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TRADIȚIA
ȘEZA TORII

Leg-imele și fructele fac 
parte din importanta gru
pă a acelor produse care, 
pe ii ce trece, trebuie să 
întregească și să îmbogă
țească hrana consumatori
lor. Ținînd seama de a- 
ceistă importantă cerință 
' aprovizionării populați- 

«u, Departamentul pentru 
‘Valorificarea legumelor și 
fructelor, în primul an al 
activității sale, s-a stră
duit, și în parte a reușit, 
să-și aducă contribuția la 
obținerea unor rezultate 
pozitive în această direc
ție. Anul trecut, la fondul 
de stat s-au realizat 
648 500 tone de legume, cu 
70 000 de tone mai mult 
decît media ultimilor trei 
ani, iar la cartofi timpu
rii de vară și toamnă, 
629 500 tone, cu 221 000 
tone mai mult ca în 1965. 
Ca urmare, aprovizionarea 
populației cu aceste pro
duse a fost simțitor îmbu
nătățită atît cantitativ, 
cil și calitativ, iar prețu
rile de desfacere s-au si- 
*”at sub limita anilor 
<<cuți.

Strădaniile depuse în 
vederea organizării mai 
bune a rețelei de desfa
cere cu amănuntul și re
partizării mai operative a 
fondului de legume și 
fructe-marfă pe teritoriul 
țării au făcut ca însem
nate cantități diri aceste 
produse să ajungă in toa
te orașele, precum și la 
consumatorii din localită
țile mai îndepărtate, din 
zona de deal și murite, 
centrele forestiere, gurile 
de exploatare minieră etc.

Tot atît <' 
este și faptul 
s-au semnalat 
în modul de 
produselor de 
producătoare, 
piață au lipsit 
mente. La toate acestea 
s-au adăugat și unele as
pecte negative privind ca
litatea unor produse și 
desfacerea acestora. Lipsu
rile amintite au fost gene
rate, în primul rînd, de 
deficiențele de la încheie
rea contractelor în aces
te documente încheiate 
între unitățile producă
toare și organizațiile de 
valorificare au fost pre
văzute doar cîteva sorti
mente. o parte din legume 
fiind prinsă într-o grupă 
globală denumită „diver
se". Nenominalizarea prin 
contract a tuturor pro
duselor a făcut ca 
gospodăriile agricole de 
stat, cooperativele agri
cole de producție să-și în
scrie la grupa „diverse" 
tot ce le era mai la în- 
demînă să producă, fără 
să se întrebe dacă este 
necesar sau nu pentru 
piață Din această cau
ză unele sortimente 
legume nu 
sigurale 
ficiente 
tele au 
s-au produs cantități 
destulătoare de conopidă, 
castraveți, ardei gras, go 
goșari, tomate de toamnă 
și unele rădăcinoase. Ne- 
realizarea acestor sorti
mente se datorește și fap
tului că nu s-au însămin- 
țat de către unele unități 
producătoare toate supra
fețele prevăzute în con
tract. Subapreciindu-se 
importanța și necesitatea 
întocmirii cu simț de răs
pundere a graficelor săp- 
tăminale de livrare a pro
duselor de către 
producătoare, nu 
tut cunoaște cu 
tate cantitățile 
gume existente 
ceasta cauză. în 
rioade nu au putut fi pre
luate în întregime canti
tățile oferite.

Cum va fi
aprovizionată 
gospodăria dv 
cu fructe
și legume ?

Nicolae ȘTEFAN 
prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale 

a Cooperativelor Agricole de Producție

de adevăiat 
că in 1966 
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In acest an, față de 
1966, volumul produselor 
contractate și preluate va 
crește cu 12 la sută la 
legume, 22 la sută la car
tofi, 56 la sută la fructe 
și 44 la sută la struguri 
Realizarea acestei impor
tante sarcini impune. în 
primul rînd, înlăturarea 
deficiențelor manifestate 
în anul trecut și aplicarea 
de noi măsuri care să con
tribuie la perfecționarea 
comerțului cu legume și 
fructe.

Pentru remedierea lip
surilor de care am amin-

tit, în contractele înche
iate s-a nominalizat în
tregul sortiment de legu
me, activitatea de contrac
tare fiind încheiată. De 
asemenea, prin folosirea 
mai judicioasă a da
telor puse la dispoziție de 
către oficiul de informate 
al departamentului se va 
putea cunoaște operativ 
situația de teren și lua 
cele mai eficiente măsuri 
în vederea preluării și 
desfacerii produselor con
tractate pe intreg terito
riu] țării și la export.

On studiu al cunoașterii

consumului, legat de pre
ferințele consumului lo
cal, de influența pieței ță
rănești, de ponderea auto- 
aprovizionării, precum și 
de alte aspecte de impor
tanță practică, va face 
posibilă satisfacerea pro
porționala a necesităților 
de legume și fructe pe 
regiuni, raioane, localități 
și magazine. Difuzarea o- 
perativă a trufandalelor 
se va face pe tot terito
riul țării, iar prin organi
zarea mai temeinică a va
lorificării producției de le
gume se va reuși să se 
preia întreaga producție 
de legume oferită de uni
tățile producătoare. Vor 
fi făcute eforturi în di
recția găsirii de noi solu
ții de valorificare, prin 
lărgirea gamei de produ
se care să se poată con
suma în afara sezonului 
normal de 
entîndu-se 
masivă a 
perioadele 
ximă.

Pentru 
comerțului 
fructe se
nizarea temeinică a trans
portului acestor produ
se care se strică la 
cea mai mică. negli
jență. Anul trecut, une
le greutăți în preluarea și 
desfacerea legumelor și 
fructelor au fost generate 
de insuficiența mijloacelor 
de transport. Cu toate că 
departamentul a fost în
zestrat cu peste 2 000 de 
autocamioane, nevoile 
dictate de volumul deose
bit de mare al produselor 
ce trebuiau 
n-au putut fi 
în totalitate.

în 1967 se 
pas însemnat 
privește dotarea cu noi 
mijloace de transport mo
derne. S-a prevăzut ca în 
prima parte a acestui an,
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(Continuare în pag. a III-a)

De la un an la altul Delta Dunării 
atrage un număr tot mai mare de 
turiști. Pentru a le crea condiții 
confortabile de cazare, construc
torii înalță la Tulcea un hotel tu
ristic cu 9 niveluri și o capacitate 
de 240 locuri.

Cum va arăta noul hotel ? La 
parter va fi sala de recepție,'cu 6 
suprafață de 240 metri pătrați. Tot 
aici sînt amplasate birourile O.N.T. 
și de schimb valutar, saloanele de 
corespondență, florărie și tonete 
cu produse de artizanat. La meza
nin se construiesc săli pentru ban
chete și mic dejun, saloane de fri
zerie și coafură etc. Camerele, în 
cea mai marc parte de cîte două 
paturi, iar altele de cîte un pat, 
mobilate confortabil, vor avea in
stalații sanitare și telefon, iar cen
trala va asigura efectuarea rapidă 
a legăturilor pentru convorbiri te
lefonice interne și internaționale. 
De la înălțimea de 32 de metri a 
ultimului etaj-terasă, vizitatorii pot 
admira panorama Deltei.

în continuarea hotelului se con
struiește un restaurant cu braserie 
care ocupă două niveluri. El are 
legătură cu parterul hotelului prin- 
tr-o scară circulară. în timpul ve
rii ușile se deschid făcînd posibi
lă servirea mesei pe o terasă fru
moasă spre Dunăre. Lîngă hotel 
se construiesc spații de parcare a 
mașinilor.

Stadiul construcției este avansat. 
Partea de zidărie a fost terminată 
și acum se lucrează Ia finisaj. 
Hotelul va fi dat în folosință la 
sfîrșitul acestui an.

Mihai VASILE
corespondentul „Scînteii"

în viața satului ro
mânesc, șezătoarea, 
unde se doinea și se 
schimbau vorbe 
duh, claca, unde 
intretăiau 
povești și 
petrecerile 
la care se 
hore și se 
serbări cu 
locali, și-au dobîndit 
o trainică tradiție, 
căreia veacurile de 
existență a poporului 
român, in neasemuit 
de frumoasa alcătui
re a plaiurilor noas
tre, i-au adîncit ră
dăcinile și i-au întă
rit temeiurile. Tradi
ția aceasta a făcut 
să înflorească folclo
rul, să sporească ro
dul talentelor anoni
me, să crească am
biția celor dintr-un 
sat de a-i întrece pe 
cei din alt sat în 
cîntece, jocuri, poezii.

O bună bucată de 
vreme, vatra cultura
lă a satului se muta 
din casa unui gospo
dar mai cuprins și 
mai primitor, în casa 
unui dascăl inimos ; 
la unul, ca și la celă
lalt, se strîngeau în 
ceasurile lungi ale 
nopților de iarnă 
vecinii, rudele, prie
tenii, cu moșii și 
nepoții lor, cu copiii 
mai mărișori, cu flă
căii și codanele. De 
după caietele de lină 
ori dintre grămezile 
de boabe curățate 
de pe știuleții de po
rumb începea să-și 
dreagă glasul cîte o 
doinitoare ori să-și 
presare vorbele cu 
tîlc cîte un moșneag 
încărcat de ani și de 
înțelepciune. La ase
menea întîlniri spon
tane se comentau în

de 
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sa
pe 
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tîmplări din viața 
tulul, se glumea 
seama leneșilor, 
vorbea despre ce 
nou în lume, se 
neau la cale căsăto
rii, se făceau preve
deri asupra timpului, 
asupra belșugului 
ori sărăciei roadelor, 
într-un cuvînt, claca, 
șezătoarea erau e-

opinii

coul tuturor faptelor 
ce se petreceau zil
nic în case, la cîmp, 
în comună sau în sa
tele din jur.

Cu timpul, dezvol- 
tîndu-se învățămîntul 
și înmul(indu-se nu
mărul de școli, mai 
ales după Unirea 
principatelor, în sate 
au început să apară 
noi forme de șeză
tori, la care nu par
ticipau doar cîteva 
familii, ci zeci și zeci 
de oameni. De obi
cei, acestea aveau 
cîte un animator — 
cel mai adesea învă
țătorul — iar locul 
de adunare era școa
la. Bineînțeles că ce
lelalte întîlniri, din 
casele sătenilor, n-au 
dispărut, ci au conti
nuat să exisțe pînă 
în zilele noastre.

Polarizînd o bună 
parte din viața spiri
tuală a comunei, 
școala a devenit o 
instituție îndrăgită nu 
numai de către 
ci și de către 
rinții și bunicii 
tora. La școală
putut pregăti coruri,

copii, 
pă- 

aces- 
s-au

serbări cu piese 
tr-un act, s-a organi
zat deci o activitate 
culturală ce oferea 
sătenilor un plus de 
noutate și atractivi- 
tate.

Spre sfîrșitul seco
lului trecut și la înce
putul secolului nos
tru, în mediul rural 
și-a găsit răspîndi- 
rea o nouă instituție, 
menită să învioreze 
și să amplifice tradi
ția activității cultu
rale sătești : căminul 
cultural. în jurul că
minelor culturale au 
luat ființă formații 
corale puternice, din
tre care unele sînt studenți își petrec va-Peste 7 000 de s' 

canto de iarnă în decorul pitoresc 
al munților. Studenții de la Institutul 
politehnic din București și-au ales ca 
loc de odihnă cabana Muntele Roșu, 
lată-i pe pîrtie la „lecția" de schi

Foto : Agerpres

Mihai FLOREA

(Continuare 
în pag. a III-a)

însemnări din Cuba

DULCE"
și destinele
unei metafore

în Editura politică a apărut

NICOLAE CEAUSESCU
Cuvintarea la ședința de lucru privind 

activitatea din transportul feroviar 
10 FEBRUARIE 1967

Lucrarea a fost tipărită într-un tiraj de masă
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Candidații F. D
cu alegătorii
Zilele acestea, în localitățile rurale din întreaga țară au 

loc întîlniri ale candidaților F.D.P. pentru alegerile de dspu- 
tați în sfaturile populare comunale cu alegătorii din circum
scripțiile electorale în care au fost propuși. Antrenînd mili- 
oane de cetățeni ai comunelor la dezbaterea multilaterală 
a problemelor economice, social-culturale și gospodărești cu 
caracter local, a căror soluționare necesită unirea etortu- 
rilor candidaților șl alegătorilor, campania electorală consti- 
tuie o școală a spiritului cetățenesc, stimulează inițiativele, 
ajută la descoperirea și folosirea de noi posibilități și re
surse locale, mobilizează masele largi la rezolvarea proble- 
melor de interes obștesc care le preocupă. Studierea atentă 
și înfăptuirea propunerilor șl sugestilloi cetățenilor privind 
mijloacele și căile de realizare a obiectivelor de interes ob
ștesc, de îmbunătățire a activității slatului populai și a ce- 
lorlalte instituții din comună este o îndatorire de mare răs- 
pundere a sfaturiloi populare Cele care pot fi realizate să
fie traduse în practică neintîrziat Campania electorală va
contribui astfel la perfecționarea stilului și metodelor de

muncă ale sfaturilor populare, la progresul gospodătesc-edi-
litar al satelor.

COMUNA E FRUN

TAȘĂ, DAR MAI

AVEM MULTE DE

FĂCUT

La casa deputatului din comuna 
Vinga, alegătorii din circumscripția nr. 8 
s-au întîlnit cu candidatul lor, tov. 
Alexandru Buracsek, brigadier la coope
rativa agricolă de produche. Prin reali
zările gospodărești edilitare de pînă 
acum, comuna Vinga este fruntașă pe 
regiune in întrecerea patriotică Dar lo
cuitorii ei sîni dornici să înfăptuiască 
noi obiective.

— Ne-am construit în sat — a spus 
cooperatorul Andrei Roman — un cine
matograf cu 400 de locuri, am mai 
adăugat la școala veche încă 5 săli 
de clasă și laboratoare ; .am amenajat 
în comună aproape 6 500 m p trotuare. 
Comuna noastră e fruntașa, dar mai a- 
vem multe de făcut Este necesar ca pe 
unele străzi din circumscripția noastră

P. la
extindem trotuarele, să reparăm 

fîntîna. Propun ca sfatul popular și con
ducerea cooperativei să interzică cir
culația tractoarelor pe ulițele nepietruite.

Alegătorul Mihai Marfa a propus să 
se construiască o nouă sală de spec
tacole la căminul cultural, deoarece 
actuala sală, mult solicitată, nu mai 
corespunde. Alji vorbitori au sugerat să 
se amenajeze un parc de-a lungul por
țiunii noi de șosea, să se treacă îndată 
ce timpul va permite la amenajarea 
drumurilor.

Ion CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii'

SĂ ClȘTIGĂM TIMP

PENTRU ACTIVITA

TEA DIN COOPERA

TIVA AGRICOLĂ
Circumscripția electorală nr. 1 din 

comuna Dumbrăveni-Boloșani cuprinde 
acea parte a satului care a apărut în 
ultimii ani. o dată cu întărirea și dez
voltarea cooperativei agricole. Aici 
lotul este nou Zilele trecute alegăto
rii s-au întîlnit cu candidata lor, în
vățătoarea Eugenia Dascălu. In cadrul 
discuțiilor purtate, alegătorii au făcut 
multe propuneri gospodărești, țăranul 
cooperator Gheorghe Birău a propus

sfat
să se extindă electrificarea în întregul 
sat, iar Savel Ștefan ț cerut să se con
tinue lucrările la pietruirea drumului 
ce face legătura între șoseaua princi
pală și halfa de cale ferată

Refermdu-se la faptul că anul frecut 
cooperativa Agricolă din comună a rea
lizat un venif de peste 17 milioane 
lei, ceea ce a dat posibilitate ca la 
ziua-muncă să se repartizeze, în afară 
de produse, cîte 12 lei, țăranul coope
rator Gheorghe Apopei a spus : „Acest 
lucru se datorește faptului că am lu
crat mai bine pamîntul. Dar, pentru ca 
și femeile să poată munci cu mai mult 
spor în cooperativa agricolă, trebuie să 
fie ușurată munca în gospodăria perso
nală. Or, acum fiecare dintre ele pierde 
mult timp pe lîngă cuptor. De aceea 
trebuie să grăbim lucrările la construc
ția brutăriei. Vom avea, cînd dorim, 
pîine proaspătă, iar femeile vor cîștiga 
timp pentru munca în cooperativă și 
diferite treburi pe lîngă casă“

Alegătorii și-au luat angajamentul să 
participe la terminarea construcției bru
tăriei sătești și a băii comunale.

în cuvîntul său, învățătoarea Euge
nia Dascălu a arătat că cele 45 de 
cadre didactice din comună depun toa
te strădaniile pentru a-i educa și pre
găti mai bine pe cei 1 218 elevi, 
ca aceștia să devină cetățeni demni ai 
patriei noastre socialiste In același 
timp s-a angajat să nu-și precupețească 
eforturile pentru înfăptuirea lucrărilor 
gospodărești care au fost propuse.

Nistor ÎUICU
corespondentul „Scînteii

A încerca să schițezi un ta
blou al Cubei fără să scrii 
despre trestia de zahăr e ca și 
cum ai descrie România fără 
să zugrăvești măreția și fru
musețea Carpaților. Deși tres
tia de zahăr nu e o realitate 
geografică, iar peisajul ce-1 
oferă nu cere adjective sau 
exclamații.

Pentru prima oară am văzut 
o plantație de trestie de za
hăr undeva, pe un drum de 
țară al provinciei Matanzas. 
Mărturisesc că această întîl- 
nire, anticipată de lecturi și de 
reminiscențe din vechi manua
le de geografie și botanică, nu 
m-a impresionat pe măsura 
așteptărilor. De departe, plan
tația seamănă cu un lan de 
porumb, un porumb mai suplu 
și mai elastic, legănat de bri
za oceanului.

Mai tîrziu însă, cînd mi s-a 
oferit o bucată de trestie des- 
cojită, cînd am gustat miezul 
alb și dulce, neașteptat de 
dulce, mi-am dat seama că mă 
aflu în fața unui miracol na
tural al acestor pămînturi ; 
mai tîrziu. cînd am descoperit 
în cîntece metafore din care 
trestia de zahăr era nelipsită, 
am înțeles că imaginea aces
tei plante face parte din viața 
și sensibilitatea poporului Cu
ban, așa cum fecunditatea spi
cului și vitalitatea bradului au 
pătruns în structura sufletului 
românesc.

Se poate spune că după cu
cerirea spaniolă insula de sub 
Tropicul Racului a suferit o a 
doua conchistă, a trestiei de 
zahăr invadator vegetal care 
a acoperit pas cu pas mii și 
mii de caballerias (1 caballs- 
ria = 13.5 hectare) Sînt rate 
în istoria naturii întîlniri atît 
de fericite între o plantă și 
mediul e> ce) mai prielnic, 
între sămînță și ploaie. îniie 
rădăcină și pămînt De aceea, 
trestia de zahăr a cucerit 
Cuba și a devenit, alături de 
guvernatorii spanioli de a- 
tunci un fel de stăpîn al ei. 
Un stăpîn bun și rău. un stă
pîn dulce și amar, care timp 
de cîteva luni pe an dădea 
de lucru țăranilot ca apoi să-i 
lase pe drumuri, împletindu se 
astfel cu destinul pămintului 
și al oamenilor.

Paul D1ACONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ITINERARII MAI SCURTE,
DIRECTE

ÎNTRE FABRICĂ

rotesc, de aseme
nea, utilă folosirea 
pe scară mai lar
gă a expedierilor 
de mărfuri prin 
coletărie, sistem 
aplicat la majori
tatea produselor 
destinate marilor 
magazine din Pa
ris.

Promovarea cu 
mai multă fermi
tate, in cadrul dez
voltării rețelei co
merciale cu amă
nuntul 
noastră,

Șl MAGAZIN
Conf. univ. Al. SOBARU

fon-Creșterea și diversificarea 
dului de mărfuri destinat aprovizio
nării populației măresc importanța 
adoptării unor măsuri corespunză
toare pentru desfășurarea cît mai 
rațională a circulației acestora de 
la producător la consumator. 
Trecerea aceasta, fie în sen
sul aprovizionării nemijlocite a 
unor magazine de către întreprin
derile producătoare de bunuri de 
consum, fie în sensul organizării 
desfacerii prin magazine din subor
dinea ministerelor sau întreprin
derilor producătoare prezintă, îna
inte de toate, un avantaj esențial, 
concretizat în posibilitatea conser
vării calității mărfurilor. Acest a- 
vantaj este hotărîtor îndeosebi la 
produsele alimentare perisabile, 
precum și la unele mărfuri neali
mentare (de exemplu la confecții). 
Cheltuielile ocazionate cu trans
portul și depozitarea reprezintă în 
prezent circa 2 la sută din volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănun
tul și peste 25 la sută din totalul 
cheltuielilor de circulație clin co
merțul socialist. De aceea, promo
varea în toate cazurile in care este 
posibil a livrărilor directe fabrică- 
magazin constituie un mijloc im
portant de reducere a cheltuielilor 
materiale de producție, ținînd sea
ma de esența economică a cheltuie
lilor de circulație privind trans
portul și depozitarea, ce reprezintă 
o prelungire a producției în sfera 
circulației.

Din totalul desfacerilor de măr
furi ale întreprinderilor cu ridica
ta din sistemul Ministerului Comer
țului Interior, livrările prin tran
zit (exclusiv mobila) reprezintă cir
ca 30 la sută (circa 43 la sută la 
produsele alimentare, circa 28 la 
sută la produsele metalo-chimice și 
circa 13 la sută la produsele texti- 
le-încălțăminte). în sistemul Cen- 
trocoop, livrările prin tranzit re
prezintă circa 29 la sută din tota
lul fondului de mărfuri livrat că
tre cooperative (circa 31 la sută la 
produsele alimentare și circa 27 la 
sută la produsele nealimentare). Pe 
baza unor calcule estimative, se 
poate trage concluzia că, la nivelul 
actual al fondului de mărfuri des
tinat aprovizionării populației, ex
tinderea livrărilor în tranzit de la 
circa 30 la sută la numai circa 50 
la sută ar permite obținerea unor 
economii suplimentare la cheltuie
lile de circulație de aproximativ 
200 milioane lei anual. Valorifica
rea acestor rezerve necesită adop
tarea unui complex de măsuri care 
să reflecte luarea în considerare a 
influenței factorilor principali ce 
determină posibilitatea extinderii 
livrărilor în tranzit.

Gradul de complexitate a sorti
mentului de mărfuri constituie unul 
din factorii importanți care con
diționează extinderea livrărilor di
recte. Așa se și explică de ce măr
furile alimentare oferă posibilități | 
mai largi în acest sens. Dar nici la I 
mărfurile alimentare nu sînt folo- ■ 
site decît parțial posibilitățile 
existente pentru promovarea I" 
rilor directe. în Capitală și în cîte
va regiuni, bunăoară, se practică de 
mai mulți ani, cu i 
pozitive, aprovizionarea directă fa
brică-magazin pentru carne, pre
parate de carne, lapte și produse 
lactate proaspete. Totuși, această 
formă de aprovizionare nu s-a ge
neralizat încă în întreaga țară. 
S-ar putea avea în vedere, de ase
menea, extinderea rețelei proprii 
de desfacere a Gostatului pentru 
vînzarea unor produse alimentare 
rezultate din producție proprie : le
gume, fructe, preparate de carne, 
produse lactate etc.

Amplasarea și profilarea între
prinderilor producătoare de bunuri 
de consum constituie, la rîndul lor, 
factori importanți în promovarea 
livrărilor directe fabrică-magazin. 
în afara unor elemente concrete, 
care condiționează realizarea pro
cesului de producție, amplasarea u- 
nor întreprinderi producătoare de 
bunuri de consum are în vedere și 
apropierea de organizațiile comer
ciale cărora urmează să le fie li
vrată partea principală a produc
ției Specializarea producției între
prinderilor producătoare de bunuri 
de consum constituie o 
pentru < 
muncii și ridicarea nivelului calita
tiv al producției. Alegerea profilu
lui producției, respectiv a gamei de 
sortimente ce urmează a fi realiza
tă de o unitate producătoare de bu
nuri de consum, este o problemă 
complexă. Ea necesită, după păre
rea mea, și punerea față în 
avantajelor ce se pot obține 
nia productivității muncii în 
țiile unui sortiment restrîns 
cheltuielile suplimentare de 
port și la alte capitole, pe care le 
generează stabilirea unei game prea 
restrînse de sortimente în cadrul 
unei unități.

Organizarea desfacerii în unită
țile Comerciale și sistemul relațiilor 
dintre industrie și comerț sint. de 
asemenea, factori care exercită o 
puternică influență asnprn posibili
tăților do extindere a livrărilor di
recte Astfel, mărimea sălii de des
facere și a spațiilor de depozitare,

profilarea, amplasarea, ca și dota
rea unităților comerciale cu utilaj 
și mobilier adecvat condiționează 
aceste livrări. Soluțiile constructi
ve sau de reamenajare trebuie să 
decurgă deci, în mod logic, dintr-o 
concepție clară asupra condițiilor 
celor mai potrivite pentru asigura
rea în magazine a sortimentelor 
capabile să satisfacă cerințele dife
ritelor categorii de consumatori. în 
acest cadru de preocupări are o 
deosebită importanță și delimitarea 
în toate fazele care hotărăsc struc
tura producției bunurilor de con
sum, a produselor de masă, care 
se adresează unui mare număr de 
consumatori, de articolele cu pre
țuri superioare, care se adresează 
unui număr restrîns. Ce avantaje 
deosebite se pot obține pe această 
cale arată atît propria noastră ex
periență, cît și experiența altor 
țări. întreprinderea comercială en
gleză „Marx and Spencer" dispu
ne de aproape 240 mari magazine, 
prin care se desfac circa 10 la sută 
din totalul confecțiilor din Anglia 
și 35 Ia sută din lenjerie. Caracte
ristic pentru activitatea acestor ma
gazine este faptul că prin mijloci
rea lor nu se pun în vînzare toate 
sortimentele, ci numai cele de masă, 
pe baza unei analize minuțioase 
prealabile. întreprinderea a reușit 
astfel să asigure livrarea directă a 
mărfurilor de la fabrică la maga
zine fără existența unor depozite 
intermediare, realizarea unei serii 
mari în producție în condițiile unei 
specializări destul de accentuate. 
Aceeași orientare se observă și în 
Franța, marile magazine universale 
prin care se desfac produse de 
masă căpătînd o importanță cres- 
cîndă în comerțul cu bunuri de 
consum. Vînzarea produselor neali
mentare de serie mică se realizea
ză, de regulă, în aceste țări prin 
unități comerciale specializate. So-

din țara 
a con

strucției de maga
zine universale, 
care s-au dovedit 
avantajoase atît 
pentru cumpără
tori, cit și sub as
pectul rezultate
lor economice-fi- 
nanciare, va crea 
condițiile necesa
re pentru extinde
rea însemnată a 
livrărilor directe 
fabrică-magazin la 
mărfurile neali
mentare. Realiza

rea unei suprafețe comercia
le construite de circa 1 milion 
mp. — așa cum prevede actualul 
plan cincinal — din care circa 850 
mii mp suprafață comercială utilă, 
va permite ca în principalele orașe 
din țară magazinele universale să 
capete Un 
pînă acum 
lației:

Pe linia 
recte s-ar . __ t .
bilitatea măririi rețelei de ' unități 
comerciale din subordinea Ministe
rului Industriei Ușoare în acele lo
calități în care capacitatea și pro
filul fabricilor existente permit 
asigurarea unui sortiment complet 
(confecții etc.). Posibilități de rea
lizare a livrărilor directe de la fa
bricile producătoare la cumpărători 
există și la mobilă ; această formă 
de aprovizionare este de altfel în 
curs de experimentare. După cum 
ar putea fi analizată posibilitatea 
organizării unei rețele comerciale 
legate direct de producție, pentru 
desfacerea în București și eventual 
în alte localități a aparatelor de 
radio și televizoarelor.

Pentru stimularea într-un grad 
mai înalt a preocupării întreprin
derilor producătoare de bunuri de 
consum de a asigura livrarea măr
furilor de la fabricile cele mai a- 
propiate de unitățile sau organiza
țiile comerciale, este deosebit de 
utilă extinderea treptată a condiției 
de livrare franco-stație de destina
ție a organizației comerciale.

Iată doar cîteva sugestii pentru 
rezolvarea problemei atît de im
portante a extinderii livrărilor di
recte de mărfuri fabrică-magazin ; 
fără îndoială, analiza situației 
concrete din diferitele regiuni și 
localități va scoate la iveală noi 
posibilități de punere în valoare a 
rezervelor existente în acest 
meniu.

rol mai important decît 
în aprovizionarea popu-

extinderii livrărilor dl- 
putea examina și posi-
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Premiere cinematografice

• FIDELITATE — film distins cu „Opera prima* la Bienala de la 
Veneția 1965. Pe genericul acestui poem cinematografic, închinat 
generației celor de 18 ani care a participat la război, se întilnesc 
Galina Polskin, A. Potapov, E. Evstigneev, Vitali Cetverikov, A. 
Dmitrieva, V. Teleghina, G. Drozd. Filmul a fost realizat în stu
dioul din Odesa de regizorul Piotr Todorovski.

Va rula la „Victoria", „Feroviar" și „Modern*.

• ZILE RECI — producție a studiourilor maghhre, în regia lui 
Andras Kovacs. Sursa de inspirație : lntlmplăii reale prilejuite de 
masacrul populației pașnice din orășelul iugoslav Novisad, ordo
nat de autoritățile iasciste, in ianuarie 1942. Interpnți : Zoltan La- 
tinovits, Ivan Darvas, Adam Szirtes, Tibor Szilagyi.

Este programat la „Luceafărul*.

teatre
■ < TF ’UT"

. <Ș>s> 11
o Sala Palatului : LES SURFS 
(Madagascar) și JENNIFER 
(Franța) — 20.

• Teatrul de Comedie : TROI- 
LUS ȘI CRESIDA — 20.
• Teatrul „Lucia 
landra" (sala din
Măgureanu nr. 1) : _________
VIAȚA — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : CANDIDA — 
19,30.

Sturdza Bu- 
B-dul Schitu

CLIPE DE

cinema
e OGLINDA CU DOUA FEȚE — o coproducție iranco-italiană, cu 

Michele Morgan, Bourvil, Ivan Desny, Elisabeth Manet, Gărard 
Oury, Sandra Milo, Pierre Brice, Georges Chamarat, Jane Marken. 
Regia : Andre Cayatte, care semnează și scenariul împreună cu 
Gerard Oury. Filmul dezvăluie drama unei femei inteligente și sen
sibile ce-și duce viața alături de un om egoist și meschin.

Va rula la „Republica", „Capitol", „Grivița", „Tomis".

DIN PROGRAMUL EMISIUNILOR
13 FEBRUARIE-19 FEBRUARIE RADIOFONICE

• Teatrul Muncitoresc C.F.R., 
(în sala Studio a Teatruui Na
țional „I. L. Caragiale") : SILLY 
MINCINOSUL — 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD XL 
II-lea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : 'N- 
ȚELEPȚII DIN HELEM — 2t
• Teatrul „Țăndărică” (sala Fa- 
latului Pionierilor) : AMNARUL, 
— 17.

PROGRAMUL I : E- 
misiune pentru pio
nieri. (6,45). „Agenda 
anotimpurilor" — mu
zică ușoară. (7,30). Sfa

tul medicului — Gimnastica terapeutică respi
ratorie. (9,30). Muzică populară. (9,35). Roza 
vînturilor — Noile călătorii ale căpitanului 
Uragan : „Pe urmele lui Leif cel Fericit". 
(10,30). Afiș radiofonic — Emisiunile culturale 
ale săptămînii. (11,20). Interpreții compun... Mu
zică ușoară de Constantin Drăghici, Ion Calistra- 
che, Ludovic Dizzi, Alin Noreanu și Sile Vișan.
(12.45) . „Muzica și folclorul”. Lucrări de Paul 
Constantinescu (17,35). Ritmurile cincinalului — 
Să gospodărim cu grijă metalul. (18,40). O me
lodie pe adresa dumneavoastră. (19,00). Teatru 
radiofonic — Ciclul „Biografii romanțate”. Pre
miera : „Alexandru Lăpușneanu*. de Costache 
Negruzzi. (20,30). PROGRAMUL II : Muzică popu
lara. (7,00). Arii și dansuri din operete românești.
(7.45) . Miorița — Comori folclorice din Țara 
Vrancei. (10,05). Fragmente din opera „Pădurea 
vulturilor" de Tudor Jarda. (11,20). Vreau să 
știu. (15,30). Actualitatea teatrală. (17,40). 
„Ascultați și recunoașteți..." — muzică de ca
meră. (18,00). Noapte bună, copii : „Vrăbiile", 
poveste de Mircea Sîntimbreanu. (19,30). Antolo
gia discului : Vechi maeștri ai polifoniei vocale. 
Prezintă Alfred Hoffmann. (21,45). Moment poetic. 
Tineri poeți ieșeni. (22,30). Concertul pentru or
chestră de coarde de

luni

Tudor Clortea. (23,10).

a literaturii române. Prezintă Ion Dodu Bălan.
(10.30) . Poemul simfonic „Cîntecul privigheto
rii" de Igoi- Stravinski (orchestra simfonică a 
Cinematografiei ; dirijor, Constantin Bugca- 
nu). (10,55). întîlnire cu melodia populară și in
terpretul preferat. (13,30). Soliști și formații ar
tistice de amatori. (15,00). „Grivița Roșie” — 
poem radiofonic de Grigore Hagiu. (17,10). Tri
buna Radio. Rentabilizarea — un obiectiv econo
mic important. Vorbește conf. dr. Gheorghe Bis- 
triceanu. (18,03). Varietăți muzicale. (18,15). Jur
nal agrar. (18,40). Pentru iubitorii muzi
cii de cameră — lucrări cerute de ascul
tători : Cvintetul în La major „Păstrăvul" 
de Schubert. (22,20). PROGRAMUL II : Dansuri 
de estradă. (8,15). Folclor muzical din Transil
vania. (8,30). Poemul simfonic „Cîntarea Româ
niei" de Matei Socor. (9,03). Lectură în pre
mieră. (10,05). Aria lui Ion din opera „Năpasta" 
de Sabin Drăgoi. (10,40). Din țările socialiste.
(11.30) . Voci tinere la microfon. (12,40). De ce ? 
De unde ? De cînd ? (emisiune pentru copii).
(15.30) . Preludiu, coral și fugă de Cesar 
Franck. (Alfred Cortot). (17,10). Cronica lite
rară. (17,40). Melodii vechi și noi interpretate 
de Dorina Drăghici și Gică Petrescu. (18,35). 
Ciclul „Figuri și momente din istoria muzicii 
românești Theodor Rogalski. Prezintă prof, 
univ. Zeno Vancea. (19,05). Teatru radiofonic. 
Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei 
William Shakespeare : 
nimic”. (20,30).

colae Florei. (10,55). Meridiane — Agendă cul
turală. (11,20). „Maramureș, țară veche" — emi
siune de folclor muzical. (11,45). Muzică din 
opereta „Lysistrata" de Gherase Dendrino.
(12.10) . Evantai sonor. (14,08). In slujba patriei.
(17.10) . Natura in muzica pentru pian a lui 
Liszt. (17,40). Radiosimpozion. Protecția muncii — 
funcție socială și eficiență. (18,40). Atențiune pă
rinți ! Poșta părinților. (21,05). PROGRAMUL II: 
Muzică populară din Muntenia. (8,30). Program 
interpretat de orchestra simfonică a Filarmo
nicii de stat din Oradea. (9,03). Teatru radiofo-

,Radiodifuziunea în sprijinul școlii": 
Selecțiuni din 
Din înregis-

nic. Ciclul „ 
„Antigona" de Sofocle. (10,05). 
Estrada duminicală (13,45). 
trările lui Dinu Lipatti. (17,10). Coordonate cul
turale. Peisaj cultural sătesc (raid-anchetă la 
cămine culturale și biblioteci). (17,40). Seară de 
operă : ;,Turandot“ de Puccini. (19,50). în pau
ză : Buletin de știri : Carnet plastic.

I:

sîmbătă
PROGRAMUL

Actualitatea agrară.
Din cuprins : Pregătiri 
pentru campania de 
primăvară. (6,15). Emi- 

școlari : „Căsuța poștală

universale".
„Mult zgomot pentru

marți
PROGRAMUL I : 

Actualitatea agrară. 
Din cuprins : în atelie
rele S.M.T. — încheie
rea pregătirii utilaju

lui agricol pentru campania de primăvară. 
(6,15). Sfatul medicului : Vîrșta femeii și sar
cina. (9,30). „Țară bogată-n frumuseți" — pro
gram de cîntece. (10,30). Concertul nr. 1 în sol 
minor pentru pian și orchestră de Mendelssohn 
Bartholdy — solist,. Rudolf Serkin. -- -- 
„Sus la munte, la izvor" — muzică popu
lară. (15,00). Caleidoscop muzical.
'Luminile rampei : înregistrări din spectacolele 
Teatrului de Operă și Balet (16,40). Me
moria pămîntului românesc : Probleme de 
istorie în atenția cercetătorilor din Cluj. (17,10). 
în jurul globului. (18,03). Ediție radiofonică : Ion 
Luca Caragiale — Ultima perioadă de creație. 
Colaborează acad. Zaharia Stancu și criticul N. 
Manolescu. (21,05). PROGRAMUL II : Răsună 
cîntecul și jocul pe întinsul patriei. (7,00). „Mol
dovă, mîndră grădină" — emisiune de folclor mu
zical. (8,30). Imagini ale patriei în muzica sim
fonică. (9,03). Antologie de literatură uni
versală. (10,05). Arii din opere româ
nești. (10,20). Concert de prînz. (14,00). Emi
siune de basme. (15,30). Limba noastră. Vorbește 
acad. prof. Al. Graur. (17,40). Actualitatea muzi
cală. (19,05). „Cercul melomanilor" : Din creația 
fiilor lui Bach. (19,50). Gaudeamus (emisiune pen
tru studenti). (20,30). Pagini din opereta „Pluta
șul de pe Bistrița" de Filaret Barbu. (20,50). O 
istorie a muzicii în capodopere, comentată de 
George Bălan. Simfonia a VIII-a de Mahler. 
(21,30). Moment poetic. Alegorie. Versuri de Au
rel Rău, (22,30). Din creația de cameră a lui 
George Fnescu : Sonata nr. 1, în fa diez minor, 
pentru ( ;j (Maria Fotino). (22.35).

miercuri

I:

(10,45).
(15,30).

PROGRAMUL I :
Muzică populară. (8.10). 
La microfon, melodia 
preferată. (8,30) Sfatul 
medicului : Preveniream imuni Hnu.iwii—ac

dermatozelor profesionale. (9,30). Emisiune lite
rară pentru școlari — „Baltagul" — capodoperă

PROGRAMUL
Valsuri. (7,15). Radio- 
magazinul ascultătoa
relor. (9,30). Cîntece 
revoluționare. (10,03). 

„Dobroge pămînt de aur" — emisiune de fol
clor muzical. (10,15). Radioracheta pionierilor.
(10.30) . Cărți care vă așteaptă. (11,20). Aici, 
Iași ! (12,30). Pagini de balet românesc. Suită 
din „Priculiciul" de Zeno Vancea. (13,00). Casa 
de discuri „Electrecord" prezintă recitalul 
mezzosopranei Zenaida Pally. (15,30). Poe
zia românească și muzica. Cîntece pe ver
suri de George Coșbuc. Prezintă prof. univ. 
Zoe Dumitrescu Bușulenga. (17,30). Ritmurile 
cincinalului. Magistralele de oțel ale patriei.
(18.40) . Seară pentru tineret. (19,00). Yehudi 
Menuhin interpretează Concertul nr. 1 în sol 
minor pentru vioară și orchestră de Max Bruch. 
Acompaniază orchestra 
dirijor, Charles Munch. 
II : „Sîntem studenți" 
(7,55). „Mult mi-e dragă 
jocuri populare. (8,30).
luptă al poporului : Oratoriul
toare" de Constantin Palade, versuri de Nico- 
lae Nasta. (9,03). Actualitatea literară. (10,05). Pa
gini din opereta \,Culegătorii de stele" de Florin 
Comișel. (12,25). Sfatul medicului : Alimentația 
rațională a școlarului. (16,15). Actualitatea 
cinematografică. Ediție pentru cinecluburi.
(17.40) . Transmisiunea concertului orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunii. Dirijor : Nicolae 
Boboc. Solist : Ranko Tudor (R.S.F. Iugoslavia). 
(19,50). In pauză : Buletin de știri. Prietenii 
mei scriitori — I. C. Vissarion. Colaborează 
Tudor Arghezi. Moment poetic — Partidului.
(22.30) .

JOI

alune muzicală pentru
muzicală". (10,30). Poemul simfonic „Sărbătoarea 
muncii" de Marțian Negrea. (13,15). Caleidoscop 
muzical. (15,20). Oameni de seamă : Mussorgski. 
Autorul emisiunii — Ionel Hrlstea. (17,10). Muzica 
și poezia. (17,40). Concurs în instanță : „Cazul 
Otiliei" eroina romanului „Enigma Otiliei" (21,05.) 
PROGRAMUL II : Fantezii de estradă. (8,15). 
Folclor muzical din Oltenia. (8,30). Bibliotecă de 
literatură românească : Al. Viahuță — „România 
pitorească". (10,05). Cîntece închinate Republicii. 
(12,00). Concertul pentru orchestră de Anatol 
Vieru (orchestra simfonică a Filarmonicii de 
stat „George Enescu" ; dirijor, Jean Marie- 
Aubersson). (12,25). Recital vocal Ladislau Konya. 
(16,00). Capodopere ale literaturii — „Idiotul", 
roman de Feodor Dostoevski. Prezintă Matei 
Călinescu. (17,40). Călătorie în istoria civilizației 
(emisiune pentru tinerii ascultători). „Cercetă
tori ai valorilor trecutului istoric al poporului 
nostru". Prezintă Dan Berindei. (20,30). Scriitori 
la microfon, Radu Boureanu : Valența poetică și 
filozofică a miturilor.

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
« OGLINDA CU DOUA FEȚE : REPUBLICA - 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21, CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,30; 18; 20,30 (la toate completarea Ritmuri și imagini), TOMIS 
(completare Poveste pe un metru pătrat) — 9; 11,15; 13,30; 16.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele comple
tarea Poveste pe un metru pătrat), ARTA (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELODIA 
(completare Pe urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
• DAMA CU CAMELII : CINEMATECA — 12; 14.
• NU SINT DEMN DE TINE : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16, FLACĂRA — 15; 17,45; 20,30.
• CELE DOUĂ ORFELINE : UNION — 14,30; 16,30; 18,45; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• BĂRBAȚII : DOINA (completare Cicloni, anticicloni, fronturi) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ZEII LOCUIESC ÎN JUNGLĂ — CONSTRUIND — ÎN POARTĂ.’.? 
IAȘIN ! — BOMBOANE MUZICALE — VULPEA : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• ZILE RECI : LUCEAFĂRUL — 8,30; 21.
• MONDO CANE (ambele serii) : VICTORIA — 8,45; 12,15; 15,45, 
DACIA — 9—12,30 în continuare ; 16,15; 19,45, MIORIȚA — 9,30; 13; 
16,30; 20.
• FIDELITATE : VICTORIA — 19,15; 21,15.
» DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20 30 
O COMPLOTUL AMBASADORILOR : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare Orizont științific nr. 8) — 14; 16; 18; 20, COSMOS 
(completare Consfătuirea de constituire a Consiliului național al orga
nizației de pionieri) — 15,30; 18; 20,30.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, TO
MIS — 18,15; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN și
LUMINA — 9,30; 15,30; 19,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE și FIDELITATE : FEROVIAR — 8' 
12; 16; 20, MODERN — 8,30; 12,15; 16; 20.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : BU- 
CEGI — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, AURORA — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : AURORA — 19;21.
• CERUL ȘI IADUL : GLORIA (completare Ritmuri și imagini) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA — 18,30; 21, FLAMURA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : UNIREA (completare Din pămînt și 
foc) — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : FLOREASCA — 9; 11,15; 14; 16,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : MUNCA (completare Ultima treaptă)
— 15,30; 18; 21,15.
• ZORBA GRECUL : POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : MOȘILOR — 15,90; 18; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : COLENTINA — 15,30; 17,45; 20, CRÎN- 
GASI — 15,15; 17,45; 20,15.
• GOLGOTA — cinemascop : VIITORUL (completare Două orașe) — 
15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : VOLGA (completare 6 000 de ani) — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" șl MINUNATA ANGE
LICA : PROGRESUL — 15; 19.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA — cinemascop : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,30.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : COTROCENI (com
pletare Jocul) — 15,15; 18; 20,45.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : PACEA (completare Orașul interzis)
— 15,45; 18; 20,15.

NIMENI NU VOIA SA MOARA !

20.

(21,35). Romanțe. (21,55). <

vineri

simfonică din Boston ; 
(22,30). PROGRAMUL 

— muzică ușoară, 
țara mea" — cîntece și- 
Pagini din trecutul de 

„Grivița luptă-

duminică
PROGRAMUL I : 

Clubul voioșiei. (8,00). 
Miniaturi distractive. 
(8,30). „Transmitem 
pentru sate". (9,30). 

pentru vioară și pian de

primele luni de sarcină, 
ții artistice de amatori 
citalul sopranei Lila Cristescu

PROGRAMUL I: 
„Călătorie în circuit" 
— muzică ușoară. (7,30). 
Sfatul medicului : Pre
venirea tulburărilor în 
(9,30). 
de la

Soliști și forma- 
sate. (10,15). Re- 
și al basului Ni-

Fantezia în Do major _ , .
Schumann. (10,45). Concert folcloric. (11,15). „De 
toate pentru toți". (12,00). ”.......................... .
(13,13). " ’
Buzea.
Teatru 
(18,20). 
dans".
— muzică ușoară. (7,15). Glume pe portativ. (7,50). 
„Valurile Dunării" — program de valsuri. (8,00). 
Teatru radiofonic pentru copii : „Alexandru 
Humboldt", scenariu de Octavian Sava. (8,30). 
Transmisiunea concertului corului și orchestrei 
simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijor Mircea Cristescu. Dirijorul co
rului D. D. Botez. (11,00). Melodii magazin — emi
siune muzical-distractivă. (16,30). Opereta „Ana 
Lugojana" de Filaret Barbu (montaj muzical- 
literar). (18,00). Vitrină folclorică. (19,30). Ro
manțe pe versurile marilor poeți. (21,15). Mo
ment poetic : Mic festival de poezie româ
nească. (22,30). în lumea operei cu Petre Ștefă- 
nescu Goangă și Joan Sutherland. (22,40).

Estrada duminicală.
Cîntăreți români pe scenele lumii : Ion 
(15,15). Concert simfonic popular. (17,30). 
scurt : „Un apel telefonic" de Fletcher. 
Varietăți muzicale (18,50). „Vă invităm la 
(21,00). PROGRAMUL II : „La cabană"

SI PLASTIN i
In colecția de modele pregă

tite de fabricile de încălțăminte 
pentru diferitele sezoane ale 
acestui an, un loc însemnat îl 
ocupă cele din textin și plastin 
— peste 420 de modele, în con
formitate cu cerințele actuale 
ale modei. Anul acesta vor fi 
livrate comerțului circa 8 mi
lioane de perechi de pantofi, 
sandale, încălțăminte de casă, 
ghetuțe pentru copii, încălță
minte de iarnă pentru femei 
etc. Modelele confecționate din 
textin și plastin sint comode, 
ușoare, flexibile.
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„CUPA CAMPIONILOR EUROPLNI"
Dinamo București 23

Gwardia Wibrzeze 13
Liderii handbalului 

nostru, dinamovișfii 
bucureșteni, au intrat 
de ieri în „hora’ calei 
mai importante compe
tiții internaționale de 
club, „Cupa campioni
lor europeni”. In sala 
Floreasca ei au avut ca 
adversari pe campionii 
Poloniei, handbalișlii de 
la Gwardia Wibrzeze. 
Victoria bucureștenilor 
nu era pusă la îndoia
lă ; experiența celor 
mai mulji dintre ei (nu
mele lui Mosei, Cosfa- 
che II, ivănestu, Redl,

Nica spun poate des
tul), precum și faptul că 
jucau acasă, in'fata pu
blicului simpatizant, au 
stat lă baza acestor an
ticipări.

Polonezii au deschis 
scorul, dar au condus 
doar cîteva secunde. E- 
galarea a survenit prin 
Moser, care avea să-și 
facă o promițătoare a- 
parifie în competiția 
europeană. Menționăm 
acest lucru înfrucît, se 
știe, la recentele „mon
diale" din Suedia „Pele

al handbalului" nu și-a 
prea onorat numele...

Dacă ar fi să-i evi
dențiem pe cei cu me
rite speciale în obține
rea succesului dinamo- 
vist de ieri, în ordine ei 
ar fi Moser (pentru cele 
7 goluri înscrise, ca și 
pentru alte acfiuni ce 
ne-au amintit de pe
rioada sa de glorie), pe 
lonescu (specialist în 
lovituri de la 7 m), pe 
Coman, Ivănescu și Cos- 
tache II.

Din echipa poloneză 
o bună impresie au lă
sat Dziura și Predehl, 
jucători cu șut puternic 
și precis ; cei doi au 
marcat mai mult de ju
mătate din golurile for
mației. Scor final : 
23—13 (12—5) pentru 
Dinamo. Returul este 
programat duminică, 19 
februarie, la Gdansk.

Echipele de tineret se 
pentru mondiale

pregătesc

Jocurile pe care se
lecționatele de tineret 
ale Captalei (băieți și 
fete) le-au susținut la 
sfîrșitul săptămînii tre
cute cu echipele de 
handtal ale orașelor 
Saraisvo și — respectiv 
— Zagreb fac parte 
din programul de pre- 
găfre în vederea parti
cipării reprezentativelor 
ncastre la turneul mon- 
dăl pentru tineret din 
Glanda, competiție care 
echivalează cu un cam
pionat mondial. Ieri, 
meciurile din sala 
Floreasca s-au înche
iat astfel : București— 
Zagreb (feminin) 12—6; 
București — Sarajevo 
(masculin) 17—16. Ori
cum s-ar numi, compe
tiția din Olanda pre
zintă o deosebită im
portantă pentru că este 
prima de acest gen 
care se organizează în 
handbal și ea exprimă 
in mare măsură ampla 
dezvoltare Ipată de a- 
cest spectaculos sport.

întrecerea va avea 
loc între 4 și 12 martie

și va cuprinde două 
turnee paralele : unul 
masculin, la care s-au 
înscris 12 jări, și altul 
feminin, cu participarea 
a 8 țări. Echipele mas
culine au fost împărți
te în 4 grupe a 3 echi
pe : A — Ungaria, Se
negal și Suedia ; B — 
Cehoslovacia (admisă 
in locul Norvegiei, ca
re a renunfat la parti
cipare), Romănia și El
veția ; C — R. F. a 
Germaniei, Polonia și 
Spania; D — Belgia, Aus
tria și Olanda. Primele 
două clasate din fieca
re grupă vor lupta mai 
departe pentru locurile 
1—8, iar cele clasate 
pe locul 3 pentru locu
rile 9—12. Echipa 
României va juca, în 
ordine, cu Elveția (4 
martie, la Amersfoort) 
și Cehoslovacia (5 mar
tie, la Middelburg). 
Sferturile de finală se 
vor disputa la 8 martie, 
semifinalele la. 10 mar
tie, iar finalele (locurile 
1—2 și 3—4) la 11 și 
12 martie.

Formafiila feminine 
sînt repartizate în două 
grupe de dte 4 : A — 
Danemarca, R. F. a 
Germaniei, România, 
Ungaria ; B — Ceho
slovacia, Suedia, Po
lonia și Olanda. Jucă
toarele noastre se vor 
întîlni succesiv, în ace
leași zile ca și băieții, 
cu Danemarca (la Hil- 
versun), R. F. a Germa
niei (la Geleen) și Un
garia (la Haga). Primele 
două clasate vor susți
ne semifinalele la 10 
martie, finalele urmînd 
să se joace la 11 și 12 
martie.

Interesant este de re
marcat că echipele vor 
fi cantonate la Zeis' 
(cele feminine) și la A- 
mersfoort (cele mascu
line), dar jocurile se vor 
disputa în peste 20 de 
orașe diferite, ceea ce 
va prilejui tinerilor 
Sportivi cunoașterea a- 
proape a întregii O- 
lande.

I. DUMITRIU

Steaua, din nou 
campioană 
la hochei

Campionatul republican de hochei 
pe gheață 1966—1967 s-a încheiat 
duminică seara pe patinoarul arti
ficial „23 August" din Capitală, o da
tă cu derbiul mult așteptat: Steaua— 
Dinamo. Scor 3—1 pentru Steaua, la 
capătul unei dispute spectaculoase 
mai ales prin dirzenia cu care s-a 
luptat de ambele părți.

Prin acest rezultat, formația 
Steaua a cucerit pentru a 11-a oară 
(a 4-a oară consecutiv) titlul de 
campioană a țării, urmată de Di
namo.

Victoria finală a militarilor este 
pe deplin meritată, ei atrăgîndu-și, 
ca și în alți ani, aprecierile unanime 
ale publicului pentru jocul de cali
tate prestat in cele mai multe me
ciuri. Totuși, trebuie menționat că 
de data aceasta ei nu au avut o 
misiune prea ușoară, după cum 
erau obișnuiți. Nu au avut pentru 
că dinamoviștii le-au servit o re
plică mult mai dîrză decît în edi
țiile anterioare, dovadă că după 
consumarea primelor trei tururi ale 
competiției Steaua conducea doar cu 
2 puncte diferență față de Dinamo.

Celelalte întilniri ale ultimei etape 
s-au încheiat astfel: Avîntul Miercu
rea Ciuc—Tîrnava Odorhei 8—2 ; 
Agronomia Cluj—Politehnica Bucu
rești 7—3.

O dată cu încheierea ultimului tur 
al campionatului, pregătirile echipei 
noastre reprezentative pentru apro
piatul campionat mondial de la 
Viena au intrat în ultima fază. Nu 
ne propunem să tragem concluzii 
pricind desfășurarea campionatului 
republican, ci amintim doar, foarte 
pe scurt, că antrenorii și jucătorii noș
tri mai au mult de făcut pentru ca 
echipa reprezentativă să aibă o com
portare meritorie în această impor
tantă competiție (ne gindim desi
gur la reeditarea performanței de 
anul trecut: locul II în grupa B) din 
capitala Austriei.

VOLEI „Cupa 16 Februarie" 
a revenit rapidistelor

în sala Giulești din Capitală au 
luat sfîrșit duminică întrecerile 
turneului internațional feminin de 
volei pentru „Cupa 16 Februarie”. 
Trofeul a fost cucerit de echipa 
Rapid București, care în ultimui 
joc a învins cu scorul de 3—0 
(15—13, 15—8, 15—13) selecționata 
feroviară a Cehoslovaciei. Penicili
na Iași a întrecut cu 3—0 (15—1,
15—2, 15—5) pe Spartac Subotica 
(Iugoslavia).

Ministrul afacerilor 
va face o vizită

La invitația guvernului român, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, Torsten Nilsson, va face

externe al Suediei
în tara noastră

o vizită oficială în Republica So
cialistă România în prima jumă
tate a lunii mai 1967.

Sosirea tovarășului Mircea Malita de la
1 V

Consfătuirea miniștrilor de externe ai tarilor
I 1

participante la Tratatul de la Varșovia
Duminică după-amiază s-a îna

poiat în Capitală, venind din Re
publica Populară Polonă, tovarășul 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, care a luat

parte la Consfătuirea miniștrilor de . 
externe ai țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

(Agerpres)

I------------------------------

PRONOSPORT

Rezultatele concursului din
12 februarie

Olandezii au dominat 
„Mondialele" 
de patinaj viteză

Construcțiile
Budapestei

Bologna — Cagliari (1-1) X
Brescia — Spăl (0—0) X
Foggia — Lanerossl (2—2) X
Juventus — Fiorentina (4—1) 1
Lazio — Lecco (2—0) 1
Mantova — Milan (1-0) 1
Napoli -- Roma (2—0) 1
Venezia — Torino (1-1) X

Genoa —- Livorno (1—0) 1
Pisa — Sampdoria (2-3) 2
Salernitana — Modena (3—2) 1
Verona — Arezzo (1-1) X

Messina — Catanzaro (2-2) X

A 61-a ediție a campionatelor 
mondiale de patinaj viteză a luat 
sfîrșit duminică la Oslo cu un re
marcabil succes al olandezului Kess 
Verkerk, care a ciștigat pentru a 
doua oară medalia de aur. Din cele 4 
probe incluse în programul campio
natelor, el a ciștigat două : 5 000 m 
(în 7’30”4'10) și 10 000 m (15’51”7/10). 
Probele de 500 m și 1 500 m au re
venit lui Suzuki (Japonia) — 40”9/10 
și respectiv Ard Schenk (Olanda) — 
2’09”l/10. In proba de 1 500 m. Ver
kerk s-a clasat al doilea cu timpul 
de 2’10”. în clasamentul general 
Kess Verkerk a realizat 178,058 punc
te (nou record mondial), urmat de 
compatriotul său, Ard Schenk, cu 
178,533 puncte.

CUM VA FI APROVIZIONATĂ 
GOSPODĂRIA DV.
CU FRUCTE Șl LEGUME ?
(Urmare din pag. I)

Departamentul pentru valorificarea 
legumelor și fructelor să primească 
din import 100 camioane frigorifere 
de cîte 20 tone fiecare, iar din 
producție proprie 74 autocamioane 
și 40 autotractoare. Ministerul Căi
lor Ferate va fi înzestrat cu 500 
vagoane frigorifere. Toate acestea 
vor permite să se transporte un vo
lum mai mare de produse pentru 
piața internă și la export. Intrucît 
la transportul mărfurilor sînt nece
sare mari cantități de gheață, în 
cursul anului se vor construi 3 fa
brici de gheață la Satu Mare, Med
gidia și Galați, de unde se expe
diază pentru consumul intern și la 
export legume, căpșuni, piersici etc.

O dată cu sporirea bazei mate
riale necesare, departamentul se 
preocupă și de studierea raționali
zării căilor de circulație a legume
lor și fructelor-marfă.

Anul trecut au fost depreciate 
cantități însemnate de legume și 
fructe din cauză că unitățile pro
ducătoare n-au avut spații cores
punzătoare și suficiente pentru de
pozitare. Au fost cazuri cînd aceste 
produse au fost lăsate în cîmp în 
bătaia soarelui și vîntului. Nici 
unitățile departamentului nu au 
un număr suficient de magazii și 
adăposturi. în scopul îmbunătăți
rii acestei situații Uniunea Națio

nală a Cooperativelor Agricole de 
Producție a îndrumat cooperativele 
agricole să amenajeze, cu mate
riale și mijloace locale, umbrare și 
șoproane necesare adăpostirii pro
vizorii, sortării și ambalării pro
duselor. La rîndul său, departa
mentul va amenaja asemenea con
strucții pe o suprafață de 48 000 
metri pătrați. Se vor construi de
pozite moderne și silozuri pentru 
legume și fructe cu o capacitate 
de circa 5 000 tone, precum și 200 
de unități permanente și sezoniere 
din care 100 în puncte și pe trasee 
turistice, dotate mai bine din punct 
de vedere al păstrării și vîrizării 
produselor.

în ultimul timp a început să fie 
extinsă atît pe piața internă, cît și 
la export valorificarea legumelor 
și fructelor sub formă deshidra
tată. Aceste produse sînt căutate 
nu numai de gospodine ci și de cei 
ce se ocupă cu aprovizionarea can
tinelor și restaurantelor. Legumele 
și fructele deshidratate se pot păs
tra timp mai îndelungat cu menți
nerea însușirilor calitative. Din 
magazinele de desfacere se și 
pot procura anumite cantități din 
aceste produse. Nu este mai puțin 
adevărat că ele nu sînt încă sufi
cient de cunoscute. Aceasta impu
ne luarea unor măsuri de popu
larizare care să facă cunoscute 
consumatorilor întregul sortiment

Luptă pentru balon, pe gazo
nul... alb al stadionului Giulești, 
în timpul meciului Rapid—Di

namo

Foto : R. Costin

Soarele de februarie 
s-a strecurat printre 
nori, a risipit ceața, re- 
vărsîndu-și asupra Bu
dapestei razele lui stră
lucitoare. De pe colina 
Gelert, unde străju
iește Statuia Libertății, 
orașul se vede ca în 
palmă. Malurile Dunării 
bătrîne sînt unite de 
opt poduri construite 
fiecare în alt stil, clădi
rile vechi, adevărate 
monumente istorice, se 
învecinează cu tot mai 
multe edificii moderne.

In momentul cînd 
Budapesta a fost eli
berată de sub jugul

Lâgymanyos, Lumumba 
și Jozsef Attila, acesta 
din urmă fiind unul din 
cele mai mari și mai 
frumoase. S-a calculat 
că pentru lucrările de 
fundație ale noilor 
blocuri s-a scos atîta pă- 
mînt incit s-ar putea 
amenaja mai multe co
line ca aceea care stră
juiește capitala ungară 
— Gelert. Pentru ridi
carea celor 200 de noi 
blocuri de aici s-au fo
losit mari cantități de 
materiale de construc
ție, pentru transportul 
cărora a fost nevoie de

corespondență 
din R. P. Ungară

IERI, LA
Pe ospitalierul stadion Construc

torul, care de ani în șir găzduiește 
competiția inaugurală a sezonului 
de rugbi, s-a desfășurat ieri prima 
etapă a „Cupei de iarnă". împrej
muind terenul, șiruri vii de specta
tori au rămas „pe poziții' 
pînă la consumarea ultimului mi
nut de joc, urmărind disputele a- 
tractive.

Dintre rezultatele celor trei întîl- 
niri, ca o surpriză de proporție 
apare înfrîngerea echipei cam
pioane, Grivița roșie (cu efectivul 
complet) în fața uneia dintre for
mațiile care au retrogradat anul 
trecut din prima categorie : Con
structorul. Surpriza este, totuși, a- 
parentă, pentru că se știe cît de 
mult contează în sport ambiția și 
voința de a învinge. Acesta a și

de produse deshidratate și modul 
lor de întrebuințare.

Ținînd seama de faptul că fruc
tele și legumele deshidratate au 
început să fie mult solicitate, ele 
vor fi produse în cantități mari, 
în magazinele de desfacere se vor 
găsi : fasole verde deshidratată, to
mate, spanac și gogoșari, ambalate 
în pungi de material plastic ori de 
celofan, frumos etichetate. în 
scopul asigurării unor cantități 
mai mari din aceste produse, în a- 
nul 1967 se vor construi încă 28 de 
tunele mecanice pentru deshidra
tarea fructelor și legumelor și 
două hale de semiindustrializare 
cu o capacitate de prelucrare de 
2 000 tone legume.

Unele măsuri vor fi luate și în 
direcția îmbunătățirii modului de 
prezentare a mărfurilor. De exem
plu, o parte din cartofi vor fi vîn- 
duți în saci confecționați din fileu 
textil. în același mod vor fi livrate 
cantități mult mai mari de ceapă, 
rădăcinoase etc. Va fi extinsă 
mult folosirea ambalajelor din 
material plastic. în pungi de poli
etilenă se vor găsi legume, prune 
uscate, precum și legume murate : 
castraveți, gogonele, ardei gras la 
sare, gogoșari, varză tocată, cono
pidă, frunze de viță de vie etc. în 
pungi de celofan vor fi puse în 
vînzare nuci albite și căței de us
turoi. Toate acestea impun asigura
rea unităților cu mașini și utilaje 
necesare sortării, calibrării și spă
lării produselor. Vor fi multiplicate 
cîteva mașini de sortat ceapă, cas
traveți,. iar din import se vor 
procura utilaje de calibrat, spălat 
și ambalat cartofi, mașini pentru 
curățatul merelor în vederea deshi
dratării etc. în felul acesta, pe de o 
parte va putea, fi redus volumul 
mare de muncă manuală ocupat 
cu sortarea legumelor și fructelor, 
iar pe de altă parte, în comerț vor 
exista produse uniforme și de bună 
calitate.

O dată cu dezvoltarea bazei ma

PE TERENURILE 

DE FOTBAL
Echipele bucureștene de fotbal 

Dinamo și Rapid s-au întîlnit du
minică intr-un meci amical pe 
stadionul Giulești. Scor : 1—1, prin 
golurile marcate de Nuțu (Dinamo) 
în minutul 17 și respectiv lonescu 
în minutul 72. Rezultatele altor 
partide amicale : C.F.R. Timișoa
ra—C.S.M.S. Iași 1—0 ; Universi
tatea Cluj—Politehnica Timișoara 
4—2 ; U.T. Arad—Vagonul Arad 
1—2. Meciul Dinamo Pitești—Stea
gul Roșu Brașov se dispută astăzi, 
la Pitești.

RUGBI
fost „secretul" spectaculoasei vic
torii a „constructorilor". Numeroa
sele lor placaje prompte au anihi
lat încercările insistente ale grivi- 
țenilor de a reface handicapul de 
9 puncte care a existat la un mo
ment dat pe teren, partida închein- 
du-se cu scorul de 9—8 în favoarea 
Constructorului. Desigur, un singur 
meci nu poate fi concludent pen
tru verificarea potențialului unei 
echipe, dar „semnalul de alarmă" 
tras la timp, privit cu seriozitate, 
dă întotdeauna cele mai bune 
roade.

Celelalte întîlniri s-au încheiat 
astfel : Steaua—Rapid 11—3 ; Di
namo—Gloria 16—3 ; Progresul— 
Vulcan 11—0 (acest meci a avut 
loc vineri).

teriale, cu sporirea producției de 
legume și fructe, cu creșterea fi
rească a exigenței consumatorilor 
față de produsele ce li se oferă, se 
va acționa și pe linia ridicării ca
lificării profesionale a tuturor ce
lor ce lucrează în domeniul valo
rificării legumelor și fructelor. 
Este vorba de organizarea unor 
școli permanente de calificare ale 
departamentului, situate pe lîngă 
centrele mari de producție, cu ac
tivitate diversă, bine utilate, unde 
elevii să poată urma atît cursurile 
teoretice cît și executa lucrările 
practice. Prin instructaje de scurtă 
durată (10—15 zile) lucrători din 
acest domeniu vor dobîndi cunoș
tințele necesare.

Cu sprijinul organizațiilor de 
partid și sindicale din unități se 
va urmări educarea lucrătorilor, în 
sensul întăririi simțului lor de răs
pundere față de mărfurile încredin
țate, și abordării unei atitudini ci
vilizate față de cumpărători. Acțiu
nile întreprinse vor contribui la îm
bunătățirea procesului de valorif: 
care a fructelor și legumelor.

La reluarea 
întrecerilor 
de baschet

A început a doua parte a campio
natelor republicane de baschet. în 
cadrul etapei inaugurale, sala Giulești 
(al cărei interior a lăsat o plăcută 
impresie după recenta renovare) a 
găzduit sîmbătă seara meciurile femi
nine Rapid—Constructorul și Politeh
nica—Olimpia T. V. Cum era de aș
teptat, victoriile au revenit echipelor 
Rapid și Politehnica. între jocul în
vingătoarelor — principale pretenden
te la titlul de campioană — a exis
tat însă o deosebire evidentă : rapi- 
distele au arătat o formă mulțumi
toare, se pare chiar mai bună decît 
în toamnă, în timp ce studentele, deși 
au avut adversare de valoare mai 
scăzută și cu efectiv minim (doar 
șapte jucătoare, dintre care una s-a 
accidentat în primul minut I), au co
mis multe greșeli elementare de teh
nică, reușind să acumuleze un avan
taj concludent abia spre sfîrșitul parti
dei.

în întrecerea masculină toate echi
pele bucureștene au evoluat în această 
etapă „acasă”. Meciurile din Capi
tală și din țară s-au încheiat cu re
zultate scontate, iar majoritatea jucă
torilor selecționabili au avut o evo
luție satisfăcătoare.

Rezultate tehnice: feminin: Rapid— 
Constructorul 81—41 (45—18) ; Poli
tehnica București—Olimpia T. V. 
61—37 (27—15) ; Voința București— 
Crișul Oradea 50—44 (25—33); Uni
versitatea Iași—Mureșul Tg. Mureș 
68—54 (35—27) ; Voința Brașov—Uni
versitatea Cluj 49—50 (18—22) : 
masculin : Dinamo București—Dina
mo Oradea 84—51 (44—21) ; Poli
tehnica București—Politehnica Galați 
70—57 (25—28) ; Bapid—I.C.F. 78— 
63 (34—29) ; Steaua—Academia Mi
litară 86—63 (46—30) ; Universitatea 
Cluj—Medicina Tg. Mureș 88—61 
(38—33); Universitatea Timișoara— 
Steagul roșu Brașov 82—77 (32—40).

fascist, cu totul alta 
îi era înfățișarea. Trei 
sferturi din clădirile o- 
rașului erau avariate, 
aproape 14 000 locuin
țe fiind complet dis
truse. Podurile zăceau 
în apa Dunării, fabri
cile fuseseră devastate, 
iar străzile erau numai 
ruine.

In anii puterii popu
lare, oamenii muncii din 
B.P. Ungară au desfășu
rat o activitate intensă, 
plină de însuflețire 
pentru refacerea și 
dezvoltarea capitalei 
patriei lor. In prezent, 
Budapesta se înfățișează 
ca un oraș în plină în
florire. El cuprinde a- 
proape jumătate din ca
pacitatea industrială a 
țării și o cincime din 
populația ei. Aici se 
produc mașini de înal
tă precizie, mașini-u- 
nelte și aparataj me
dical și de telecomu
nicații, autocamioane, 
tractoare, autobuze, a- 
parate de radio și tele
vizoare, nave, medica
mente, textile și becuri 
electrice, încălțăminte și 
produse alimentare.

Orașul s-a înnoit an 
de an. Alături de ve
chile sale construcții, 
în stil gotic și clasic, 
se înalță tot mai 
multe blocuri moderne. 
Au apărut noi cartiere 
de locuințe — Csepel,

peste 50 000 de vagoa
ne. Cartierul acesta, ri
dicat în ultimii ani și 
populat de circa 40 000 
de oameni, echivalează 
în mărime cu orașul 
Dunaujvăros.

In Budapesta s-au 
construit în anii de 
după eliberare 28 de 
noi zone de locuințe, 
însumînd 130 000 de 
apartamente. Pentru a 
face față volumului tot 
mai mare de construc
ții, în oraș s-au ridicat 
două „fabrici" de case. 
Cea din Obuda (Buda 
veche) are o capacitate 
anuală de 1 800 aparta
mente. Casele produse 
aici sînt montate în 
cartierul Kelenfold. 
Pînă acum, în cartier 
s-au montat peste 1 500 
apartamente, o școală 
cu 16 săli de clasă și 
alte așezăminte social- 
culturale. Se prevede 
că în acest an numărul 
apartamentelor din 
prefabricate va creș
te în acest cartier cu 
1 680.

O mare dezvoltare a 
căpătat rețeaua comer
cială. Șiruri de maga
zine de tot felul, cu 
vitrine bogat împodo
bite, creează o notă ca
racteristică tuturor car
tierelor și în special 
celor noi.

In perioada celui

de-al treilea plan cin
cinal al R. P. Ungare 
(1966—1970), pentru 
dezvoltarea Budapestei 
se vor investi 26 mi
liarde forinți, sumă e- 
chivalentă cu un sfert 
din bugetul țării pe a- 
nul în curs. Se vor re
nova circa 5.5 000 a- 
partamente, iar din fon
durile statului și din 
contribuția personală a 
cetățenilor se vor con
strui 58 000 de apar
tamente.

Recent, Sfatul Ca
pitalei a aprobat pla
nul de dezvoltare a o- 
rașului pe anul în curs. 
El prevede să se con
struiască cu 28 la sută 
mai multe locuințe de
cît în 1966. Din fon
durile statului și din 
contribuția personală a 
cetățenilor, în 1967 se 
vor construi 10 000 de 
apartamente. Se preve
de, de asemenea, con
struirea de noi școli, 
grădinițe, creșe, noi 
secții pe lingă unele 
spitale, modernizarea 
unor străzi etc.

Budapesta este și un 
însemnat centru cultu
ral al Ungariei popu
lare. O atenție deose
bită se acordă învăță- 
mîntului. In facultățile 
din oraș învață a- 
proape 25 000 de stu- 
denți, școlile de cultu
ră generală cuprind 
peste 200 000 tineri, iar 
cursurile școlilor medii 
sînt urmate de 60000 
de elevi. Spectacolele 
celor două teatre de 
operă din Budapesta 
sînt vizionate anual de 
peste un milion de oa
meni. De o mare aflu
ență de public se bucu
ră și cele 16 teatre, pre
cum și numeroasele 
scene în aer liber. Mu
zeele, galeriile de artă, 
expozițiile permanente 
întregesc imaginea Bu
dapestei ca principal 
centru cultural al Un
gariei populare.

Noua înfățișare a 
Budapestei, dezvoltarea 
ei continuă sînt parte 
integrantă din marile 
realizări dobîndite de 
poporul ungar în con
strucția socialistă, în 
înflorirea patriei sale.

vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 februarie. în 
țari : vreme rece, cu nopți 
geroase la început, apoi în în
călzire treptată. Cerul va fi va
riabil. Ninsori slabe locale. 
Vint slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 15 grade 
și minus 5 grade, iar maxi
mele între minus 5 șl plus 5 
grade. Ceață locală. în Bucu
rești : vremea va fi rece la 
început, apoi se va încălzi 
treptat. Cerul va fi variabil. 
Ninsori slabe. Vint slab pînă 
la potrivit. Ceață dimineața, 
spre sfîrșitul intervalului.

Tradiția șezătorii
(Urmare din pag. I)

astăzi centenare, echipe teatrale 
cu un repertoriu alcătuit din co
medii de Alecsandri, Negruzzi, Ca 
ragiale și piese istorice de Hașdeu. 
Delavrancea, târâturi și orchestre 
de muzică populară in care, pe 
lîngă lăutari, au intrat și țărani 
cîntăreți la fluier, la cimpoi, la ca
val.

în epoca socialismului, viața spi
rituală a oamenilor cunoaște di
mensiuni noi înfii-'ale în majorita
tea satelor și comunelor din Romă-

nla, căminele culturale au avut in 
anii de după eliberarea țării o 
contribuție însemnată la restruc
turarea profilului moral-politic al 
țărănimii. Prin munca plină de ab
negație a unui mare număr de ac
tiviști politici și îndrumători cul
turali, căminele au devenit Școala 
educării intelectual-politice a ma
selor de țărani, care au străbătut, 
după cum scria Mihail Sadoveanu. 
„drumul spinos al înțelegerii’, în
temeind întovărășirile și coopera
tivele agricole de producție.

A. POP

Istoria și eforturile întregului 
nostru popor ne-au adus succese 
după succese în toate sectoarele 
vieții economice și de stat ; socia
lismul a învins definitiv la orașe și 
sate, industrializarea este un pro
ces în continuă dezvoltare, coope
rativizarea agriculturii s-a înfăp
tuit. Lumea satului cunoaște în ul
timele două decenii transformări 
epocale : se taie și se asfaltează 
șosele, se electrifică șesurile, dea
lurile și munții, se zidesc școli ge
nerale și, pe alocuri, licee în co
mune din inima Bărăganului sau 
din depresiuni intracarpatice, se 
construiesc magazine universale în 
locul căruțelor de „marchitani", 
care vindeau pe ouă și grîu „ma
terie’ de șorț și broboade, se des
fac prin comerțul de stat și coope
ratist aceleași sortimente de 
mărfuri ca în mediul urban, de la 
tergal și lustre pînă la frigidere 
și televizoare

în aceste condiții se pune, pe 
bună dreptate, întrebarea : ce cJe- 
ră astăzi căminul cultural locuito
rilor din sate ?

— Un aparat de radio ca să as
culte „ora satelor" ? — Foarte 
mulți cooperatori au acasă apa
rate mai moderne decît cel de la 
cămin, la care ascultă și era sa
telor, și pe Angela Moldovan, și pe 
Remo Germani.

— Un televizor ? — în multe din 
satele României există deja 
10—20—30 de televizoare.

— Un concurs intercomunal „dia
log pe aceeași scenă" ? — Dai 
acesta se ține numai o dată la ur. 
an sau doi.

— Cîte o anemică serbare, la 
care nu vin decît bătrînii, căutînd 
amintirea frumoaselor șezători de 
odinioară, eu cîntece și jocuri și 
obiceiuri străbune ?

După părerea mea, nu este de a- 
juns să ne închipuim că pătrun
derea civilizației la sate înseamnă 
atîtea biciclete, atîtea motorete și 
atitea garnituri de mobilă vlndute 
intr-un an. Firește, noțiunea de ci
vilizație nu poate ii desprinsă de 
ideea de confort, dar aceasta nu 
reprezintă totul. Viața țărănimii 
trebuie privită și cunoscută in loată 
complexitatea ei, dinlăuntrul sufle
telor oamenilor, și nu prin perde
lele ferestrelor pentru a descoperi 
mașina de cusut și aspiratorul de 
praf.

într-o eră în care zborurile ome
nești în Lună sînt un fapt iminent, 
într-o vreme în care statul nostru 
socialist oferă țăranilor pensii este 
cu totul depășită organizarea mol
comă a vieții spirituale rura
le sau lăsarea ei pe seama 
întîmplării și a unor campa
nii. De ce „luna cărții la sate" ? 
De ce nu permanența cărții 
la sate, așa cum există și la oraș ? 
Se consideră oare că lumea sate
lor dorește întîlnirea cu cartea nu
mai o lună pe an ? Anton Pann, 
din cîte știm, colinda satele și bil- 
ciurile cu traista plină de cărți in 
tot timpul anului. De ce modernele 
noastre instituții de difuzare a cărții 
să-și îndrepte cu. precădere aten
ția asupra țărănimii numai o lună 
pe an ?

Organizarea actualei vetre spiri
tuale a satului românesc, avind ca 
nucleu căminul cultural, mi se pare 
o problemă extrem de importantă 
pentru studiul organelor de specia
litate din cadrul C.S.C.A., al socio
logilor, al metodiștllor de la ca
sele de creație populară, al fol
cloriștilor. Rîndurile de față n-au 
urmărit decît să atragă atenția a- 
supra ei.
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Atmosferă încordată 
în Aden

ADEN 12 (Agerpres). — O atmos
feră încordată a domnit sîmbătă in 
principalele localități din Aden, ca 
urmare a măsurilor luate de auto
ritățile britanice pentru a împiedica 
acțiuni de mare amploare ale popu
lației, prilejuite de aniversarea a 
opt ani de la constituirea Federației 
Arabiei de Sud, de inspirație colo
nialistă. Străzile au rămas în tot 
cursul zilei goale, magazinele au 
fost închise, iar transportul urban

s-a întrerupt complet. Frontul de 
Eliberare a sudului ocupat a anun
țat că greva declanșată în semn de 
protest împotriva dominației colo
niale s-a soldat cu un succes deplin, 
în diferite părți ale teritoriului au 
avut loc demonstrații și s-au produs 
explozii. Autoritățile britanice au 
anunțat că trupele au deschis focul 
de 14 ori împotriva demonstranților. 
S-au înregistrat morți și răniți.

NUANȚĂRI IN POZIȚIA BRAZILIEI FATĂ
’ 1 »

DE PROIECTUL „FORȚELOR INIERAMERICANE"
RIO DE JANEIRO 

12 (Agerpres). — în 
preajma Conferinței 
extraordinare a 
O.S.A., care se va 
deschide la 15 fe
bruarie la Buenos 
Aires, în cercurile 
politice braziliene se 
vorbește despre o 
nuanțare a poziției 
Braziliei în ce priveș
te planul de creare a 
așa-numitelor forțe 
permanente inter- 
americane pe conti
nentul latino-ameri- 
can. Se ia ca indiciu 
în acest sens decla
rația ministrului de 
externe brazilian. Ju- 
racy Magalhaes, po
trivit căreia Brazilia 
va sprijini crearea u-

nor asemenea forțe, 
cu condiția ca hotărî- 
rea să fie aprobată în 
unanimitate de către 
statele membre ale 
O.S.A. Pînă în pre
zent, după cum se 
știe, Mexicul și Chile 
au respins oficial pro
punerile privind cre
area forțelor perma
nente intcramericane. 
Presa braziliană scrie 
că guvernul lui Bran
co ar fi renunțat la 
propunerea sa cu pri
vire la crearea unui 
comitet militar per
manent al O.S.A. ca o 
etapă în direcția rea
lizării planului ame
rican privind forțele 
permanente intera- 
mericane, deoarece

majoritatea țărilor 
latino-americane se 
opun acestei propu
neri.

Controversa în ju
rul creării forțelor 
permanente inter- 
americane pe conti
nentul latino-ameri- 
can în preajma des
chiderii lucrărilor 
Conferinței O.S.A. de 
la Buenos Aires 
ilustrează, potrivit 
observatorilor poli
tici, faptul că deși o- 
ficial nu este inclusă 
pe ordinea de zi a a- 
cestei conferințe, ea 
va constitui una din 
temele majore care 
vor fi dezbătute în 
culisele conferinței.

IN DRUM SPRE ȚARĂ Premierul

Ministrul afacerilor externe
al României s-a oprit pentru
o scurtă vizită

BUDAPESTA 12 — Coresponden
tul Agerpres, A. Pop, transmite : în 
drum spre patrie, venind de la 
Bruxelles, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu soția, s-a oprit la Buda
pesta, unde, la invitația lui Jănos 
Peter, ministru] afacerilor externe 
al R. P Ungare, va face o scurtă 
vizită de prietenie.

La gara Keleti din Budapesta, 
tov. Corneliu Mănescu a fost în-

la Budapesta
tîmpinat de Jănos Peter, ministrul 
afacerilor externe al R. P. Ungare, 
de Erdel.yi Karoly, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de di
rectori și funcționari superiori din 
M.A.E., piecum și de Jozsef Vincze. 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, precum și 
membri ai ambasadei și agenției 
economice.

■talia încercări de aplanare 
a disensiunilor din coaliția 

guvernamentală
ROMA 12 (Agerpres). — între de sîmbătă fără a se lua însă o ho-

primul ministru italian, Aldo Moro, 
și Pietro Nenni. președintele Parti
dului Socialist Unificat și vice- 
premier, a avut loc sîmbătă o înde
lungată întrevedere în cursul căreia 
au fost examinate modalitățile de 
evitare a crizei care amenință coa
liția de centru-stînga. Premierul a 
prezentat propunerile partenerilor 
creștin-democrați ai coaliției. A- 
ceste propuneri au fost examinate 
de Secretariatul Partidului Socia
list Unificat în ședințe care s-au 
prelungit aproape în tot cursul zilei

tărîre. Secretariatul a decis doar să 
ceară premierului „precizări indis
pensabile" cu privire la propunerile 
sale, care se referă în principal la 
realizarea programului economic și 
social al guvernului de coaliție.

Actualele dificultăți au intervenit 
zilele trecute cu prilejul unui vot 
ce a avut loc în Senatul italian și 
în cursul căruia democrat-creștinii 
s-au pronunțat împotriva unor as
pecte ale politicii sociale asupra 
căreia au căzut de acord inițial 
partidele coaliției.

“ Sorry but you’ve got a black eye.”

n| MOSCOVA. Nepotul lui Karl Marx, picto
ri rul francez Frederic Longc, care se află de 
cîtva timp în vizită în U.R.S.S., a dăruit sîm
bătă Comitetului Central al P.C.U.S. mai mul
te fotografii și documente care au aparținut 
fiicei lui Marx, Jenni, fotografii înfățișînd fa
milia lui Marx și un album cu autograful lui 
Paul Lafargue, fruntaș al mișcării muncitorești 
internaționale.
M NEW YORK. Cunoscutul pacifist american, 

reverendul A. J. Muște, a încetat din viață 
la New York în urma unei crize cardiace. în 
ultimii ani, el a organizat numeroase demonstra
ții împotriva războiului din Vietnam, făcînd par
te recent dintr-o delegație de clerici care a vi
zitat R. D. Vietnam și a avut convorbiri cu pre
ședintele Ho Și Min și cu alți conducători ai 
acestei țări.

■g LAGOS. Luni dimineața, în capitala nige- 
™ riană se deschide a VIII-a sesiune a Co
misiei economice a O.N.U. pentru Africa. După 
cum au anunțat surse oficiale din Lagos, la 
conferință vor participa aproximativ 600 de 
delegați, reprezentînd 38 de țări africane, pre
cum și uncie organisme ale O.N.U.

■ MOSCOVA. între 20 și 26 ianuarie, o de
legație a Partidului Baas, condusă de Salah 

Jcdid, locțiitor al secretarului general al parti
dului pentru Siria, a făcut o vizită în U.R.S.S. 
la invitația C. C. al P.C.U.S. Delegația a avut

convorbiri la C.C. al P.C.U.S., în cursul că
rora s-a procedat la un schimb de păreri refe
ritor la activitatea celor două partide și la 
dezvoltarea continuă a legăturilor între ele.
Bg NEW YORK. Aproape 10 000 de studenți șl 
“ profesori au demonstrat pe străzile orașu
lui Sacramento (capitala statului California), 
îndreptîndu-se spre clădirea Adunării legisla
tive. Demonstrația a fost organizată în semn de 
protest împotriva intenției guvernatorului Ro
nald Reagan, de a reduce în anul fiscal 1967— 
1968 sumele destinate invățămîntului superior.

■ KESON. Sîmbătă a avut loc Ia Panmunjon 
o ședință a ofițerilor de securitate ai celor 

două părți ale Comisiei militare de armistițiu 
din Coreea, convocată la propunerea părții co- 
reeano-chineze, care a protestat împotriva noi
lor provocări săvirșite de americani în zona de 
securitate comună.

■ MANILA. Conferința miniștrilor de externe 
ai celor șapte țări implicate în intervenția 

armată din Vietnam ar putea avea loc în luna 
aprilie la Washington — au anunțat la Manila 
surse bine informate. Conferința, care va fi 
precedată de o reuniune la Saigon a amba
sadorilor țărilor respective, va fi organizată 
ca o „urmare firească" a intîlnirîi de la Ma
nila, unde, după cum se știe, au fost inițiate noi 
planuri de intensificare a intervenției armate 
în Vietnamul de sud.

Desenul de mai sus, reprodus după zia
rul englez „Sun", satirizează aplicarea 
politicii apartheidului de către regimul 
rasist al R.S.A. pînă și în domeniul 
sportului. Unui sportiv i se refuză in
trarea în clădirea Comitetului sud-afri- 
can pentru box. Motivul — „îmi pare 

rău. dar ai un ochi negru (vînăt)"

(Urmare din pag I)

Cea mai veche statistică, datînd 
din 1853, stabilea pe anul respectiv 
o producție de 327 152 tone de za
hăr. De la un deceniu la altul can
titățile au crescut, transformînd 
Cuba tn cea mai mare producă
toare și exportatoare de zahăr din 
lume Nu întîmplător proprie
tarii spanioli și, mai tîrziu, ca
pitaliștii americani au mîngîiat 
zahărul cu o metaforă, denumindu-1 
„aurul dulce", metaforă care nu în
dulcea însă cu nimic viața muncito
rilor „canaverales" (ocupați în 
plantațiile de trestie și în industria 
zahărului), exploatați crîncen pînă 
la victoria revoluției. De aceea, una 
din primele măsuri radicale ale gu
vernului revoluționar a fost națio
nalizarea tuturor latifundiilor șl 
centralelor de zahăr, înfăptuită în 
1960.

Am ațuns în Cuba în zilele în 
care ziarele făceau bilanțul „micu
lui cules" (zafra chica), încheiat 
în preajma sărbătorilor de iarnă, 
și anunțau cu litere mari începutul 
„marelui cules' (zafra grande), 
care durează pînă în mai sau iu
nie. Mii și zeci de mii de oameni 
pornesc spre plantații, trenuri și 
autocamioane transportă zi și 
noapte trestia spre centralele de 
zahăr, care funcționează neîntre
rupt 24 de ore din 24. întreaga tară 
e cuprinsă în această campanie, 
în acest uriaș efort relatat într-un 
reoortaj anterior.

întotdeauna, sub soarele tropical 
trestia de zahăr a mobilizat. In 
perioada zafrei. mari energii ome
nești Astăzi, sub luminile revolu
ției. trestia de zahăr mobilizează 
nu numai forța fizică a oamenilor 
ci și gîndirea lor și, mai ales, va
lențele profunde ale conștiinței 
lor.

Savantul de miine
La centrul de experimentări „An

tonio Mesa Hernandez' din regiu
nea jovellanos, trestia de zahăr e 
supusă cercetării de laborator. în
soții de tehnicienii Cristobal Felipe

Gonzalez șl Manuel Anderez, pri
mul specializat în protecția plan
telor iar al doilea în genetică, am 
parcurs „biografia' trestiei de la 
sămînța abia încolțită pînă la su
cul aromat și dulce supus încer
cărilor dozimetrice și polarimetrP 
ce care stabilesc cantitatea de za- 
haroză, randamentul și productivi
tatea plantei. Se studiază la mi
croscop, în eprubete, pe parcele 
experimentale mijloacele profilac-

vității, de ameliorarea solurilor, de 
cerințele unei culturi intensive. 
Plantațiile epuizate, pămînturile 
sărăcite erau abandonate. în 
schimb se defrișau păduri cu lemn 
valoros — eucalipt, cedru, acaju 
— totul în vederea cîștigului ime
diat, a beneficiului maxim pentru 
latifundiari sau trusturi. Astăzi, dez
voltarea agriculturii presupune 
perspectivă, perspectiva presupune 
știință, încheie Manuel Anderez.

străzile care duceau spre hotelul 
unde locuiam era întreruptă circu
lația. Astfel am aflat că stau chiar 
alături de „Cuba Pabelon" (Pavi
lionul Cubei), unde tocmai avea 
loc deschiderea expoziției „Indus
tria în slujba agriculturii', în pre
zența președintelui republicii, dr. 
Osvaldo Dorticos. Am pătruns 
printre miile de participanți și am 
reușit să vizitez expoziția în a- 
ceeași seară. De la fertilizante

„AURUL DULCE" 
și destinele unei metafore

tice împotriva insectei „Borer", «e 
administrează „vaccinuri’ împotri
va bolii „mosaic", se încearcă me
tode folosite în Australia, lava și 
în alte zone ale lumii cultivatoare 
de trestie Varietățile de trestie 
importate din alte părți sînt ținute 
în... carantină pe Insula Pinilor 
pentru a evita eventuala apariție 
de paraziți și boli în marile plan
tații. De asemenea, se experimen
tează sisteme de irigații, diverse 
tipuri de îngrășăminte și insecti
cide, se face analiza clorofiliană 
a frunzei pentru a se stabili capa
citatea de asimilare a fiecărei 
varietăți în funcție de umiditate, 
sol etc

— Studiul trestiei de zahăr e o 
preocupare nouă în Cuba, îmi ex
plică Manuel Anderez. Vitalitatea 
plantei, faptul că după o însămîn- 
țare se pot obține 5—6 recolte a- 
nuale (după tăierea tulpinei rădă
cina își continuă menirea ca și ri- 
zomii stufului din Deltă. — n.n.) au 
făcut ca foștii proprietari să nu se 
intereseze de problemele producti-

în această perspectivă se în
scriu, ca o dimensiune fundamen
tală, oamenii. în laboratorul de 
chimie n-am reținut aparatura, pro
bele de sol, analiza clorofiliană, 
ci privirile, gesturile, fizionomia lui 
Nelson Arsola, un tînăr tehnician 
de 19 ani. Pasiunea, dăruirea cu 
care vorbea despre munca lui. 
dorința fierbinte de a deveni ingi
ner agrochimist, continua preocu
pare pentru studiu (urmează școa
la serală), m-au făcut să întreză
resc figura specialistului, a cerce
tătorului de mîine, aplecat zile și 
nopți asupra microscopului și epru- 
betelor, dirijor al proceselor subti
le din viața plantei, adevărat stă- 
pîn al trestiei de zahăr.

Destinul industrial

într-una din seri mă întorceam 
la Havana după o călătorie în 
provincia centrală Las Villas. Pe

pînă la sacii destinați zahărului, o 
întreagă gamă de produse mărtu
riseau preocuparea principală a 
industriei : trestia.

Unul din ghizi, studentul Jose 
Perez, mi-a atras atenția asupra 
unui aspect nou, bine reprezentat 
în expoziție — mecanizarea. Dife
rite unelte agricole sînt fabricate 
azi în Cuba, iar tractoare importa
te din diverse țări, printre care și 
România, au fost prevăzute cu dis
pozitive. produse și montate de teh
nicienii și muncitorii cubanezi, 
pentru tăierea sau încărcarea 
trestiei.

în actuala zafră, pe pămînturile 
Cubei lucrează aproximativ 1 000 
de combine, 100 de secerătoare și 
4 500 mașini de încărcat trestia, 
elemente noi în procesul tradițional 
de recoltare Dar eforturile statu
lui pentru mecanizarea agriculturii 
au efect nu numai în mărirea pro
ducției vegetale ci și în stimularea 
producției de... idei. Recent, ziarele

sovietic
in Anglia

LONDRA 12 (Agerpres). — Mi
nistrul britanic pentru Scoția, 
William Ross, a oferit sîmbătă, la 
Edinburg, un prînz în cinstea pri
mului ministru sovietic, Alexei 
Kcsîghin, aflat într-o vizită în An
glia. Sîmbătă seara, Alexei Kosî- 
ghin a plecat din Edinburg spre 
Londra. In aceeași seară, postul 
de televiziune B.B.C. a transmis 
un interviu acordat de premierul 
sovietic.

Duminică dimineața, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a vizitat cimitirul londo
nez Highgate și a depus o coroană 
de fiori la mormîntu) lui Karl 
Marx.

In aceeași zi, Edward Heath, li
derul Partidului conservator brita
nic a oferit un dejun în cinstea 
lui Alexei Kosîghin.

Vizita
președintelui
I. B. Tito
în Austria

BELGRAD 12. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : Președintele R.S.F. Iugosla
via, losip Broz Tito, împreună cu 
soția, a plecat duminică într-o vi
zită oficială în Austria, la invitația 
președintelui Franz Jonas. El este 
însoțit de Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile externe și 
de alte persoane oficiale.

Intr-un interviu acordat înainte 
de plecare agenției austriece APA 
și reluat de agenția Tatiiug, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia a de
clarat că în timpul convorbiriloi 
ce vor avea loc în Austria vor fi 
abordate probleme privind dezvol
tarea colaborării bilaterale și ale 
situației internaționale actuale. El 
a subliniat interesul popoarelor 
pentru „ca în Europa să fie asi
gurate pacea și colaborarea pe 
principiul egalității în drepturi, 
singurul principiu pe care se pot 
baza relații internaționale stabile". 
Colaborarea între toate țările eu
ropene, a spus el, pentru găsirea 
soluțiilor celor mai adecvate în 
problemele europene, este un sec
tor în care Iugoslavia și Austria 
au puncte de vedere comune și în 
care ele vor colabora rodnic și pe 
viitor, împreună cu toate celelalte 
țări europene interesate. In înche
iere, I. B. Tito a declarat că „a- 
ceastă vizită va influența favorabil 
dezvoltarea în continuare a rela
țiilor celor două țări".

au comentat pe larg experimenta
rea unei „măquina sembradora', 
o semănătoare de trestie concepu
tă și realizată de un simplu țăran, 
om cu o bogată experiență în cul
tivarea acestei plante și cu un re
marcabil talent tehnic și spirit in
ventiv, calități puse în valoare abJa 
acum, în atmosfera propice creată 
de progresul agriculturii.

Alături de știință, mînă în mînă 
cu ea, industria pătrunde încetul 
cu încetul în lanurile de trestie. La 
rîndul ei, trestia își face drum spre 
agregatele și retortele industriei. 
După extragerea miezului alb și 
dulce, resturile plantei pot fi folo
site în fabricarea de combustibili, 
materie primă pentru hîrtie, căr
bune vegetal, materiale plastice, 
îngrășăminte chimice și biologice, 
izolanți termici, materiale absor
bante etc. Destinul industrial 
trestiei de zahăr a început.

Maceta și creionul

al

In urmă cu cîteva zile am luat 
parte la mitingul elevilor de la 
institutul „Ruben Martinez Villena' 
situat într-un cartier al Havanei. 
Participanți! — peste 10 000 de fete 
și băieți îmbrăcați în bluze albe 
și pantaloni albaștri. O adevărată 
mare de „sombrerouri* se legăna 
în ritmul unei orchestre pline de 
vioiciunea specific cubaneză. Cînd 
Fidel Castro a anunțat că o parte 
din tinerii prezenți vor porni spre 
provincia Camagiiey, unde, cu 
propriile lor mîini, vor trebui să a- 
sigure cantitatea de trestie nece
sară cîtorva centrale de zahăr, în
treaga adunare a izbucnit în ova
ții. Stăteam la cîțiva 
am simțit nemijlocit 
petuoasa lor bucurie.

într-altă zi, în plin
pitalei, lîngă hotelul „Habana li- 
bre", am descoperit un mic umbrar 
de pînză birou de înscriere pen
tru tinerii care voi să plece la 
„zafra". Un șir de băieți așteptau

pași de ei și 
marea și im-

centru al ca-

0 VIZITA UTILA
COLABORĂRII

ROMÂNO SOMALEZE
Vizita de prietenie pe care pre

ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. Chivu 
Stoica, a întreprins-o în Somalia, la 
invitația președintelui Aden Ab
dulla Osman, a constituit o vie ma
nifestare a bunelor relații statorni
cite între cele două țări, a dorinței 
de a dezvolta colaborarea lor în in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
progresului și păcii.

Timp de patru zile, cît a durat 
vizita, conducătorii Somaliei, po
porul somalez, au înconjurat cu 
multă căldură pe solii poporului 
român, exprimîndu-și sentimente
le de stimă și prietenie față de 
România. Am avut prilejul să con
stat aceasta chiar Ia fața 
Mogadiscio, 
cat în acele 
re. Străzile 
drapelele de stat ale celor 
țări, cu ghirlande de becuri multi
colore, au fremătat. de 
miilor de oameni ieșiți 
ne pe oaspeții români, 
lui Consiliului de Stat, 
în semn de prețuire față de țara 
noastră, cheia de aur a capitalei. 
Cîntece și dansuri au fost închinate 
prieteniei dintre cele două popoare, 
iar presa somaleză a oglindit pe 
larg desfășurarea vizitei. Aceiași 
primire călduroasă a fost rezervată 
oaspeților și în provincie. De-a lun
gul traseului pînă în orașele Afgoi 
și Giohar mii de somalezi au ținut 
să salute pe înalțn oaspeți români.

Vizitele făcute la obiective in
dustriale și agricole, convorbirile 
oficiale purtate la Mogadiscio, în- 
tr-o atmosferă de sinceritate și în
țelegere reciprocă au permis oaspe
ților să ia contact nemijlocit cu di
ferite aspecte ale vieții economice, 
sociale și culturale ale poporului 
somalez. Aceasta a contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, la 
întărirea relațiilor dintre România 
și Somalia, țări situate la mii de 
kilometri una de alta, dar apro
piate prin năzuința comună de a 
colabora, De altfel, comunicatul 
comun dat publicității la încheie
rea vizitei oglindește această preo
cupare. Constatând evoluția favora
bilă a colaborării economice și teh- 
nico-științifice, reciproc avantajoa
se, părțile și-au exprimat dorința 
de a căuta noi căi în vederea lărgi
rii acesteia. S-a convenit, în prin
cipiu, să se încheie un acord de co
laborare tehnico-științifică și să se 
negocieze, la cea mai apropiată o- 
cazie, acorduri de colaborare eco
nomică și culturală De asemenea, 
în vederea dezvoltării multilaterale 
a relațiilor prietenești dintre Româ
nia și Somalia, părțile au fost de 
acord să acrediteze ambasadori în 
cele două țări. Vor continua și con
tactele la nivel înalt. Președintele 
Somaliei, Aden Abdulla Osman, a 
acceptat cu plăcere invitația adre
sată de președintele Consiliului de 
Stat de a face o vizită oficială în 
România, prilej de a cunoaște ne
mijlocit marile succese ale Româ
niei în dezvoltarea economiei,

locului, 
capitala țării, a îmbră- 
zile haine de sărbătoa- 
sale, împodobite cu 

două

aclamațiile 
să întîmpi- 
Președinte- 

i s-a oferit,

ct-

ca o funcțională să le treacă nu
mele, școala și adresa într-un re
gistru.

— Ce vei face în acest timp cu 
școala ? — l-am întrebat pe Mig 
Lopez Peralta, un metis înalt, 
16 ani.

— E al doilea an cînd plec 
„cana" (trestia de zahăr) și în
celași timp îmi continui învățătura.

Un răspuns mai amplu am primit 
vizitînd expoziția amintită — „In
dustria în slujba agriculturii'. Un 
întreg pavilion prezenta un mic 
centru școlar de campanie, cu sală 
de clasă (sub un vast umbrar), 
cabinet medical, dormitor, labora
tor, dușuri. în această primăvară 
peste 150 000 de tineri își vor con
tinua studiile sub cerul serilor tro
picale, alternînd maceta cu creio
nul. E o experiență educativă, în
cepută anul trecut cu un număr 
mai mic de elevi și profesori și 
continuată acum la proporții mult 
mai largi.

— Scopul acestei acțiuni este 
educația prin muncă și pentru 
muncă, îmi spune profesorul Râul 
Gonzalves. Tinerii nu pot să rămî- 
nă în expectativă, e o mîndrie 
pentru ei să participe la eforturile 
întregului popor în perioada zafrei. 
Am constatat că 
muncit voluntar în 
din anul trecut au 
mai bune rezultate 
educație a simțului
a conștiinței cetățenești și patrioti
ce, împletită cu un aport substan
țial la economia țării.

Știință, industrie, educație. Iată 
doar cîteva din forțele ce se con
centrează acum în jurul trestiei de 
zahăr. Printre atîtea metafore pe 
care „cana" le-a inspirat de-a lun
gul istoriei, presărîndu-le în cîn
tece de dragoste, în poeme. în 
vorbirea curentă, s-a născut în ul
timii ani o nouă metaforă : trestia 
de zahăr — catalizator de energii. 
Sînt sevele generoase și puternice 
pe care numai revoluția le putea 
dărui.

științei și culturii, de a lua cunoș
tință de eforturile depuse de po
porul nostru pentru continua în
florire a țării. Președintele Soma
liei a ținut sa sublinieze că. de 
fapt, România a devenit bine cu
noscută în țara sa după vizita pre
mierului somalez făcută în iulie 
1965, exprimîndu-și o deosebită 
considerație față de succesele 
marcabile ale poporului român în 
dezvoltarea economică, socială și 
culturală. El a aerrdat, de aseme
nea, o înaltă apredere politicii ex
terne a României, iiițiativelor ei în 
direcția consolidării păcii și creă
rii unui climat de încredere între 
state.

în cursul convorbirilor oficiale, 
cei doi președinți au abordat un 
cerc larg de probleme ale situației 
internaționale. Trecînl în revistă 
transformările petrecute pe conti
nentul african, eforturih depuse de 
tinerele state pentru dezvoltarea și 
consolidarea independentei lor na
ționale, cele două părți au condam
nat colonialismul și rasisnul, ex
primîndu-și totodată solicaritatea 
cu lupta popoarelor pentru deplina 
lor eliberare. Comunicatul relevă 
importanța deosebită a așeză-jj re
lațiilor pe principiile indepenlenței 
și suveranității naționale, egaității 
depline în drepturi, respetării 
dreptului fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta, fără presiuni sau 
amestec străin.

Preocupate de asigurarea păcii & 
securității în lume, cele două părțj 
și-au exprimat profunda îngrțjbri- 
re față de grava amenințare pe 
care o reprezintă pentru pacea 
mondială continuarea și extinderea 
războiului din Vietnam. Ele au 
cerut lichidarea acestui periculos 
focar de război, subliniind necesi
tatea respectării dreptului poporu
lui vietnamez de a-și hotărî singur 
propriul viitor.

Abordînd situația din Europa, 
cei doi președinți au fost de acord 
că realizarea securității europene 
reprezintă o problemă de impor
tanță primordială nu numai pentru 
viața politică a acestui continent, 
ci și pentru ansamblul relațiilor in
ternaționale. în condițiile actuale, 
arată comunicatul, cînd pe conti
nent se dezvoltă un curent favora
bil unui climat de încredere și co
laborare, există posibilitatea abor
dării problemei securității în E 
pa pe baze noi, acceptabile tuturor 
statelor continentului.

Aceeași preocupare pentru înlă
turarea surselor de încordare în 
viața internațională o dovedește și 
felul în care au fost abordate di
feritele aspecte ale problemei de
zarmării. Cele două părți s-au pro
nunțat pentru adoptarea unor mă
suri care să ducă la reducerea și e- 
liminarea completă a pericolului 
nuclear. Ele au subliniat, de ase
menea, utilitatea creării unor zone 
denuclearizate în Europa, Africa și 
alte regiuni ale lumii. întărită de 
angajamentul statelor nucleare de 
a nu folosi niciodată arma atomi
că împotriva statelor care nu dețin 
această armă. Părțile au fost de 
acord că pentru pacea și securitatea 
internațională o mare însemnătate 
ar avea lichidarea blocurilor mili
tare, a bazelor militare de pe teri
toriile altor state, retragerea tutu
ror trupelor străine în limitele gra
nițelor lor naționale.

Participanții la convorbiri au 
subliniat însemnătatea sporirii ro
lului O.N.U. și. legat de aceasta, 
necesitatea ca organizația să re
flecte cu fidelitate realitățile lumii 
contemporane. Ei s-au pronunțat 
pentru restabilirea imediată a 
drepturilor legitime ale R. P. Chi
neze în O.N.U., pentru o mai justă 
reprezentare a noilor state inde
pendente în principalele ei orga
nisme.

Vizita în 
Consiliului 
reafirmare 
țări de a dezvolta colaborarea ro- 
mâno-somaleză în avantajul reci
proc, de a-și aduce contribuția la 
cauza păcii și a progresului.

Nicolae N. LUPU

re-

Somalia a președintelui 
de Stat a constituit o 
a năzuinței celor două

elevii care au 
cadrul acțiunii 
obținut și cele 
în studiu. E o 
de răspundere,

*

KINSHASA 12 (Agerpres). — Du
minică au început la Kinshasa lu
crările Conferinței la nivel înalt a 
țărilor din Africa centrală și răsă
riteană. Conferința, care a început 
cu o zi înainte de data prevăzută, 
este consacrată examinării diverse
lor aspecte ale problemei securită
ții pe continenlul african

La deschiderea lucrărilor au par
ticipat reprezentanți a 9 din cele 10 
țări invitate: Burundi, Congo 
(Brazzaville), Congo (Kinshasa), 
Ruanda, Kenya. Zambia, Sudan, 
Tanzania, Uganda Delegația Repu
blicii Africa Centrală nu a sosit 
încă la Kinshasa.
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