în
tre 2 584 și 5 460 lei la hec
tar, respectiv în procente 
între 31 și 176%.

în succesiunea mai mul
tor culturi pe an pentru 
nutreț, cercetările din ul
timii ani ne arată că sînt, 
de asemenea, posibilități 
mari de a 
producției 
hectar.

Date de 
puse mai sus trebuie 
stea la baza stabilirii 
structurii culturilor în con
diții de irigare. Pentru o- 
rientare, 50% din supra
fața irigată pentru pro
ducție marfă din fiecare 
gospodărie este indicat să 
se cultive cu cite o sin-

spori valoarea 
de furaje

felul celor

la

ex-
să

gură cultură pe an, folo
sind, potrivit sarcinilor de 
plan, h» Arizi de porumb 
tardivi cu mare capacitate 
de producție, soiuri poli- 
ploide valoroase de sfeclă 
de zahăr, soiuri producti
ve de soia cu o perioadă 
lungă de vegetație și 
floarea soarelui „Record”. 
Restul de 50% din supra
fața irigată, destinată pro
ducției marfă, ar urma să 
se cultive cu două culturi 
pe an. După sarcinile de 
plan, în prima cultură e 
bine să intre grîul, orzul, 
rapița și mazărea timpu
rie, iar în cultura a doua 
porumbul siloz (HD 208), 
porumbul boabe din cei 
mai timpurii hibrizi (98,99

și din grupa 100), soia 
(soiuri timpurii) și fasole, 
în anul următor succesiu
nea se inversează, pe su
prafața cu o singură cul
tură pe an urmează două 
culturi, iar pe suprafața 
cu două culturi se sea
mănă cîte o singură cul
tură din speciile cultivate 
în primul an. In felul a- 
cesta se respectă cerințele 
rotației, se asigură prote
jarea aproape continuă a 
solului de către plantele 
cultivate, se mărește in
tervalul de udat, crește 
valoarea producției a- 
nuale și sporește venitul 
net la hectar.

Pentru reușita unui ast
fel de sistem de agricul
tură irigată sînt necesare 
cunoștințe temeinice de a- 
grotehnică și de organiza
rea judicioasă a muncilor 
de exploatare în condiții 
de irigare, precum și bază 
materială corespunză
toare.

Realizarea armonioasă 
a acestor cerințe va con
duce la obținerea de mari 
producții pe unitatea de 
suprafață exploatată în 
condiții de irigare, sarcină 
trasată la plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966.

oară, via de pe 737 ha n-a fost sus
ținută pe spalieri, ceea ce este în 
detrimentul dezvoltării ei și, bine
înțeles, al producției. Nu e de mi
rare ca eficiența unor asemenea in
vestiții este redusă, că unele coo
perative agricole au de plătit da
torii pentru obiective care nu le 
aduc venituri corespunzătoare.

Grija insuficientă pentru folosi
rea judicioasă a fondurilor bănești 
se manifestă și în alte domenii. 
Sînt unități, cum este de exemplu 
cea din Ziduri, unde se cumpără 
tot felul de materiale și utilaje, 
fără ca în prealabil să se analizeze 
temeinic necesitatea lor. Unele nea
junsuri se înregistrează și în orga
nizarea și ținerea evidenței, în pla
nificarea riguroasă, pe baze reale, 
a veniturilor și cheltuielilor.

Ce a făcut uniunea raională 
pentru a preveni și lichida aseme
nea deficiențe ? într-adevăr, s-au 
analizat, în cîteva rînduri, unele 
din aceste probleme. Totuși, spriji
nul acordat este departe de a fi 
mulțumitor. Una din cauze este tă
răgănarea inadmisibilă a completă
rii schemei inspectorilor contabili, 
adică a acelor cadre care sînt che
mate să îndrume și să verifice la 
fața locului activitatea financiară și 
de producție a cooperativelor agri
cole, să sesizeze deficiențele exis
tente într-un loc sau altul, să pro
pună operativ măsuri de îndrepta
re. La aceasta se adaugă tratarea, 
uneori superficială, de către apara
tul uniunii, a problemelor finan
ciare. După încheierea primului se
mestru al anului 1966, bunăoară, 
uniunea a analizat activitatea fi
nanciară a cooperativelor din raion. 
O măsură bună, care putea să aibă 
efecte dintre cele mai favorabile. 
Numai că materialul respectiv a 
fost o simplă înșiruire de cifre, se 
mărginea să redea nivelul venitu
rilor și cheltuielilor pe raion, fără 
a scoate în evidență cauzele care au 
generat neajunsurile exprimate de 
cifre. Scuza că „eram abia la în
ceputul activității", formulată de 
tov Marin Florea, șeful corpului de 
inspectori contabili ai uniunii, nu 
stă în picioare. O asemenea analiză 
servește prea puțin.

Situația agriculturii raionului, 
necesitatea utilizării cu mai mult 
discernămînt a fondurilor bănești 
de care dispun cooperativele agri
cole impun îmbunătățirea substan
țială a activității uniunii raionale 
în acest domeniu deosebit de im
portant. In vederea atingerii acestui 
țel se impune un sprijin mai sub
stanțial din partea Uniunii regio
nale Argeș a cooperativelor agri
cole.

Minusuri pe cintarul 
valorificărilor

După părerea multor cooperatori, 
în general, valorificarea produselor 
s-a făcut mai bine decît în anii an
teriori. Sprijinul acordat, în a- 
ceastă direcție, de către uniunea 
raională, și-a arătat roadele. La 
toate bazele de recepție — ni se 
spunea — au existat delegați ai 
uniunii care au urmărit permanent 
cum erau stabiliți indicii calitativi 
ai cerealelor preluate. în perioada 
livrării cerealelor la baze, membrii 
uniunii au cercetat la fața locului 
calitatea produselor aduse și modul 
lor de încadrare în tarifele exis
tente. în timpul deplasărilor pe te
ren ei au controlat cum se aplică 
în diferite unități recomandarea u- 
niunii cooperatiste de a se selecta 
cu grijă produsele. Eficiența aces
tor măsuri a fost evidentă. Numai 
pentru griul și floarea-soarelui li
vrate la bazele de recepție s-a ob
ținut un spor de calitate în valoare 
de 951 000 lei.

Totuși, pe cîntarul valorificărilor 
mai atîrnă unele minusuri. Ele au 
fost mai evidente la producția de 
legume. Ce-i drept, planul oficiu
lui raional de valorificare a legu
melor și fructelor a fost îndeplinit 
și depășit. S-au petrecut totuși des
tule lucruri nefirești în relațiile 
dintre unitățile de producție și 
cele de valorificare. Uneori (la 
cooperativele agricole Fîlfani, Pă
dureți și altele) graficele de pre
luare a legumelor n-au fost respec
tate, ceea ce a dus la deprecierea

unor cantități însemnate de pro
duse. Mai mult chiar : au fost si
tuații cînd telefonic sau prin re- 
cepționerii săi, oficiul a anunțat 
cooperativele să pregătească marfa 
pentru livrare, ca apoi să uite de 
comenzile făcute. La cooperativa 
agricolă din Stolnici, de exemplu, 
ceie 10 000 kg de ceapă sortată in 
urma cererii oficiului n-au fost ri
dicate multă vreme. De ce această 
situație ?

Unele greutăți le-au provocat 
chiar cooperativele agricole (Gli- 
ganu, Izvoru, Pădureți, Busoiești), 
care n-au înțeles întotdeauna să 
sorteze corespunzător legumele con
tractate. Altele însă aparțin ofi
ciului raional. Este vorba de or
ganizarea defectuoasă a transpor
tului, de controlul insuficient a- 
supra activității recepționerilor etc. 
Preluarea cu întîrziere a legume
lor contractate, iar în unele situa
ții chiar neridicarea lor în to
talitate, se datorește, după cît 
se pare, și planificării nu toc
mai fericite a necesarului de le
gume. Așa se explică de ce ma
șinile oficiului, încărcate cu legu
me, au bătut, uneori, drumul de
geaba în diferite raioane, s-au în
tors tot pline vîrf la Costești: 
beneficiarii cărora le erau desti
nate produsele dispuneau de sufi
cientă marfă. Această stare de lu
cruri (mai ales în cazul roșiilor și 
al verzei) a fost determinată și de 
neeșalonarea rațională a produce
rii legumelor. Majoritatea coopera
tivelor din raion „au mers" pe 
roșii timpurii, pe motiv că sînt 
mai bănoase, negii jind soiurile mai 
tardive, care asigură consumul pînă 
în toamnă, au plantat multă varză 
de toamnă în detrimentul celei 
timpurii. Or, existînd cantități 
mari de astfel de produse într-un 
interval de timp scurt, ele n-au 
putut fi valorificate în cele mai 
bune condiții. Sînt probleme pe 
care uniunea trebuie să le urmă
rească cu mai multă perseverență, 
încă de pe acum, în perioada alcă
tuirii și aprobării, de către adună
rile generale, a planului de pro
ducție în cooperativele agricole.

Lucrul acesta este și mai nece
sar în cazul produselor animale. 
Multe neajunsuri se semnalează 
la preluarea laptelui de vacă : în 
unele, cooperative nu se respectă 
reguli elementare de igienă, ceea 
ce dăunează calității acestui pro
dus ; în altele laptele nu este ri
dicat la timp, iar din lipsă de a- 
paratură analiza procentului de 
grăsime nu se face la predare, în 
cooperative, ci abia la centrele 
I.C.I.L. îndeosebi acest ultim 
neajuns aduce pagube cooperati
velor agricole, dă naștere la tot 
felul de discuții și suspiciuni. 
Chiar și la uniunea raională se 
afirmă că, uneori, laptele n-a fost 
preluat la procentul real de gră
sime. Asemenea discuții ar putea 
fi înlăturate prin procurarea apa
raturii necesare, care costă foarte 
puțin, astfel îneît fiecare unitate, să 
poată determina procentul de gră
sime din lapte. Numai că aplicarea 
acestei măsuri întîrzie de mult.

Exemple similare pot fi date și 
în cazul valorificării cărnii. Acum 
cîtva timp I.R.I.C.-ul a ridicat din 
cooperativa agricolă Strîmbeni 11 
bovine îngrășate. Cei care au fă
cut această operație au spus coo
peratorilor că animalele sînt bune, 
vor fi încadrate la calitatea I. 
Cînd s-a primit însă confirmarea 
de la I.R.I.C. — surpriză : ele fu
seseră trecute la calitatea a Il-a. 
Nu este singurul „procedeu" prin 
care această întreprindere caută 
să-și mărească beneficiile. Interlo
cutorii noștri ne relatau că de
legații I.R.I.C.-ului nu ridică 
întotdeauna animalele în limita 
celor 8 ore cît acestora nu li se 
administrează hrană, din care cau
ză vitele scad în greutate mai 
mult decît trebuie.

Este de datoria uniunii raionale 
să urmărească cu mai multă per
severență asemenea probleme, să 
determine toate întreprinderile 
contractante să se achite conștiin
cios de sarcinile asumate prin con
tract, astfel incit fiecare coopera
tivă agricolă să-și poată valorifica 
în condiții superioare producția, 
să realizeze pe această cale veni
turi bănești cît mai mari.

Radu ATANASESCU
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Interviu cu acad, prof. Al. ROSETTI, 
directorul Centrului de cercetări fonetice 

și dialectale al Academiei Republicii Socialiste 
România

CERCETĂRI 
LINGVISTICE 
ROMÂNEȘTI 
MODERNE

Paralel cu dezvoltarea vertiginoasă a celorlalte ra
muri ale cunoașterii contemporane, știința lingvis
ticii înaintează, de asemenea, pe fronturi multiple 
și tot mai specializate ; ea utilizează unele dintre 
cuceririle tehnicii modeme spre a studia în profun
zime procesele atît de subtile și complexe ce inter
vin în evoluția acestui fundamental și, deocamdată, 
neînlocuibil mijloc de comunicație între oameni — 
limba. In legătură cu cercetările ce se efectuează in 
țara noastră în cîteva dintre cele mai modeme sec
toare ale lingvisticii, ne-am adresat tovarășului acad, 
prof. Al. Rosetti.

— Există — ne-a spus directorul Centrului de 
cercetări fonetice și dialectale — un șir de direcții 
și orientări în lingvistică spre care eforturile noastre 
se îndreaptă în ultima vreme cu deosebită perseve
rență. Una dintre ele cuprinde fonetica generală și ex
perimentală, precum și fonologia limbii române.

în domeniul foneticii, se cuvine să menționăm lu
crările unui grup de cercetători care analizează, cu 
ajutorul unui spectrograf de tip Sona-graph, sunetele 
din cuprinsul cuvintelor din punctul de vedere al 
duratei, al frecvenței, al diferiților formanți acus
tici, al amplitudinii lor. Vă puteți întreba : ce în
semnătate practică au aceste cercetări ? E vorba, 
desigur, în primul rînd de însemnătatea lingvistică : 
aparatul respectiv și înregistrările făcute cu ajutorul 
lui permit delimitarea mai exactă a sunetelor limbii, 
stabilirea mai precisă a unor fenomene specifice 
anumitor graiuri ale limbii române (bunăoară, di
versele faze ale rotacismului în zonele Munților 
Apuseni, caracteristicile acustice ale vocalelor în

dialectul meglenoromân etc.). Dar însemnătatea 
este nu numai strict lingvistică. Pe baza parametri
lor stabiliți cu ajutorul spectrografului, doi tineri 
ingineri au construit un aparat de sinteză a voca
lelor a, e și i — premise ale creării într-un viitor 
mai mult sau mai puțin îndepărtat a unei voci ar
tificiale (de tipul aceleia create de un grup de ci- 
berneticieni francezi, „voce" capabilă să „rostească" 
și două versuri de Apollinaire). Rezultatele obținute 
cu ajutorul spectrografului pot servi și pe tărîmul 
telecomunicațiilor, la stabilirea modulațiilor și frec
vențelor optime ale unor instalații.

Realizările, tehnicii moderne de înregistrare și 
analiză a sunetelor se folosesc și în fonetica expe
rimentală : prin mijlocirea filmofonului, filmografu- 
lui, palatografului se investighează pînă la detalii 
de mare finețe intonația și accentul în limba ro
mână contemporană. Cercetătorii noștri studiază, de 
asemenea, probleme de mare însemnătate ale dez
voltării limbii române literare actuale, cum este, de 
exemplu, fonologia versului românesc.

— Ați amintit și de alte direcții ale cercetării 
lingvisticii moderne...

— Intre ele aș menționa lucrările de lingvistică 
aplicată sau, folosind un termen de mai strictă spe
cialitate, foarte răspîndit însă în lingvistica actuală, 
de gramatică transformațională. Este vorba de cer
cetările ce urmăresc reprezentarea formalizată a 
limbii române, adică de încercările de a reprezenta 
gramatica limbii noastre într-un sistem logic, coe
rent, integrat orientării moderne a modelării mate

matice, care poate permite traducerea programată cu 
ajutorul mașinilor cibernetice. S-a redactat și, în 
prezent, se definitivează, în cadrul centrului nostru, 
gramatica transformațională a limbii române (un 
caz particular de gramatică generativă care demon
strează, prin intermediul unor modele structurale, 
felul cum se produc propozițiile curente în limba 
noastră contemporană). Aceste studii au o impor
tanță deosebită pentru învățarea mai lesnicioasă a 
gramaticii române, atît de către elevii din școlile 
noastre, cît și de către străini.

— Se știe că de mai mulți ani se lucrează la o 
„geografie lingvistică" a patriei...

— Vă gîndiți, desigur, la marele atlas lingvistic 
al limbii române, spre care sînt, într-adevăr, con
centrate o mare parte din eforturile noastre. Se con
tinuă, de altfel, o rodnică tradiție a lingvisticii româ
nești, ilustrată în trecut prin atlasul realizat la începu
tul secolului și prin acela, mai amplu, înfăptuit sub 
conducerea lui Sextil Pușcariu începînd din 1930. De 
data aceasta e vorba însă de o muncă științifică 
în multe privințe perfecționată, efectuată de un 
mai mare număr de cercetători, pe baza unor ches
tionare lingvistice mai bogate. E de-ajuns să arăt că 
în fiecare localitate cercetată se urmărește pronunța
rea și semnificația a circa 2 500 de cuvinte. Noi vrem 
ca în decursul anilor ce vor urma să investigăm 
circa 1000 de localități, înregistrând toate graiurile 
limbii române cu feluritele lor particularități fo
netice, semantice, gramaticale. S-a cules de-acum 
materialul pentru atlasul lingvistic al Olteniei (cu

o arie de cercetare cuprinzînd peste 100 de localități) 
și se pregătește în prezent pentru tipar volumul 1 
al acestui atlas — volum consacrat terminologiei 
privind corpul omenesc. în paralel se pregătesc un 
volum de texte dialectale și un glosar dialectal al 
Olteniei. Totodată, se continuă investigațiile în 
Muntenia și Dobrogea, urmînd ca în Moldova, Ba
nat, Ardeal cercetările să se efectueze și cu ajuto
rul filialelor locale ale Academiei...

Consider că ar fi greșit să scăpăm din raza aten
ției o strădanie importantă a colectivului nostru — 
și anume cea concretizată în contribuția la tratatul 
academic de istoria limbii române...

— V-am ruga, tovarășe profesor, să vă referiți 
și la planurile dv. de muncă...

— Nu de mult am încheiat opera pe care o so
cotesc capitală pentru întreaga mea viață științifică: 
Istoria limbii române de la origini pînă în prezent, 
pe care o voi publica într-un singur volum. La anul 
voi publica, în colaborare cu profesorul Boris Ca- 
zacu și alții, Istoria limbii române literare din seco
lul XVII pînă la 1900. Și, pe urmă, mai există ac
tivitatea acestui centru, ca și activitatea de la facul
tate : toate se integrează organic în planurile mele 
personale de muncă, deoarece toate sînt menite să 
aducă o contribuție, cît de modestă, la dezvoltarea 
lingvisticii românești.

Interviu realizat de
Victor BÎRLADEANU

(Urmare din pag. I)

cinema
• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru 
ecran panoramic (seria I) : PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21.
• UN MARTOR IN ORAȘ : REPU
BLICA — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 
19; 21,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : 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) : LU
CEAFĂRUL — 9,30; 13; 16,30; 20, GIU- 
LEȘTI — 10,30; 15,30; 18, ARTA — 
9; 12,15; 16; 19,30, DRUMUL SĂRII — 
15,30; 19.
• OAMENI PE RUG : — 10; 12; 14; 
DR. MABUSE — 16; 19,30 — CINEMA
TECA.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : CA
PITOL — 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 ur
mele unui reportai) — 9; 12; 15,30; 18;
20.30.
• ZORBA GRECUL : LUMINA — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cine
mascop : BUZEȘTI (completare Din pă- 
mint 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 
Orizont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.30; 20,45, TOMIS (completare 
Salut, Festival !) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30.
• FALSTAFF : VIITORUL — 15,15; 18; 
20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9; 10.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE: 
DOINA — 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.

• PARISUL VESEL — TROFEUL IN* 
DIAN — 9—15 în continuare ; 17; 19; 21.
• SANJURO — cinemascop : DACIA 
(completare Drumul spre succes) — 
9—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 20,45.
• FAUST XX — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare 
Mimetism) — 14; 16; 18; 20.
• CUMBITE : COSMOS (completare 
Năică și barza) — 15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : BUCEGI 
(completare Cicloni, anticicloni, fron
turi) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, 
MIORIȚA (completare Drumul spre 
succes) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
FLOREASCA (completare Orizont știin
țific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : GLORIA (completare A 6-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale) — 
9,15; 11,30; 14; 16; 18,15; 20,30, MELODIA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21 (la ulti
mele două completarea Ultima treaptă).
• GOLGOTA — cinemascop : UNIREA 
(completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Hunedoa
ra) — 15,30; 18; 20,30, COTROCENI 
(completare George Coșbuc, cintărețui 
pămîntului românesc) — 15,15; 18; 20,45.
• C1INELE DIN BASKERVILLE : 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,30.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : VITAN 
(completare Căsuțe zburătoare) — 11; 
15,30; 18; 20,15, CLUBUL UZINELOR 
„REPUBLICA” (completare Trei ori 
trei) — 15,30; 18: 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : MUNCA
(completare Apa în pericol) — 15,30; 18; 
20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : POPU
LAR — 15,30; 18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
UNION — 15; 17,45; 20,30, AURORA — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : MOȘI
LOR (completare Pilula) — 15,30; 18;
20.30, FERENTARI (completare Ori
zont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : PRO
GRESUL (completare înfiorim și noi 
cu țara) — 15,30; 18; 20,30, PACEA 
(completare Din adincui secolelor) — 
15,45; 18; 20,15.

— Știm, de pildă, că 
un talent leneș e o falsă 
vocație. Că fără cultură 
șl muncă, talentul dis
pare. Sîntem datori să 
pătrundem adînc în sub
stanța talentului, pentru 
a ne înșela cît mai pu
țin posibil.

Dialog cu o mamă. EU
GENIA SOCACIU, func
ționară din Brașov :

— De mic băiatul nos
tru arăta înclinații deo
sebite pentru desen și 
l-am înscris la școala de 
artă plastică. Astă-toam- 
nă, cînd urma să dea 
examen de admitere în- 
tr-a noua la liceul de artă, 
am hotârît să-l îndrep
tăm spre un liceu obiș
nuit.

— Ce v-a îndemnat ?
— Soțul meu și cu mine 

nu sîntem specialiști. Pro
fesoara ne-a dat răspun
suri destul de evazive : 
„dacă se va strădui...* 
De ce să descopere, prea 
tîrziu, că a ales greșit ?

— Hotărîrea dv. n-ar 
putea ii greșită ?

■— Copilul nu trebuie 
forțat, ci lăsat să-și defi
nească singur aptitudi
nile, preferințele. în ul
tima vreme, îl pasionează 
mai mult literatura — 
scrie povestiri științifico- 
fantastice.

Numeroși pedagogi din 
București, Brașov și Iași 
cu care am stat de vorbă, 
în special de la școlile 
de artă, mărturisesc că 
au de dus o adevărată 
muncă de lămurire cu 
acei părinți care caută 
să scoată „artiști" cu 
orice preț din copii. Cî-

MONUMENTUL
VIBRAȚIE

OSTAȘULUI
ROMAN

A.

IN
DE IA CĂREI PIATRA

Deprinderea oamenilor de 
a veșnici, prin monumente 
comemorative, faptele de 
eroism, victoriile dobîndite 
în marile bătălii, este veche 
de cînd istoria, și nume
roase sînt paginile de seamă 
ale trecutului reconstituite 
în zilele noastre cu ajutorul 
inscripțiilor dăltuite în 
piatra monumentelor.

Cinstind avîntul eroic și 
nobila dăruire a celor căzuți 
pentru libertatea patriei, 
poporul nostru s-a îngri
jit de ridicarea unor monu
mente reprezentative în 
memoria jertfelor pe cîm- 
purile de luptă împotriva 
fascismului cotropitor. Ac
tele de devotament și vi
tejie epopeică cereau trans
punerea în materiale dura
bile a marilor idei de co
mandament ale istoriei con
temporane, a nestrămutatei 
hotăriri de luptă pentru păs
trarea independenței și su
veranității statului nostru.

La București, la Oradea, 
la Arad, la Timișoara și în 
alte orașe, au fost ridicate 
monumente închinate „Os
tașului Român". Nu e locul 
să analizăm aici calitățile ar
tistice ale fiecărui monument 
în parte. S-ar putea vorbi, 
totuși, despre o anume 
grabă în rezolvarea grupu
rilor statuare, despre un 
anume convenționalism al 
expresiei care, în unele ca
zuri, reduce substanțial ca
pacitatea de emoționate. O 
carență constă, cred, și în 
insuficienta aprofundare a 
funcției simbolice a acestor 
monumente.

O excepție exemplară este 
aceea a monumentului Osta
șului Român, ridicat în ora
șul Cărei, realizat de sculpto
rul Vida Geza. Lucrare de

f

adîncă vibrație, monumentul 
poartă pecetea unei arte ori
ginale, profunde.

Numele sculptorului Vida 
este bine știut tuturor ace
lora care cunosc și îndră
gesc arta Maramureșului; 
el este, întotdeauna, asociat 
generațiilor de meșteri ano
nimi cioplitori în lemn din 
geniul și pasiunea cărora 
s-au ivit, pe văile Lăpușu- 
lui, Izei, Marei și Vișeului, 
minunatele case și biserici 
de lemn care fac mîndria 
acestei regiuni de statornică 
tradiție românească. Ridi- 
cind pe o treaptă nouă, mai 
înaltă, arta cioplitului în 
lemn, Vida a rămas credin
cios amintirii meșterilor 
lemnari, fiind, ca și ei, un 
îndrăgostit de libertate și 
omenie. Ochiul său scormo
nitor și lucid a știut, de 
timpuriu, în epoca regimu
lui de exploatare, să vadă

cruntele suferințe ale mi
nerilor și țapinarilor mara
mureșeni. Vida a fost din 
fragedă tinerețe un militant 
al cauzei muncitorești.

Luptător pe frontul Spa
niei revoluționare, Vida 
Geza a luptat apoi, cu arma 
în mîini, împotriva armate
lor hitleriste, ca voluntar pe 
frontul din Cehoslovacia. 
Activitatea, sa de după eli
berare conturează și mai 
mult poziția sa de militant, 
relevîndu-i, deopotrivă, vi
goarea talentului creator. Fi
gurile de mineri, de țărani 
răsculați sau prinși în iure
șul focului l-au definit pe 
Vida ca pe un sculptor de 
frunte al întregii țări.

Este neîndoielnic că le
găturile sale adinei cu tra
diția de tșață revoluționară 
și creatoare a Maramureșu
lui natal, că activa sa par
ticipare la luptele muncito-

rești și patriotice rodesc și 
în deplina reușită a monu
mentului de la Cărei.

Prin arhitectura sa com
plexă și dinamică de forme 
viguros înscrise în spațiu, 
acest monument subliniază, 
pe de o parte, ideea de du
rată, de trăinicie a așeză
rilor noastre apărate de os
tașul român, iar pe de altă 
parte ideea de ardentă, de 
înălțătoare recunoștință pen
tru eroii căzuți. Ansamblul 
este alcătuit din două părți 
distincte : un grupaj de pu
ternice volume tăiate în 
piatră, din care se desprinde, 
monumentală și neclintită, 
figura unui ostaș de veghe, 
și o flacără-obelisc.

Evitînd „citările" facile, 
sculptorul Vida a reușit să 
prelucreze părțile compo
nente ale grupajului de vo
lume în așa fel incit să su
gereze formele tradiționale 
ale arhitecturii de lemn 
maramureșene. Pe suprafe
țele plane ale blocurilor de 
piatră sînt sgrafitate ima
gini care evocă fapte de 
arme de pe fronturile lo
cale. Verticala flăcării-obe- 
lisc introduce în compozi
ția monumentului un ele
ment de un pregnant sim
bolism, sugerînd, in același 
timp, flacăra veșnică a re
cunoștinței și elanul eroic 
spre înălțimi. In conturele 
ei descifrăm ceva din si
lueta avîntată a turnurilor 
vestitelor biserici de lemn 
de pe plaiurile Izei și Lăpu- 
șului. Ca și în monumentul 
închinat țăranilor antifas
ciști de la Moisei, Vida 
Geza a reușit să treacă din
colo de convenția formală 
a reprezentării, sădind în- 
lăuntrul volumelor de piatră 
o elevată tensiune emoțio
nală.

Rupînd nefericita tradi
ție a figurilor-obiect, el 
a durat un adevărat mo
nument în care, cu mult mai 
presus decît piatra, decît 
imaginea ca atare, este ideea 
vie și emoționantă a erois
mului românesc.

Avem vitală nevoie de a- 
semenea monumente. Ele 
cer, pentru a fi ridicate, 
dăruire totală și îndelungată 
elaborare. Ele trebuie să 
crească, firesc și necesar, din 
talentul autentic și necon
trafăcut, din prea-plinul con
vingerilor, dintr-o profundă 
însușire a temei și medi
tație artistică 
Numai asemenea 
mente pot vorbi, 
veacuri, generațiilor:

Vasile DRĂGUȚ

asupra ei. 
monu- 
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teva cazuri. O fată, vic
timă a „modei pianului", 
e închisă în casă după 
amieze întregi, să exer
seze, deși o pasionează 
experiențele de chimie. 
De cîteva ori e adusă la 
școala de muzică, unde 
părinților, cu toată deli
catețea posibilă, li se ex
plică totala ei lipsă de 
aptitudini.

— Nu va putea ajunge 
niciodată muziciană.

Nu se lasă convinși.
— Cine a vorbit de mu

ziciană î au replicat cu o 
înduioșătoare modestie 
părinții. Să-și găsească 
și ea, printre atîția, un 
loc în orchestră.

La un cerc de balet e 
adusă o fetiță cu o vă
dită malformație, care o 
face inaptă pentru arta 
coregrafică. Instructorul 
de dans, văzînd că mama 
nu „pricepe", îi cere să 
aducă aviz de la medic, 
cu speranța că măcar pe 
această cale... A doua zi 
însă, mama sosește cu a- 
vizul pe care scrie ca fe
tiței i-ar prinde bine, în 
loc de gimnastică medi
cală, ore de balet I

— Dar sînt și profesori 
care admit, atît în școlile 
de artă cît și în institute, 
elemente care nu dove
desc aptitudini autentice 
și indiscutabile — subli
niază prof. univ. MARCEL 
BREAZU. Aceasta favori
zează apariția unor ra
tați răpindu-i unor activi
tăți sociale unde ar putea 
da randament.

— Dar modestia „locu
lui în orchestră" ?

— Mai trebuie repetat 
că arta nu îngăduie me
diocritatea ? Ansamblurile 
artistice cer ca fiecare 
component să poată fi un 
solist. Cum se va simți 
Nicușor la 40 de ani, ne
distribuit în nici un spec
tacol, fără șansa de a ex
pune într-un salon de pic
tură sau de a tipări o 
plachetă de versuri ?

Cum se poate descurca 
părintele printre atîtea 
„necunoscute" de care 
este legată lunga, ane
voioasa și nu arareori 
contradictoria evoluție a 
talentului ? Să se bizuie 
pe instinct, pe bunul simț ?

— Nu e suficient — opi
nează ANA LUPU din Bra
șov. O spun în dublă ca
litate, de mamă și profe
soară. Cel mai bun sfătui
tor este pedagogul. Cu o 
singură condiție: ca între 
el șl părinte să se creeze 
un climat de sinceritate 
deplină. Să nu fie consi
derat „rău" acel profesor 
care îndrăznește să spu
nă, la timp, adevărul. La 
școala de muzică, profe
sori „buni" o trecuseră în
găduitori din clasă în cla
să pe o fată fără talent. 
Mi-am dat seama că se 
poate nenoroci. Cînd i-am 
spus mamei adevărul, 
biata femeie s-a supărat. 
Nu s-a convins decît peste 
un an. Fata a repetat ul
tima clasă la un liceu 
unde a învățat o mate
matică serioasă. A reușit 
cu succes la Politehnică. 
In cazul invers, cînd des
coperă un talent real, ro
lul pedagogului este și 
mai dificil : de a-1 modela 
pe părinte.

— A-1 modela ?
— Familia trebuie să se 

deprindă cu ideea de a 
„răbda" orele de exerci
țiu. E destul să fie scăpa
tă, uneori, o simplă vor
bă : ia numai scîrțîi atîta 1 
pentru ca această abdica
re de la răbdare să se

transmită copilului, nerăb
dător de la natură 1 Alte
ori, pisălogeala e fatală. 
Un băiat de vreo 14 ani 
se anunța un violonist ex
cepțional, cînd brusc, spre 
stupefacția tuturor, a a- 
bandonat instrumentul 
pînă la intrarea în facul
tate. „Misterul* s-a dez
legat mai tîrziu : aflînd ce 
talent zăcea în copilul lor 
care cîntase pînă atunci 
din pură plăcere, părinții

de dotați, trași în toate 
părțile. Unul dintre ei, nu 
prea strălucit la învăță
tură, este supra-solicitat 
ca o veritabilă vedetă : 
actorie și regie de film 
(la Cineclubul pionieri
lor), prezentator și recita
tor (la școală și la diver
se festivități), comper la 
„Orășelul copiilor*, la 
„Carnavalul zăpezii" și în 
alte multe ocazii. Și alți 
cîțiva sînt „revendicați*

spirit humuleștean al 
„Pupezei din tei", ade
vărată revelație la tele
vizor, Irimie Nicolae, din- 
tr-un sat de lîngă Huși. 
Azi, elev într-o școală 
medie, nimeni nu se mai 
ocupă de el. Liceele de 
artă nu au secții de reci
tări sau teatru. Care este 
soarta unor astfel de ta
lente 7 Le descoperim, 
dar cum le cultivăm în 
continuare ? (CONSTAN-

tivele unui talent auten
tic poți să-ți dai seama 
cînd el intră într-o com
petiție. Nu trebuie uitat: 
premii într-adevăr stimu
latoare (CORNEL STUR- 
ZU, Iași).

— Există Olimpiada de 
literatură. Ea le solicită 
elevilor, pe baza manua
lului, capacitatea de sin
teză. Dar imaginația 
creatoare 7 (prof. LIVIA 
DASCALU, Brașov).

TALENTUL, 
această

„necunoscută"...
l-au silit să devină scla
vul instrumentului. Copilul 
s-a „apărat", s-a răzvră
tit — cine poate ști ? Cît 
de subtilă și delicată este 
psihologia creșterii talen
tului și cît de grea răs
punderea celor din jur 1

— Mi-ați răspuns ca 
pedagog. Dar în calitate 
de părinte ?

Este momentul unei re
comandări pentru cititor: 
profesoara Ana Ltțpu e 
mama foarte ‘tînărului dar 
afirmatului pianist Radu 
Lupu (premiul I, în 1966, 
la concursul internațional 
„Van Cliburn" din S.U.A.).

— Ca părinte ? Am 
„uitat" că sînt eu însămi 
profesoară și am respec
tat ad literram opiniile 
profesorilor săi de mu
zică.

— Cît de greu se rea
lizează cîteodată unita
tea de vederi dintre pe
dagog și părinte — inter
vine MAGDA 1LI, direc
toarea școlii de cultură 
generală nr. 15 din Bra
șov. Fără exagerare, pro
fesorii sînt puși, uneori, 
în situația de a lupta , 
pentru un talent. Mi-aduc 
aminte de împotrivirile 
care au trebuit învinse în 
cazul elevei D. I., foarte 
dotată muzical. Părinții 
nici nu voiau să audă 1 
Visul lor era de a o face 
sportivă, handbalistă. Lua 
pe ascuns lecții de pian, 
aproape am dus-o cu 
forța să dea examen la 
școala de muzică.

— Erau atît de lipsiți 
părinții de... simț muzi
cal ?

— Tatăl fetei este un 
modest soripcar de local, 
obsedat de spectrul pro
priului său eșec. A măr
turisit-o în cele din urmă, 
cînd n-a mai putut ține 
piept școlii, înțelegînd că 
nu se poate pune de-a 
curmezișul unei vocații 
autentice.

Există însă și o altă 
fațetă a „luptei" pentru 
talente, departe de a le 
favoriza dezvoltarea. Cu 
prilejul unei mese rotun
de, la Brașov, a ieșit la 
iveală o dispută surdă în 
jurul unor elevi deosebit

atît de școală cît și de 
Casa pionierilor. Nimeni 
nu se întreabă : ce le-ar 
putea favoriza dezvolta
rea talentului; accentul 
cade pe folosirea talen
tului în scopuri imediate. 
Una dintre consecințe o 
relevă următoarea expe
riență făcută de prof. 
ARON BOGDAN de la Li
ceul nr. 3 din Brașov.

— Urma să împrospă
tăm formația orchestrală 
a liceului. Am făcut o de
pistare a instrumentiștilor 
în rîndurile noilor elevi 
dintr-a IX-a. Știți cîți am 
găsit dintr-un număr de 
vreo două sute? Patru in
strumentiști. Firește că ei 
sînt mai mulți. N-au vrut 
să se „declare". Ca să 
nu fie folosiți în toate o- 
caziile.

Descins din cele mai 
bune tradiții alo învăță- 
mîntului românesc, das
călul animator, cu un 
larg orizont umanist, pri
ceput, generos și exigent, 
poate fi un veritabil șle
fuitor de carate. Bizuiți 
pe exemple concrete din 
orașele respective, VA
SILE MITROFAN, șeful 
secției de învățămînt a 
sfatului popular regional, 
și CORNELIU STURZU, re- 
dactor-șef adjunct al re
vistei „Cronica" (Ia Iași), 
profesorii CONSTANTIN 
CUZA și ION POPESCU- 
TOPOLOG (la Brașov) au 
arătat că cenaclurile și 
revistele școlare, încă 
puține la număr, repre
zintă primele ateliere de 
ucenicie artistică. In ca
drul lor, sub atenta pri
vire a profesorului-ani- 
mator, înclinațiile încă 
amorfe se pot structura 
în cristale de talent.

Dintre zecile de propu
neri :

Un sistem 
de depistare și 
cultivare a talen
telor

— Vă amintiți probabil 
de talentatul povestitor în

TIN MUNTEANU, secreta
rul Comitetului regional 
de cultură și artă-Iași).

Selecția
— Copil fiind, Enescu 

a fost dus să-l vadă Cau- 
della. Valentin Gheorghiu 
a fost văzut de Enescu. 
Facem același lucru cu 
toți copiii excepțional în
zestrați ? Propun ca în 
fiecare regiune și pe plan 
central să existe cîte o 
comisie alcătuită din cei 
mai competenți examina
tori, care să verifice și să 
recomande marile talen
te. Iar dezvoltarea lor să 
fie apoi încredințată ce
lor mai reputați maeștri 
ai artei respective. De a- 
semenea, instrumentiștii 
deosebit de dotați să 
poată intra în conserva
tor, chiar fără încheierea 
studiilor medii, întrucît — 
exemple ilustre ne-o pro
bează — virtuozitatea „nu 
așteaptă numărul anilor". 
Urmînd, ulterior, să-și 
completeze cultura gene
rală. (ACHIM STOIA, 
compozitor, rectorul Con
servatorului din Iași).

— Talentele ce se de
tașează în mod deosebit 
prin realizările din școa
lă (marile promisiuni) este 
bine să-și desăvârșească 
pregătirea muzicală în 
străinătate, prin studii de 
perfecționare. Așa s-au 
format muzicieni de mare 
valoare pentru cultura 
românească și universa
lă ca : George Enescu, 
George Georgescu, Theo
dor Rogalski, Dinu Lipattf, 
Mihail Jora, Ioan Chires- 
cu și alții, (pfof. VICTOR 
GIULEANU, rectorul Con
servatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București).

Concursuri 
cu eficiență

— Labiș, după cum se 
știe, a fost remarcat în 
cadrul unui concurs lite
rar. De forța și perspec-

— Concursurile de de
sen sînt sporadice și au 
un prea pronunțat carac
ter școlăresc. Nu sînt 
creative (WIELFR1ED 
WEISS, profesor de artă 
plastică, Brașov).

In școlile de fifiă
— Greșesc nespus de 

mult acele școli și insti
tute de învățămînt, artis
tic care, din consideren
te particulare și locale, 
nu renunță la elementele 
lipsite de perspectivă. 
Talente autentice se pierd 
și ele în mediocritate. Să 
păstrăm și să selectăm 
deci în școlile speciale 
de muzică numai acele 
elemente care promit a 
se dezvolta pe coordona
te superioare de artă, 
(prof VICTOR GIU
LEANU).

Atențiune 
la supraîncărcare!

— Raportul dintre dis
ciplinele de cultură ge
nerală și cele muzicale 
să fie asemănător rapor
tului prevăzut în planuri
le celorlalte licee speciale 
(industriale, comerciale, 
agricole), în așa fel îneît 
elevul liceului de muzică 
să nu fie mai încărcat 
decît elevul unui liceu 
teoretic: Nu există temei 
pentru supunerea unui 
copil talentat la un efort 
mult mai mare decît a u- 
nui copil netalentat. 
(DRAGOȘ ALEXANDRES- 
CU, lector la Conservato
rul din București).

★
Deschisă opiniilor, an

chetei noastră nu-1 putem 
pune obișnuitul punct ti
na!. Decît pentru a fixa 
convingerea că problema 
talentului, implicit a for
marii viitoarei generații 
artistice, departe de a fi 
o „necunoscută'", se bucu
ră de un larg Interes, de 
căutări febrile și fertile.

teatre
e Teatrul de Operă și Balet : DON 
CARLOS — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : LOGOD
NICUL DIN LUNA — 19,30, (la Sala 
Palatului) : SECRETUL LUI MARCO 
POLO — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DIN JALE SE ÎNTRU
PEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 
CASTILIANA — 15,30, TEZAURUL LUI 
JUSTINIAN — 20.
c Teatrul de Comedie : INSULA — 20. 
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
NU SlNT TURNUL EIFFEL — 19,30.

• Teatrul „C. I. Nottara” (sâla 
Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT
— 19,30, (sala Studio) : 3. 3. 3. — 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Teatrului evreiesc de stat) : ULISE șl 
COINCIDENTELE — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VA
RIETY CONCERT — 20.
O Teatrul Mic : INCIDENT LA VICHY
— 19,30.
® Teatrul „Ion Creangă" : NOTA 
ZERO LA PURTARE — 15.30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea 
Victoriei) : PĂCALĂ — 17, (sala Pa
latului Pionierilor) : AMNARUL — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL
— 19,30.
9 Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : MAGISTRALA 
TINEREȚII — 20.
® Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE ARTIȘTI DIN K. S. 
CEHOSLOVACĂ — 19,30.

concerte tv
în sala Ateneului începe aStă- 

seară, la ora 20, concertul or
chestrei simfonice a Filarmoni
cii de stat „George Enescu". Di
rijor : Mihai Brediceanu. Solist : 
Pierre Fournier (Franța). în 
program : Simfonia a IV-a de 
Nicolae Buicliu (primă audiție) ; 
Concertul pentru violoncel și 
orchestră în si minor, op. 104 
de Dvorak ; Preludiile la acte
le I și II din opera „Lohengrin" 
de Wagner.

18,00 — Pentru cei mici : Ecra
nul cu păpuși.

18.30 — Pentru tineretul Școlar :
„Nota 10... Ia Coregra
fie". Prezintă elevi ai 
Școlii de coregrafie din 
București.

18,50 — Publicitate.
19,00 —- Telejurnalul de seară.
19,13 — Buletinul meteorologic. 
19,15 — Tele-enclclopedie.
20,10 — Filmul serial : „Baro

nul".
21,00 — Campionatul european 

de patinaj artistic. E- 
xerciții libere, femei. 
Transmisiune de la Lin- 
biiana.

23.30 — Telejurnalul de noapte.
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19 ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚĂ MUTUALĂ CU U. R. S. S.

Recepție oferită
de ambasadorul U. R. S. S.Prietenia trainică și 

colaborarea frățească 
a popoarelor român 
și sovietic

în istoria relațiilor româno-so- 
vietice, data de 4 februarie ocu
pă un loc de seamă. Cu 19 ani 
în urmă, în această zi a avut Loc 
semnarea unui important docu
ment al legăturilor frățești reci
proce — Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Uniunea So
vietică.

Numeroase sînt faptele care a- 
testă că simțămintele de priete
nie ce și le nutresc unul față de 
celălalt popoarele român și so
vietic au rădăcini trainice în 
trecut. în țara noastră, aceste 
simțăminte și-au găsit o expre
sie elocventă în însuflețirea cu 
care clasa muncitoare, oamenii 
muncii, au salutat victoria Re
voluției din Octombrie și și-au 
manifestat activ solidaritatea cu 
tînărul stat sovietic, în curajul și 
perseverența cu care comuniștii 
și toți oamenii cu vederi înain
tate, sfidînd prigoana vechilor 
regimuri, au militai pentru o po
litică de prietenie și alianță în
tre România și U.R.S.S.

Cimentată prin singele vărsat 
în lupta dusă în timpul celui de
al doilea război mondial de ostașii 
armatei române, alături de glo
rioasa armată sovietică, pentru 
zdrobirea fascismului, prietenia 
româno-sovietică s-a ridicat pe o 
treaptă superioară și a căpătat un 
nou conținut după instaurarea pu
terii populare în România. Trata
tul încheiat la 4 februarie 1948, 
consfințind această realitate, a 
constituit un fundament pentru 
lărgirea și întărirea relațiilor din
tre cele două țări și popoare, le
gate prin țelul comun — construi
rea socialismului și comunismu
lui, prin lupta pentru cauza păcii 
și progresului în lume.

Dovedind abnegație și eroism, o 
remarcabilă forță creatoare, în- 
vingînd greulățl și piedici, dînd 
numeroase jertfe, poporul sovie
tic, sub conducerea încercatului 
Partid Comunist al Uniunii Sovie
tice, făurit de Lenin, a desfășurat 
timp de o jumătate de veac o 
grandioasă activitate constructivă, 
a făurit o industrie puternică, o a- 
gricultură socialistă cu o solidă 
bază tehnico-materială. o econo
mie în plin progres, a ridicat ni
velul de trai al maselor. Sînt cu
noscute strălucitele succese do- 

«bîndite de Uniunea Sovietică 
L'n domeniile cele mai înain
tate ale științei contemporane, în 

'era luptei omului pentru cunoaș
terea Universului, pentru supune
rea naturii, pentru accelerarea 
progresului și civilizației. Succe
sele obținute de poporul sovietio 
reprezintă un aport de mare în
semnătate la creșterea forței sis
temului socialist mondial, la creș
terea influenței socialismului, a 
forțelor progresului și păcii în 
lume

Animat de profunde sentimente 
de solidaritate, de caldă simpatie 
față de poporul sovietic și de vas
ta sa activitate constructivă, po
porul român se bucură din ini
mă de marile realizări dobîn- 
dite de popoarele sovietice în 
construirea bazei tehnico-mate- 
riale a comunismului, în dezvol
tarea industriei, agriculturii, în 
ridicarea nivelului de trai, ma
terial și spiritual al celor ce 
muncesc, in toate domeniile vie
ții sociale.

în anii puterii populare, oame
nii muncii din țara noastră, de- 
veniți stăpîni pe destinele lor, au 
înfăptuit mari transformări înnoi
toare în toate domeniile vieții so
ciale. Sub conducerea P.C.R., ei 
au obținut mari succese în dezvol
tarea industriei, a agriculturii, în 
înflorirea culturii, în ridicarea ni
velului de trai al maselor, mun
cesc cu abnegație pentru înfăptui
rea programului de dezvoltare 
multilaterală a țării trasat de 
partid, înaintînd continuu pe ca
lea progresului și civilizației, a 
desăvârșirii construcției socialiste.

Anii scurși de la încheierea 
tratatului însumează o perioadă

La București se va semna

Un acord româno-suedez
privind transporturile 
rutiere internaționale1

în urma tratativelor preliminare 
care au avut loc la Ministerul 
Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, în curînd la București se 
va semna un acord privind trans
porturile rutiere internaționale de 
mărfuri între guvernele Republicii 
Socialiste România și Regatului 
Suediei,

Prin acest acord se va înlesni e- 
fectuarea transporturilor de măr
furi cu mijloace auto între cele 
două țări, fiecare din părți urmînd 
să acorde scutiri reciproce de taxe 
și impozite pentru folosirea dru
murilor, pentru combustibil și piese 
de schimb necesare funcționării co
respunzătoare a autovehiculelor. 

de rodnice relații româno-sovie- 
tice; colaborarea tovărășească, 
multilaterală între cele două 
popoare s-a dezvoltat an de 
an. „Intre popoarele român și 
sovietic, între țările noastre 
— a declarat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
C.C. al P.C.R. — se dez
voltă relații trainice de priete
nie și alianță, de colaborare to
vărășească în domeniul econo
mic, tehnico-științific, cultural, se 
extind legăturile frățești dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii So
vietice, schimburile de experiență 
în construcția noii orînduiri so
ciale, consultările și vizitele re
ciproce de delegații". Vizitele 
reciproce ale conducătorilor de 
partid și de stat ai României și 
Uniunii Sovietice, convorbirile 
purtate cu aceste prilejuri, au 
contribuit la întărirea prieteniei 
dintre partidele, țările și popoa
rele noastre.

Succesele obținute de cele 
două țări în înflorirea economiei 
și culturii au creat noi posibilități 
pentru diversificarea și sporirea 
schimburilor reciproce. Conform 
acordului de lungă durată în vi
goare, volumul livrărilor reciproce 
de mărfuri pe perioada 1966—1970 
reprezintă circa 3,8 miliarde ruble 
și depășește de aproximativ 1,3 
ori volumul schimburilor de măr
furi din acordul pe anii 1961— 
1965. Potrivit protocolului recent 
încheiat privind schimburile de 
mărfuri pe 1967, și care depășesG 
cu circa 9 la sută volumul pre
văzut în protocolul pe anul pre
cedent, România va livra Uniunu 
Sovietice mașini-unelte, instalații 
de foraj și alte instalații pentru 
industria petrolieră, utilaje elec
trotehnice, nave, produse petro
liere, laminate și țevi de oțel, 
produse chimice, mobilă și alte 
mărfuri. în același timp, U.R.S.S. 
va livra României mașini-unelte, 
utilaje de ridicat, transportat și 
pentru construcții, utilaj electro
tehnic, de telecomunicații, auto
turisme, cocs, cărbune cocsifica- 
bil, minereu de fier, produse chi
mice, laminate de oțel, bumbac 
și alte mărfuri.

Paralel cu schimburile econo
mice, s-au dezvoltat legăturile 
tehnico-știînțifice și culturale ro- 
mâno-sovietice, care contribuie la 
ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției în cele două țări, la adin- 
cirea cunoașterii reciproce a va
lorilor materiale și creațiilor spi
rituale ale celor două popoare, la 
întărirea prieteniei dintre ele. 
Dezvoltarea continuă a legăturilor 
multilaterale româno-sovietice, pe 
baza principiilor internaționalis
mului socialist, ale suveranității 
și independenței naționale, ale 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești și avantajului 
reciproc, servește intereselor și nă
zuințelor ambelor popoare, întări
rii unității sistemului mondial 
socialist, cauzei socialismului și 
păcii în lume. De aceea întărirea 
prieteniei și colaborării româno- 
sovietice este considerată în țara 
noastră drept o înaltă cauză.

Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Româ
nia și U.R.S.S. își vădește impor
tanța nu numai prin rolul pe 
care-1 are în dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre cele două țări 
și popoare, ci și prin faptul că el 
reprezintă un instrument de întă
rire a păcii, slujind intereselor vi
tale ale securității internaționale, 
ale dezvoltării colaborării și prie
teniei între popoare.

De ziua aniversării Tratatului 
româno-sovietic, poporul nostru 
adresează popoarelor U.R.S.S. un 
cald salut frățesc și urarea izvorî- 
tă din inimă, ca în acest an jubi
liar, cînd se împlinește o jumă
tate de secol de la înfăptuirea glo
rioasei Revoluții din Octombrie, 
să cucerească noi și mari victorii 
în construcția comunistă, în lupta 
pentru apărarea păcii.

Expoziție de carte 
franceză

Numeroși oameni de cultură și 
știință din Capitală, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă și membri ai corpului 
diplomatic au luat parte vineri la 
amiază la deschiderea unei expozi
ții de carte tehnico-științifică fran
ceză.

Expoziția creează o viziune de 
ansamblu, caracteristică și edifica
toare, asupra activității editoriale 
din Franța.

La deschiderea expoziției au luat 
cuvîntul Aurel Oprean, directorul 
Editurii tehnice, Francois Rettail- 
lau, președintele firmei Sodexport, 
membru în Comitetul permanent al 
expozițiilor cărții franceze și direc
tor al editurii E.yroles. și Jean 
Louis Pons, ambasadorul Franței 
la București.

Expoziția poate fi vizitată zilnic, 
în afară de luni, între orele 11 și 
19, pînă în ziua de 19 februarie.

(Agerpres)

Ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, A. V. Basov, a orga
nizat vineri după-amiază, în sediul 
ambasadei, o întîlnire tovărășească 
cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a semnării Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste și Republica 
Socialistă România.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Blajovici, Virgil Tro- 
fin, Gheorghe Necula, vicepreședin
te al Marii Adunări Naționale, 
prim-secretar al Comitetului regio
nal P.C.R. București, acad. Aurel 
Moga, ministrul sănătății și preve
derilor sociale, Mihai Marin, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai conducerii

Adunări la lași, Brașov și Constanța
în aula Bibliotecii centrale uni

versitare din Iași a avut loc vineri 
după-amiază o adunare consacrată 
aniversării a 19 ani de la semna
rea Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală cu 
U.R.S.S. Prof. Grigore Botez, direc
torul Bibliotecii centrale universi
tare, a vorbit despre această ani
versare.

O adunare asemănătoare a avut 
loc la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Brașov, unde au vor
bit Constantin Stroie, membru al 
Biroului Consiliului regional

Adunare festivă
la Moscova

MOSCOVA 3 — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
Casa prieteniei popoarelor din 
Moscova a avut loc vineri seara o 
adunare festivă organizată de Aso
ciația de prietenie sovieto-română 
cu prilejul celei de-a 19-a aniver
sări a tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică.

Adunarea a fost deschisă de V.I. 
Konotop. membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al Comite
tului regional Mosrova al P.C.U.S., 
președintele Asociației de priete
nie sovieto-române.

Despre cea de-a 19-a aniversare 
a Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și Uniunea Sovietică a 
vorbit A. V. Grebnev, redactor-șef 
adjunct al ziarului „Izvestia". El a 
sublimat importanța tratatului, a 
înfățișat roadele industrializării 
socialiste a României, dezvoltarea 
colaborării economice și culturale

Lucrările sesiunii generale 
a Academiei

In cadrul sesiunii generale a A- 
cadeniiei, joi după-amiază și în 
prima parte a dimineții de vineri, 
în cele 13 secții științifice s-au 
desfășurat dezbateri pe marginea 
dării de seamă asupra activității 
Academiei pe anul 1966 și a pla
nului de activitate pe anul în curs. 
Infățișind principalele rezultate 
ale cercetărilor științifice în dome
niile în care lucrează, numeroși 
membri ai Academiei, profesori 
universitari, cercetători din insti
tutele Academiei, din institute și 
unități de cercetare departamen
tale și uzinale au analizat, tot
odată, posibilitățile de a-și spori 
contribuția la rezolvarea sarcinilor 
complexe pe care dezvoltarea eco
nomiei naționale le pune în fața 
științei.

In continuarea lucrărilor, pre
ședinții secțiilor științifice ale Aca
demiei au prezentat, în sesiune 
generală, sinteze asupra dezbate
rilor care au avut loc pe secții.

Sintezele au relevat marea utili
tate a dezbaterilor care,, trecînd în 
revistă unele din realizările anului 
trecut, au scos, totodată, în evi
dență caracterul mobilizator, rea
list al planului de activitate pe a- 
nul acesta, posibilitățile largi exis
tente pentru înfăptuirea lui. S-a 
subliniat, de asemenea, nivelul ști
ințific superior al tematicii incluse 
în plan, grija pentru orientarea a- 
cestuia către domenii cît mai efi

Sosirea tovarășului Corneliu Mănescu 
din R. F. a Germaniei

Ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, s-a înapoiat vineri 
în Capitală venind din Republica 
Federală a Germaniei, unde a fă

Tovarășul Gheorghe Cioară 
s-a inapoiat din Franța

Ministrul comerțului exterior, 
Gheorghe Cioară, și persoanele ofi
ciale care l-au însoții in vizita sa 
în Franța, s-au înapoiat vineri 
după-amiază în Capitală. Printre 

unor ministere, instituții centrale 
și organizații obștești, oameni de 
artă, cultură și știință.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Telegrame
Ministrul afacerilor externe al 

României, Corneliu Mănescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Uniu
nii Sovietice, A. A. Gromîko, au 
schimbat telegrame de felicitări și 
urări cu prilejul celei de-a XlX-a 
aniversări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre cele două țări.

(Agerpres)

A.R.L.U.S. Brașov, și V. S. Silkin, 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

La adunarea care s-a ținut la 
Constanța, printre participant se 
afla și consulul general sovietic din 
localitate, F. I. Skudov. A vorbit 
dr. Pimen Fusu, președintele Con
siliului regional Dobrogea al 
A.R.L.U.S.

în încheierea acestor manifestări 
au fost prezentate producții re
cente ale cinematografiei sovietice.

(Agerpres)

dintre România și Uniunea Sovie
tică.

Luînd apoi cuvîntul, Teodor Ma
rinescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în U.R.S.S., a 
mulțumii pentru cuvintele calde 
rostite la adresa țării noastre, a 
sublimat succesele dobîndite de U- 
niunea Sovietică în construcția co
munistă și a relevat legăturile trai
nice de prietenie solidaritate și co
laborare multilaterală dintre cele 
două țări, în folosul cauzei socia
lismului și păcii.

La adunarea festivă au mai par
ticipat L. F. Iliciov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. N A. Pankov, vicepre
ședinte a) Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine, activiști ai 
C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai 
M.A-E. al U.R.S.S. și ai conducerii 
altor ministere

După adunarea festivă a urmat 
un program artistic.

ciente, de mare importanță teore
tică și actualitate practică.

Numeroase propuneri privind 
îmbogățirea tematicii și îmbunătă
țirea organizării muncii au reflec
tat preocuparea participanților la 
dezbateri pentru ridicarea cercetă
rii științifice pe o treaptă supe
rioară.

în sprijinul ridicării eficienței și 
grăbirii introducerii în practică a 
rezultatelor cercetării, s-a insistat 
asupra îmbunătățirii colaborării 
dintre unitățile Academiei și în
treprinderile beneficiare, a respec
tării planurilor de cooperare.

în cuvîntul lor, mai iiiulți vorbi
tori au tratat în profunzime pro
blema recrutării, perfecționării, 
promovării și stabilității cadrelor. 
Propunerile în acest sens preconi
zează selecționarea de elemente 
tinere, valoroase, cu aptitudini spre 
cercetare, asigurarea unei docu
mentări operative și bogate asupra 
realizărilor științifice din țară și 
de peste hotare.

O serie de intervenții, evidențiind 
eforturile care se depun pentru dez
voltarea bazei materiale a cerce
tării, s-au referit la necesitatea 
gospodăririi și folosirii mai rațio
nale a mijloacelor existente

După-amiază au continuat, în 
cadrul adunării generale, dezbate
rile asupra primelor două puncte 
ale ordinei de zi.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

cut o vizită oficială la invitația mi
nistrului afacerilor externe al a- 
cestei țări, Willy Brandt.

(Agerpres)

persoanele oficiale aflate la sosire 
se afla și Jean Louis Pons, amba
sadorul Franței la București.

(Agerpres)

UN ACT POZITIV
ÎN EVOLUȚIA RELAȚIILOR 

INTEREUROPENE
Ieri s-a încheiat vizita ministru

lui de afaceri externe al Republicii 
Socialiste România în Republica Fe
derală a Germaniei. Așa cum s-a 
anunțat, cu prilejul acestei vizite, 
ca urmare a evoluției favorabile 
a schimburilor economice și cultu
rale dintre cele două țări, guver
nele Republicii Socialiste România 
și Republicii Federale a Germaniei 
au căzut de acord să stabilească 
relații diplomatice. La realizarea 
acestui act prin care se norma
lizează raporturile dintre cele două 
țări, România a fost călăuzită de 
politica sa principială de promo
vare a colaborării multilaterale 
între state, ca mijloc de micșorare 
a încordării internaționale, de salv
gardare a păcii și întărire a secu
rității în Europa și în lume. Opi
nia publică din România este în
credințată că normalizarea relații
lor diplomatice dintre cele două țări 
aduce o contribuție pozitivă la 
însănătoșirea climatului politic de 
pe întregul nostru continent, ser
vește cauzei păcii și securității in
ternaționale. Punînd în centrul po
liticii sale dezvoltarea relațiilor de 
prietenie, alianță și colaborare fră
țească multilaterală cu toate sta
tele sistemului socialist, România 
intensifică relațiile și contactele 
cu numeroase țări din Europa și 
de pe alte continente, indiferent de 
orînduirea lor socială. La baza a- 
cestor relații, țara noastră pune 
principiile verificate de viață, apre
ciate de cercurile cele mai largi ale 
opiniei publice internaționale, ale 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne ale altor state, 
egalității depline în drepturi și a- 
vantajului reciproc.

România pornește de la conside
rentul că lichidarea neîncrederii 
între popoare, crearea unui cadru 
propice cooperării între toate țările 
continentului, extinderea și inten
sificarea relațiilor economice, teh- 
nico-științifice, culturale și politico
diplomatice este una din căile prin
cipale ale realizării securității în 
Europa. Viața, rezultatele prac
tice arată că, acționînd în slujba 
acestor nobile deziderate, țările so
cialiste răspund încrederii tuturor 
popoarelor, aduc o contribuție re
marcabilă la destinderea internațio
nală, la zădărnicirea acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor imperialiste, 
militariste și revanșarde, la înlătu
rarea focarelor de război.

Avînd în vedere înalta răs
pundere ce revine țărilor socialiste, 
Consfătuirea de la București a Co
mitetului Politic Consultativ al Tra
tatului de la Varșovia a elaborat 
Declarația cu privire la întărirea 
păcii și securității in Europa, în 
care se sublinia că „statele repre
zentante la Consfătuire pornesc de 
Ia premisa că fiecare stat european 
este chemat să joace un rol impor
tant în problemele internaționale, 
să devină un participant cu drep
turi depline la construirea în Eu
ropa a unui asemenea sistem de 
raporturi între popoare și de relații 
interstatale, în care securitatea fie
căruia să fie în același timp secu
ritatea tuturor". Totodată, arătînd 
că „țările socialiste consideră că o 
condiție fundamentală a înfăptui
rii securității europene o constituie 
afirmarea și dezvoltarea între state 
a unor relații normale". Declarația 
de la București releva că „dezvol
tarea colaborării general europene 
face necesar ca toate statele să re- 
n nțe la orice fel de discriminări 
și presiuni, fie ele politice sau 
economice, față de alte țări, să co
laboreze pe bază de egalitate și să 
stabilească relații normale între ele, 
inclusiv stabilirea de relații nor
male cu ambele state germane".

Declarația de la București a a- 
vut un larg și profund ecou în opi
nia publică din întreaga lume, toc
mai datorită faptului că se ba
zează pe realități, face apel la 
o politică realistă, care să țină 
seama de întreaga complexi
tate a relațiilor internaționale, să 
militeze neșovăitor pentru soluțio
narea problemelor litigioase, să 
caute cu stăruință și să exploreze 
cu răbdare căi către destinderea 
pe continentul nostru, aceasta fi
ind năzuința comună a tuturor na
țiunilor europene. Mersul ulterior 
al evenimentelor a confirmat jus
tețea aprecierilor Declarației, a 
învederat accentuarea tendințelor 
pozitive în viața politică euro
peană.

După părerea guvernului român, 
recunoașterea ca fapt istoric a exis
tenței celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei — 
constituie una din problemele- 
cheie ale îmbunătățirii relațiilor 
pe întregul continent european. De 
aici decurge în mod logic necesi
tatea stabilirii și întreținerii unor 
relații normale cu ambele state 
germane.

România este legată de Republi
ca Democrată Germana — țară so
cialistă, primul stat al muncitorilor 
și țăranilor germani — prin comuni
tatea orinduirii sociale și a țeluri
lor edificării noii societăți, prin 
luptă comună pentru idealurile so
cialismului și păcii. Țara noastră 
dezvoltă legături multilaterale cu 
R. D. Germană, ca și cu toate ce
lelalte țări socialiste, spre binele și 
în interesul reciproc al cauzei pă
cii și socialismului în lume.

Recentul acord diplomatic inter
venit între România și Republica 
Federală a Germaniei corespunde 

unor necesități actuale, cerințelor 
tot mai insistente ale popoarelor 
europene spre înțelegere și colabo
rare, reprezintă un aport la nete
zirea căilor spre întărirea păcii și 
securității în Europa și în întreaga 
lume. Cu tot mai multă forță se face 
auzită voința popoarelor de a se 
înlătura reziduurile războiului 
rece, de a se depăși pozițiile îm
pietrite, de a se crea condiții fa
vorabile pentru ca toate națiunile 
continentului să-și poată aduce din 
plin aportul la soluționarea pro
blemelor internaționale, la dez
voltarea civilizației.

De aici, interesul viu și puterni
cul ecou pozitiv pe care l-a avut 
în opinia publică stabilirea relații
lor diplomatice dintre România și 
R.F.G., aprecierea dată acestui act 
ca o contribuție pe calea întăririi 
securității în Europa și în întreaga 
lume.

Ar fi fost de așteptat ca presa 
din R. D. Germană să salute, de 
asemenea, acest act ce reprezintă 
un nou pas în normalizarea rela
țiilor interstatale de pe continen
tul nostru. Dar, în contrast cu e- 
coul pozitiv stîrnit în opinia pu
blică internațională, cu însemnă
tatea reală pe care această ac
țiune o are pentru cauza securității 
europene, ziarul „Neues Deutsch
land" și alte organe de presă din 
R.D.G. prezintă denaturat sensul 
și caracterul acordului între Româ
nia și R.F.G.

Intr-un articol redacțional publi
cat simultan în aceste ziare se pune 
întrebarea dacă condițiile în care 
a avut loc stabilirea relațiilor diplo
matice între Bonn și București co
respund intereselor securității eu
ropene și asigurării păcii.

Stîrnește nedumerire însăși fap
tul că autorul articolului își poate 
pune o asemenea întrebare. Mai 
mult, trebuie spus că articolul de
naturează acest act, deformează 
realitatea. Oare după concep
ția ziarului dacă nu normali
zarea relațiilor cu R.F.G. cores
punde intereselor păcii și secu
rității — ce ar răspunde acestui 
țel ? înrăutățirea raporturilor cu 
acest stat? După cum se știe ță
rile socialiste au militat întotdeau
na pentru normalizarea relațiilor 
între state, pentru colaborare în
tre popoare, pentru însănătoșirea 

climatului internațional. Cercurile 
reacționare, promotoare ale răz
boiului rece sînt- acelea care s-au 
opus și se opun acestei politici, în
cearcă să învenineze relațiile dintre 
țări, să zădărnicească colaborarea 
interstatală.

Așa cum este cunoscut unul din
tre fenomenele politice generate 
de „războiul rece", susținut cu în- 
dîrjire de forțele ostile păcii și 
securității in Europa, a fost fai
moasa doctrină Hallstein, care 
condiționa stabilirea relațiilor 
R.F.G. cu alte țări de nerecunoaș- 
terea R. D. Germane. Țările socia
liste au arătat de-a lungul anilor 
că această doctrină nu are per
spective, că interesele însănătoșirii 
relațiilor în Europa vor face ca, 
mai devreme sau mai tîrziu, să 
sune ceasul dezintegrării ei. O pri
mă și importantă breșă a creat în 
această doctrină stabilirea în 1955 
a relațiilor diplomatice dintre 
U.R.S.S. și R. F. Germană. Româ
nia, ca și celelalte țări>iocialiste, a 
dat o apreciere deosAit de pozi
tivă acestui act, — care, de fapt, a 
marcat, prima fisură a absurdei 
doctrine Hallstein, — considerînd 
că o astfel de normalizare a rela
țiilor corespunde sarcinii consoli
dării păcii în Europa și micșorării 
continue a încordării în relațiile 
internaționale.

Este de-a dreptul de neînțeles 
de ce ziarele din Republica Demo
crată Germană, care ani de-a rîn- 
dul s-au ridicat, pe bună dreptate, 
împotriva doctrinei Hallstein, acum 
se ridică împotriva acțiunilor 
politice internaționale care duc, în 
realitate, la înlăturarea acestei 
doctrine. Viața arată că doctrina 
Hallstein, ca și orice politică 
de încordare, de ignorare a rea
lităților istorice, este falimenta
ră, sortită eșecului. Normalizarea 
relațiilor statale cu R.F.G. cores
punde necesităților dezvoltării rela
țiilor inter-europene cu ambele state 
germane — cerință obiectivă a cau
zei păcii și securității în Europa și 
în întreaga lume. „Dacă guvernul 
federal, se întreabă cercurile politi
ce din Suedia — relatează ziarul 
„Frankfurter Rundschau" — a ac
ceptat să stabilească relații diplo
matice cu România, care întreține 
relații diplomatice cu R.D.G., nu 
sînt și alte state îndreptățite să 
stabilească relații diplomatice cu 
R.D.G. ?" In același spirit, influen
tul ziar englez „Times" scria că 
„Germania răsăriteană nu poate 
fi lăsată în afara acestui proces", 
și că „țările occidentale ar putea 
să facă un început prin înlătura
rea unor restricții impuse Germa
niei răsăritene".

Este incontestabil că stabilirea 
relațiilor diplomatice între Româ
nia Și Republica Federală a Ger
maniei acționează ca un stimulent 
al tendințelor politice realiste care 
se manifestă în Europa occidentală, 
inclusiv în R.F.G., și care cer lichi
darea imobilismului înghețat, cul
tivat ani de-a rîndul, înțeleg ne
cesitățile dezvoltării legăturilor e

conomice, comerciale și politice cu 
țările socialiste ; aceri act limitează 
acțiunea forțelor reacționare, re
vanșarde, ce se cramponează de 
iluzii deșarte și anacronisme, re
fuză să vadă evidențele istorice și 
încearcă să zădărnicească dezvol
tarea contactelor internaționale.

Așa cum este binecunoscut, 
România s-a exprimat întotdeau
na, în mod răspicat și 'cu toată 
limpezimea, că în problema asigu
rării securității în Europa trebuie 
să se pornească de la realități, de 
la faptul istoric al existenței celor 
două state germane, al inviolabili
tății frontierelor existente între 
statele europene, inclusiv granița 
Oder—Neisse. în legătură cu de
clarația făcută de cancelarul fede
ral Kiesinger în Bundestag, că 
R.F.G. ar fi singurul exponent al 
poporului german, guvernul ro
mân, chiar cu prilejul stabilirii re
lațiilor cu R.F.G., și-a reafirmat 
poziția cu privire la existența ce
lor două state germane și a subli
niat că recunoașterea acestei rea
lități este una din premisele dez
voltării cooperării îhtre țările eu
ropene și îmbunătățirii atmosferei 
politice pe continentul nostru.

Nu este pentru nimeni un 
secret că între România și 
R. F. Germană există numeroase 
deosebiri de păreri într-o serie de 
probleme fundamentale ale vieții 
internaționale. Acest lucru a fost 
de altfel reafirmat și cu ocazia vi
zitei la Bonn a ministrului de ex
terne al țării noastre.

Dar din existența acestor deose
biri nu se poate face însă un mo
tiv de zădărnicire a stabilirii rela
țiilor diplomatice. A adopta o ase
menea poziție ar însemna să se 
pună sub semnul întrebării însuși 
principiul coexistenței pașnice din
tre țările socialiste și cele capita
liste între care există, după cum 
se știe, numeroase diferențe esen
țiale de vederi în probleme poli
tice fundamentale, ar însemna frî- 
narea eforturilor pentru destinde
re, pentru găsirea soluțiilor în ve
derea consolidării păcii. Experien
ța vieții internaționale arată că 
practica introducerii unor condiții 
restrictive în raporturile dintre 
state nu a condus și nu conduce 
la rezultate constructive.

Fără îndoială, ar fi de dorit ca 
toate problemele europene în sus
pensie să-și găsească deodată re
zolvarea, dar viața urată că acest 
lucru nu este posibil. A acționa 
după principiul „totul sau nimic" 
ar însemna a ridica piedici artifi
ciale în procesul de destindere, a 
amîna la nesfirșit soluționarea a- 
cestor probleme, ceea ce nu ar fi 
decît în avantajul forțelor retro
grade, ostile destinderii. Ț^riie 
socialiste, in rîndul cărora și 
România, au subliniat întotdeauna, 
inclusiv în Declarația Consfătuirii 
de la București, că asigurarea secu
rității europene este un țel vital, 
spre a cărui înfăptuire trebuie 
înaintat cu perseverență, cu răb
dare, pas cu pas, sprijinind orice 
acțiune sau inițiativă menită să 
contribuie la promovarea unui cli
mat de încredere și securitate in
ternațională. tn acest spirit, Repu
blica Socialistă România desfășoa
ră o intensă activitate internațio
nală, dezvoltă schimburile și con
tactele cu toate țările, fără deose
bire de orînduire socială.

Nesocotind principiile marxist- 
leniniste care stau la temelia rela
țiilor dintre țările socialiste, autorul 
articolului din „Neues Deutsch
land" își permite să pună în discu
ție actele de politică externă ale 
Partidului Comunist Român și gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia. Oare autorului articolului 
nu-i e cunoscut faptul că politica 
externă a unui stat socialist este 
stabilită de partidul și guvernul din 
statul respectiv, că acestea dau so
coteală pentru activitatea lor doar in 
fața poporului, a națiunii? încerca
rea ziarului de a se erija în men
tor al politicii externe a altui stat, 
amestecul în treburile interne ale 
altei țări nu servesc, ci, dimpotri
vă, dăunează relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre țările socialiste. 
Este necesar să se înțeleagă că în 
raporturile dintre țările socialiste, 
state suverane, trebuie să se aplice 
cu strictețe principiile independen
ței, egalității în drepturi, neameste
cului în treburile interne. Respec
tarea acestor principii este o ce
rință fundamentală a dezvoltării 
colaborării și unității țărilor siste
mului socialist mondial.

Tocmai pe baza acestor principii 
Republica Socialistă România, fide
lă marxism-leninismului, interna
ționalismului socialist, militează 
neabătut pentru lărgirea colabo
rării frățești multilaterale, pentru 
întărirea prieteniei și unității cu 
toate țările socialiste. în același 
timp, pornind de la considerentul 
că fiecare țară, mare sau mică, 
are îndatorirea de a-și aduce con
tribuția la cauza securității inter
naționale, România depune eforturi 
în direcția netezirii drumului spre 
soluționarea problemelor litigioa
se, eliminarea surselor de neîn
credere și încordare între state, 
pentru însănătoșirea climatului po
litic european. In acest sens, stabi
lirea relațiilor diplomatice cu Re
publica Federală a Germaniei 
constituie un act pozitiv în evoluția 
relațiilor intereuropene, o contribu
ție la cauza păcii și securității ia 
Europa și în lume.



viața internaționala
Cuvîntarea tovarășului 

Chivu Stoica 
la ședința solemnă a Adunării 
Naționale a Republicii Tunisia

Delegația C.C. 

al P.C.R. la Skoplje
SKOPLJE 3 (Agerpres). — Dele

gația de partid condusă de tovară
șul Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., a sosit vineri la Skoplje, 
unde a avut la Comitetul Central 
al Uniunii Comuniștilor din Mace
donia o convorbire cu Krste 
Țrvenkovski, președintele C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Macedo
nia.

încheierea vizitei

Mfj’NCHEN 3 — Trimișii spe
ciali Agerpres, N. Ionescu și P. 
Stăncescu, transmit: Ministrul afa
cerilor externe al României, Corne
lia Mănescu, și-a încheiat vineri 
vizita în R.F.G. și a plecat spre 
patrie.

In cursul dimineții, oaspetele ro
mân a avut o întrevedere cu Kurt 
Schmucker, ministru pentru bunu-

Luind cuvîntul Ia ședința solem
nă a Adunării Naționale a Repu
blicii Tunisia, tovarășul Chivu 
Stoica a transmis un cald mesaj 
de prietenie și cele mai bune urări 
din partea Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, a Consiliului de Stat și a gu
vernului, a întregului popor român. 
Vorbitorul a arătat că în România 
este cunoscută istoria zbuciumată 
a Tunisiei — țară cu o civilizație 
milenară, cu un popor harnic și ta
lentat, care și-a cîștigat cu grele 
sacrificii independența națională — 
și eforturile depuse de poporul tu
nisian în construcția economică și 
socială a țării.

In continuare vorbitorul a înfă
țișat schimbările adinei petrecute 
în România în viața de stat, în 
economie, în cultură, preocupările 
statului în dezvoltarea forțelor de 
producție, subliniind că scopul fun
damental al eforturilor îl constituie 
asigurarea unei vieți tot mai îmbel
șugate poporului român.

Desfășurînd o susținută muncă 
constructivă pentru propășirea ne
contenită a patriei, corespunzător 
intereselor sale naționale, poporul 
român depune, în același timp, e- 
forturi susținute pentru lărgirea 
colaborării sale multilaterale cu 
alte state, indiferent de orînduirea 
lor socială, pentru întărirea forțe
lor care luptă pentru pace, demo
crație și progres social — a spus 
tovarășul Chivu Stoica. Constatăm 
cu satisfacție dezvoltarea, în ulti
mii ani, a legăturilor prietenești 
dintre România și Tunisia, mate
rializate în acordurile bilaterale 
încheiate între guvernele celor 
două țări. Noi considerăm, a spus 
vorbitorul, că, pe măsura mersului 
înainte al țărilor noastre, în dez
voltarea economiei și culturii ’na
ționale se deschid noi posibilități 
pentru extinderea colaborării eco
nomice, a schimburilor comerciale 
și culturale, a legăturilor politice, 
în avantajul reciproc al popoare
lor noastre. România este hotărîtă 
să sprijine orice pas în această 
direcție, fiind convinsă că acțio
nează astfel în interesul fiecăreia 
din țările și popoarele noastre, în 
interesul cauzei păcii și prieteniei 
între popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
subliniat că unul din aspectele cele 
mai semnificative ale mersului ire
versibil al omenirii spre progres îl 
constituie lupta pentru eliberare și 
independență națională, preface
rile economice, politice și sociale 
ce au loc in viața popoarelor care 
și-au dobîndit, în ultimii ani, cu 
mari jertfe, dreptul de a-și hotărî 
singure destinul. Vorbitorul a a- 
dăugat că o condiție hotărîtoare 
pentru crearea unui climat inter
național favorabil promovării largi 
a relațiilor de colaborare între sta
te este respectarea strictă a suve
ranității și independenței naționa
le, a egalității în drepturi a tutu
ror statelor, neamestecul în trebu
rile interne ale altora, respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de a-și 
alege căile proprii de dezvoltare. 
Oriunde aceste principii funda
mentale ale relațiilor dintre state 
sînt încălcate sau nesocotite, se 
naște o gravă amenințare la adre
sa păcii și securității popoarelor.

O sursă de profundă îngrijorare 
pentru poporul român, ca și pentru 
toate popoarele iubitoare de pace, 
a arătat vorbitorul, o constituie 
continuarea războiului din Viet
nam, care pune grav în pericol țiu 
numai pacea și securitatea po
poarelor din zona geografică res
pectivă, ci pacea lumii întregi. Re
glementarea neîntîrziată a conflic
tului din Vietnam, pe baza aplică
rii acordurilor de la Geneva din 
1954, a respectării dreptului po
porului vietnamez de a hotărî sin
gur asupra destinelor sale, va con
tribui la destinderea internațio
nală, la eliminarea pericolului de 
extindere a acestui focar de război.

Vorbitorul a subliniat că poporul 
român acordă o mare atenție păcii 

"și'securității in Europa, problemă 
dintre cele mai importante ale vie
ții politice internaționale. De alt- 

'fel, această preocupare majoră a 
poporului român se află în deplină 
concordanță cu năzuințele tuturor 
popoarelor europene, vital intere
sate în salvgardarea păcii. Există 
acum posibilitatea abordării pro
blemei securității într-un mod nou, 
pe baze acceptabile pentru toate 
statele europene. De o mare în
semnătate în această direcție este 
promovarea colaborării multilate
rale între toate țările, dezvoltarea 
raporturilor de cooperare între 
toate popoarele în domeniile poli- 

• tic, economic, științific, cultural, 
care contribuie la crearea și extin
derea unei atmosfere de încredere, 
stimă și respect reciproc între 
state. în această direcție, România 
a inițiat, împreună cu alte țări, re
zoluția cu privire la îmbunătățirea

relațiilor de bună vecinătate între 
statele europene cu sisteme sociale 
diferite, adoptată în unanimitate 
de către Adunarea Generală a 
O.N.U., adueîndu-și în acest fel 
contribuția la promovarea relații
lor de colaborare dintre state.

Guvernul Republicii Socialiste 
România a militat și militează per
severent pentru luarea unor mă
suri radicale în domeniul dezarmă
rii, pentru micșorarea. și elimina
rea completă a pericolului nuclear. 
Țara noastră se pronunță pentru 
interzicerea armelor nucleare și li
chidarea stocurilor existente, în a- 
celași timp ea este în favoarea 
unor măsuri parțiale, cum ar fi 
stabilirea de zone denuclearizate 
sau încheierea unui tratat de ne- 
proliferare a armelor nucleare, 
care să cuprindă garanții din par
tea statelor nucleare de a nu folosi 
arma nucleară împotriva stateior 
care nu o posedă sau nu o depo
zitează pe teritoriul lor. Țara noas
tră consideră, de asemenea, că ar 
avea o deosebită importanță re
tragerea tuturor trupelor străine 
și lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, lichida
rea blocurilor militare, măsuri 
care ar fi de natură să favorizeze 
normalizarea climatului internațio
nal, cauza păcii și destinderii re
lațiilor dintre state. După părerea 
noastră, a spus vorbitorul, fiecare 
stat — mare sau mic — poate juca 
un rol activ și aduce o contribuție 
utilă la rezolvarea problemelor 
actuale, la apărarea păcii și secu
rității internaționale.

în încheiere tovarășul Chivu 
Stoica a subliniat satisfacția în 
legătură cu vizita pe care o între
prinde în Tunisia, a exprimat do
rința de lărgire a contactelor pe 
linie parlamentară dintre Româ
nia și Tunisia și a invitat o dele
gație a Adunării Naționale a Re
publicii Tunisia, în frunte cu dr. 
Sadok Mokaddem, președintele A- 
dunării, să facă o vizită în Româ-

Premierul Wilson despre

rile statului al R.F.G., care s- 
aflat în aceste zile în capitala lan
dului Bavaria.

Pe aeroportul din Munchen, mi
nistrul de externe român a fost 
condus de Otto Schedl,. ministrul e- 
conomiei în guvernul landului, și 
de înalți funcționari ai guvernului 
landului.

Au fost, de asemenea, pre?enți E. 
Straetling, șeful Reprezentanței co- 

. merciaie a R.F.G, la București, și 
Mircea Năstase, șeful Reprezentan
ței comerciale a României în 
R.F.G.

în Ceylon se sărbătorește astăzi Ziua independenței. în fotografie: vedere 
din Colombo, capitala țării

escala de la
LONDRA 3 (Agerpres). — . Luînd 

cuvîntul în Camera Comunelor, 
primul ministru Harold Wilson a 
făcut bilanțul celei de-a treia eta
pe a turneului în capitalele celor 
șase țâri membre ale C.E.E. —

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Moscova 
cea de-ă 25-a ședință a Comisiei 
permanente a C.A.E.R pentru side
rurgie. Au luat parte delegații din 
următoarele țări membre ale 
C.A.E.R. : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

în conformitate cu acordul din
tre C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iu
goslavia cu privire la participarea 
Iugoslaviei la lucrările organelor 
C.A.E.R., la ședința comisiei a 
participat o delegație din R.S.F.I.

La ședință au participat în cali
tate de observatori reprezentanți 
ai R.D. Vietnam.

La ședința comisiei au fost ana
lizate o serie de probleme curente 
ale colaborării economice și tehni- 
co-științifice în domeniul siderur-

Bruxelles
Bruxelles. El a caracterizat drept 
„cordiale și fructuoase" convorbi
rile pe care le-a avut cu oficiali
tățile belgiene, privitoare la posi
bilitatea aderării Angliei la Piața 
comună. Tratativele de la Bru
xelles, precum și întîlnirile care 
le-au premers — -de la Roma și 
Paris — au fost, potrivit părerii 
primului ministru, utile, întrucât 
au contribuit la „identificarea și 
reducerea unor obstacole" legate de 
aderarea Angliei la Comunitatea 
Economică Europeană.

Primele trei vizite în capitalele 
țărilor membre ale C.E.E., a subli
niat Wilson, „au confirmat convin
gerile noastre în justețea căii alese 
pentru abordarea acestei probleme". 
„Noi și prietenii noștri din Europa, 
a declarat primul ministru, avem 
în prezent o imagine mult mai 
clară asupra faptului cum pot fi 
soluționate problemele care ne stau 
in față".

Declarația nu a relevat însă de 
ce natură au fost greutățile întîm- 
pinate de către Harold Wilson în 
timpul tratativelor pe care le-a 
avut la Bruxelles. Ea s-a limitat să 
abordeze doar probleme generale, 
deși o serie de deputați din sinul 
Partidului laburist, care în ultima 
perioadă și-au declarat fățiș opozi
ția față de aderarea Angliei la Pia
ța comună, așteptau din partea pre
mierului o serie de precizări. Desi
gur că atîta timp cit acest vast 
turneu de explorare în capitalele 
țărilor membre ale Pieței comune 
nu s-a încheiat, poziția pe care ur
mează să o adopte guvernul en
glez rămîne încă necunoscută.

în capitala Siriei, Damasc, a avut loc o demonstrație de solidaritate cu lupta poporului din Aden pentru 
cucerirea independenței

Un interviu al președintelui
guvernului cehoslovac

PRAGA 3 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., Jo
zef Lenart, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele guvernului R. S. Ceho
slovace, a acordat un interviu re
vistei „Zivot Strany" în legătură 
cu situația economică a țării. El a 
menționat că anul trecut, după 
calcule preliminare, venitul națio
nal și volumul producției în indus
trie și în construcții au crescut cu 
aproximativ 7 la sută, iar volumul 
producției agricole — cu 10 la sută, 
față de nivelul. anului 1965. Tot
odată, vorbitorul a arătat că pon
derea productivității muncii în creș
terea producției este scăzută, că vo
lumul, structura și efectul acumu
lărilor sînt nesatisfăcătoare.

Referindu-se la sarcinile econo
miei naționale în anul 1967, Jozef 
Lenart a subliniat că în conformi
tate cu țelurile celui de-al patru
lea cincinal și posibilitățile econo
miei naționale „noi vrem să apro
fundam pe tot frontul tendințele 
pozitive ale dezvoltării și să obți
nem un progres însemnat în ceea 
ce privește eficacitatea economiei 
naționale".

In continuare, Lenart s-a ocupat 
de unele surse de sporire a veni-

tului național, subliniind în pri
mul rînd necesitatea folosirii mai 
raționale a fondurilor de bază. 
Adesea, critica noastră în ceea ce 
privește creșterea consumului în 
producție, a subliniat J. Lenart, este 
înțeleasă ca o necesitate de a se 
face economii în dauna valorii de 
întrebuințare a produselor și deci 
în dauna prețului lor de vînzare. A- 
ceasta este nejust, deoarece o ast
fel de „economie11 reduce calitatea 
producției noastre, provoacă plîn- 
geri justificate, din partea cum
părătorilor și ne elimină de pe pie
țele mondiale.

în încheierea interviului său, el 
s-a referit la necesitatea întăririi 
colaborării economice și a dezvol
tării comerțului cu țările socialis
te. Jozef Lenart a menționat că 
este necesar să se folosească pen
tru investiții și credite străine, pe 
care apoi întreprinderile le vor 
acoperi pe calea lărgirii exportu
lui. Nu ejeistă nimic rău în cumpă
rarea den instalații moderne de la 
firmele străine și anume din țările 
capitaliste, pe credit cu termen 
lung, dacă aceste instalații ne vor 
ajuta să folosim mai bine materii
le prime proprii.

■ HANOI. Misiunea de legătu
ră a înaltului Comandament 

al Armatei populare vietnameze 
a adresat un mesaj Comisiei in
ternaționale de supraveghere și 
control în Vietnam, protestind 
împotriva raidurilor aeriene și 
bombardamentelor efectuate de 
avioane americane deasupra te
ritoriului R.D. Vietnam în ziua 
de 2 februarie. In mesaj se a- 
rată că avioane americane au 
bombardat comuna Vinh Truong 
și numeroase alte regiuni dens 
populate și 
din diferite 
nameze.

obiective economice 
provincii nord-viet-

■ SOFIA. Todor Jivkov, pre
ședintele Consiliului de Mi

niștri al R. P. Bulgaria, l-a pri
mit vineri pe Zenon Nowak, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R. ■ P. Polone, cu 
care a discutat probleme legate 
de dezvoltarea colaborării eco
nomice bulgaro-poione. In a- 
ceeași zi, delegația guverna- ț. 
mentală poloneză care a parti
cipat la ședința comisiei bul- 
garo-polone pentru colaborare 
economică a părăsit Sofia, in- 
dreptindu-se spre patrie.

■ BOGOTA. „Sînt un adept 
hotărît al apropierii intre 

popoare care trăiesc în țări cu 
orînduiri sociale diferite", a de
clarat președintele Columbiei, 
Carlos Lleras Restrepo, presei. 
EI s-a pronunțat pentru lărgi
rea relațiilor economice dintre 
Columbia și țările socialiste.

Dezvăluirile unui agent
secret britanic
în legătură cu asasinatul de

PARIS 3 (Agerpres). — Moartea 
președintelui Kennedy a fost ho
tărîtă în anul 1962 într-un hotel 
din statul Missouri. La Londra se 
știe că Kennedy a fost ucis de trei 
trăgători de elită. Oswald nu esle 
vinovat nici măcar de uciderea po
lițistului Tippitt. Acestea sînt re
velațiile considerate drept senza
ționale făcute de George Langela
an, un agent al serviciului secret 
britanic, în revista lunară „Plane
te", editată la Paris.

După ce reamintește că asasina
tul președintelui Kennedy a fost 
urmat, două zile mai tîrziu, de 
împușcarea lui Lee Harvey Oswald 
de către Jack Ruby, George Lan
gelaan afirmă că Oswald nu a fost 
decît. un instrument inconștient în 
mîinile inștigatorilor asasinatului 
și subliniază că între momentul a- 
restării și morții sale Oswald nici 
nu a fost măcar inculpat de asa
sinarea președintelui Kennedy, 
Langelaan relevă, de asemenea, că

de Externe britanic se

■ MOSCOVA. Intre 31 ianuarie 
și 2 februarie a avut loc la 

Moscova sesiunea jubiliară a 
Asociației sovietice de drept in
ternațional inchinată celei de-a 
50-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, j 
Au participat delegați din țări 
socialiste europene. Din parte»„ 
Asociației de drept interna
țional și relații internaționale * 
(A.D.I.R.I.) din Republica Socia
listă România au participat 
Edvin Glaser, membru în Co
mitetul Executiv, și Constantin 
Stănescu, membru al Asocia
ției de drept internațional a 
A.D.I.R.I.

La 2 februarie a fost in
stalat noul Congres națio
nal al Braziliei. Și-au în
ceput, astfel, exercitarea 
mandatelor cei 432 de 
parlamentari aleși la 15 
noiembrie 1966. în legisla
ția actuală. Senatul este 
alcătuit din 66 de repre
zentanți, dintre care 48 a- 
parțin grupării politice 
oficiqle „Alianța Renova
toare Națională" (ARENA) 
și 18 — grupării opozițio
niste „Mișcarea Democra
tică Braziliană" (MDB). La 
rîndul ei, Camera Depu- 
taților cuprinde 277 re
prezentanți ai ARENA și 
142 ai MDB.

Așadar, oficialismul dis
pune de majoritatea covîr- 
șitoare a Parlamentului. 
Observatorii de aici pre
văd o posibilă complicare 
a schemei Congresului, 
argumentînd că odată ce 
guvernul mareșalului Cas
tello Branco va preda la 
15 martie a.c., ștafeta ma
reșalului Costa e Silva, 
ales în noiembrie anul 
trecut președinte al țării, 
va expira concomitent, în 
virtutea expirării actelor 
instituționale, și statutul

bipartiddr, impus prin de
cret cu caracter provizo
riu. Atunci, se crede, ten
dințele centrifuge din si
nul celor două grupări 
consțituite, cit și interesele 
unor forțe politice margi- 
nalizate în prezent, ar

de expectativă față de 
ceea ce ar putea aduce 
nou instalarea președin
telui ales. Un comentator 
al ziarului „Journal de 
Brasil" notează în ultima 
sa cronică : „Dacă mare
șalul Costa e Silva ai fi

vern, neobișnuită la sfîrșit 
de mandat, pentru a pre
para succesorului un ca
dru predeterminat : adop
tarea noii constituții, legea 
presei și, în perspectivă, 
legea siguranței națio
nale — elaborate fără

corespondență din Rio de Janeiro

ÎN EXPECTATIVĂ
putea să pășească direct 
spre reformularea alian
țelor, ceea ce s-ar reflecta 
asupra Congresului.

Teoretic cam așa stau 
lucrurile. Dar, de pe acum 
se succed periodic în 
cercurile guvernamentale 
reflecții asupra utilității de 
a consacra pe termen in
definit bipartidarismul. în 
prezent domnește o stare

în condițiile de a primi 
sprijin politic din partea 
tuturor celor ce nutresc 
speranțe de înnoire, 
ne-am afla în pragul in
stalării 
guvern 
Hală".

Două
tempereze speranțele de 
acest gen. Pe de o parte, 
este notată activitatea 
asiduă a actualului gu-

iminente a unui 
de uniune națio-

fenomene vin să

consultarea noului pre
ședinte. Pe de altă parte, 
președintele ales, deși. în 
genere păstrează tăcere 
asupra planurilor sale, a 
ținut totuși să se solida
rizeze, „în principiu' cu 
activitatea actualului gu
vern.

Călătoria de peste 50 
de zile pe care el a în
treprins-o recent prin mai 
multe țări occidentale este

interpretafă în mod diferit. 
Unii insistă asupra mobi
lului ei clasic, adică de a 
stabili contacte utile cu 
anumite guverne și cu 
cercurile de afaceri din 
țările respective. Alții însă 
îi conferă și sensuri su
plimentare. Directorul zia
rului „Ultima hora', Dan
ton Jobim, pune întrebarea 
dacă voiajul îndelungat 
nu ar putea însemna o 
absență voită în momen
tul cînd acasă se adoptă 
legi și proiecte de durată.

Pînă la faza clarifică
rilor nu a rămas mult. 
Opoziția a și decis să o 
precipite prin prezentarea 
de către deputatul fede
ral Godinho a unui proiect 
de amnistie, prin care noul 
Congres se va vedea ne
voit sa delibereze asupra 
unui capitol extrem de 
delicat. Dezbaterea, după 
părerea unor observatori, 
ar angaja inevitabil o de
finire a poziției viitorului 
președinte, și ar putea 
constitui precedentul pen
tru reformularea multor 
norme instituite de actua
lul guvern.

Ministerul 
află în posesia unui raport. înain
tat de Intelligence Service (Servi
ciul secret), care conține toate pre
cizările asupra atentatului de la 
Dallas, ca și asupra felului în care 
el a fost pus la cale.

Raportul 
tele a fost 
gat a trei 
au folosit 
de plumb și argint, ce nu lasă nici 
un fel de urme.

După asasinat, scrie Langelaan, 
noul președinte al S.U.A. și Ro
bert Kennedy, fratele președinte
lui dispărut, s-au întrunit în se
cret cu mai mulți membri ai gu
vernului și au hotărît să se păs
treze o tăcere provizorie pentru a 
se evita pericolul sigur al unpr 
tulburări care, odată dezlănțuite, 
puteau să ducă chiar la război ci
vil, Bob Kennedy a acceptat să 
amine reglementarea conturilor cu 
asasinii fratelui său. Comisia de 
anchetă, prezidată de judecătorul 
Warren, s-a străduit, la rîndul ei, 
să dovedească culpabilitatea lui 
Oswald. Ea a convocat numai pe 
unul din medicii care au proce
dat la autopsia cadavrului lui 
Kennedy, iar fotografiile făcute au 
dispărut pur și simplu. In ciuda 
celor 26 de volume în care este 
cuprins raportul comisiei, ea riu a 
putut să dovedească că .singurul 
asasin ește Oswald.

precizează că președin- 
doborît de tirul conju- 
trăgători de elită, care 
gloanțe dintr-un aliaj

i

Votil. OROS

Plenara Comitetului 
național bulgar 
pentru apărarea păcii

SOFIA 3 (Agerpres). — La Sofia 
a avut doc o plenară a Comitetului 
național bulgar pentru apărarea 
păcii. la care s-a adoptat hotărîrea 
de a intensifica acțiunile de spriji
nire a poporului vietnamez. După 
cum relatează agenția B.T.A., ple
nara-a aprobat propunerea de a se 
organiza îritîlniri ale reprezentan
ților partizanilor păcii din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, România, 
Turcia. S-a hotărît, de asemenea, 
participarea activă a partizanilor 
păcii bulgari la acțiunile în vede
rea realizării unei apropieri a po
poarelor din Balcani, acțiuni ce vor 
fi întreprinse în anul 1967.

■ TEHERAN. Joi a avut loc 
o întrevedere între primul 

ministru al Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, și Licezar Avra
mov. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulga
ria, conducătorul unei delegații 
guvernamentale economice, care 
întreprinde o vizită în această 
țară. Cei doi miniștri au exa
minat o serie de probleme ale 
relațiilor bulgaro-iraniene. O a- 
tenție specială a fost acordată 
problemelor legate de comerțul 
și colaborarea economică dintre 
cele două țări.
■I CAPE KENNEDY. Lansarea 
" vehiculului spațial american 
„Lunar Orbiter-3“, prevăzută 
pentru simbătă, a fost aminată 
ca urmare a unor defecțiuni teh
nice Înregistrate îri sistemul de 
alimentare cu curent 
rachetei purtătoare 
Agena".

■ PHENIAN. în
R. P. D. C

electric a 
„Atlas-

capitala 
— R. P. D. Coreene au inceput 
lucrările . Consfătuirii pe întrea
ga țară a lucrătorilor din agri
cultură. Președintele Comitetu
lui pentru agricultură al R.P.D. 
Coreene, Kim Man Gtm, a pre
zentat un raport privind sarci
nile dezvoltării continue a re
voluției tehnice la sate șl spo
rirea producției agricole.

■I NEW YORK. La sediul Or- 
“ ganizației Națiunilor Unite 
din New York a avut loc. vi
neri. prima ședință a Comite
tului pentru pregătirea confe
rinței țărilor care nu dețin ar
me nucleare, stabilită pentru 
luna iulie 1968.

■ TOKIO. Guvernul japonez 
“ a hotărît să convoace la 15 
februarie noul parlament in
tr-o sesiune specială. Parlamen
tul ales la 29 ianuarie urmea
ză să desemneze pe primul fni- 
nistru care va forma noul gu
vern. Primul ministru va fi ales 
în Camera Inferioară cu o ma
joritate simplă de voturi.
gU BUDAPESTA. Campania e- 
“■ lectorală în vederea alege
rilor în Adunarea de Stat și 
sfaturile locale, care vor avea 
loc în Ungaria la 19 martie, ă 
intrat într-o etapă nouă. La o- 
rașe și sate a început propune
rea de candidați.
■| HELSINKI. La Muzeul na- 

țional din Helsinki s-a des
chis o expoziție de artă populară 
românească, pusă la dispoziție 
de Institutul Român pentru Re
lații Culturale cu Străinătatea. 
Televiziunea și postul de radio 
finlandez au transmis imagini și 
relatări de la vernisaj, iar presa 
a publicat fotografii și articole 
despre expoziție.
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