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ÎN ZIARUL DE AZI

■ Stimularea ini
țiativei și a spiritu
iui de răspundere
■ Criteriile este
ticii — și ambianța

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R interioară a unită-
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ților comerciale
■ Surse nefolosite

Consfătuire consacrată
activității 
comerțului7

*

în

in domeniul
exterior

Îmbunătățirile
funciare

mijloc principal de ridicare

a productivității pămîntului
Barbu POPESCU

prim-vicepreședinte al Consiliului
Superior al Agriculturii

în Editura politică a apăruți

NICOLAE CEAUSESCU

de rentabilizare a
producției ■ Locul
monumentelor e pe
soclu, nu în dosare 
■ Corespondență 
din Geneva ■ Sport

In zilele de 22 și 23 februarie, sala mică a Palatului Republicii din Capitală a avut loc o consfătuire consacrată activității desfășurate în domeniul comerțului exterior al țării noastre.Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Manea Mănescu, Mihai Dalea.Au luat parte miniștri, conducători ai unor instituții centrale, șefi de misiuni diplomatice și șefii a- gențiilor comerciale ale României în străinătate, directorii întreprinderilor de comerț exterior, directori ai unor întreprinderi producătoare de mărfuri pentru export, activiști ai C.C. al P.C.R. și ai comitetelor regionale de partid.

Tovarășul Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat o analiză a activității ministerelor, organizațiilor economice și întreprinderilor în domeniul comerțului exterior. Au urmat dezbateri la care au luat cu- vîntul numeroși participanți kla consfătuire.In încheierea consfătuirii a vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a subliniat sarcinile ce revin ministerelor șl întreprinderilor, măsurile ce trebuie luate pentru dezvoltarea în continuare a comerțului exterior al României.(Agerpres)

UMBRELA

DL STAI...
4

Un cronicar al faunei politice 
da odinioară o împărțea, în mod 
sarcastic, în trei încrîngături, 
după genul hranei : carnivore, ier- 
bivore și bugetivore.

Ce reprezentau bugetivorele 
sau bugetivorii ? Erau paraziți le
giferați ai organismului financiar 
de stat, care operau în intestinele 
finanțelor publice sau, adesea 
chiar la vedere, prinși la subsuo- 
rile marilor instituții, ca niște că- 
puși. Nu chiar la vedere, ci sub 
jiletcă, sub cămașă, cît mai a- 

7<roape de piele și cît mai lipit 
„de ea. Bugetivorii nu munceau. 
Singurul instrument activ al orga
nismului lor jalnic era trompa și 
singura 
suptul,

lor rațiune de a fi erau 
sustragerea, subti/izarea.

opinii
lor : unde nu curge, 

Deviza lor : lac să fie, 
se adună I 

nu poți umbla

Stafiunile de pe 
Valea Prahovei

în noul sezon turistic

TEHNOLOGII
NOI LA
REȘIJA

Morala 
pică I 
că broaște se adună I Este
tica lor : nu poți umbla cu 
mierea fără să te mînjești I Ros
tul lor? Nici unul. Zeci de publi
ciști, de la Arghezi la Cocea, pînă 
la Sahia și Geo Bogza, au arun
cat peste această faună subdegra- 
dată vitriolul disprețului public. 
Cum să vindeci însă ceea ce nu 
se putea vindeca decît cu sapa și 
lopata ?

Societatea noastră socialistă a 
lichidat această racilă prin însuși 
actul revoluționar al răsturnării 
societății vechi. Ne gospodărim 
noi înșine bunurile, ne apărăm cu 
vigilentă buzunarul, ridicînd — la 
echivalentul ei exact de muncă și 
sudoare — noțiunea de leu. Nu ne 
este indiferent acest leu, fiindcă 
ne-am învăfat să-l facem fertil ca 
și bobul de grîu, obligîndu-l să 
rodească însutit în vistieria noastră 
obștească. De aceea, ne bucu
răm cînd îl vedem rodind, 
sentimentul că stropul nostru 
efort, înmulțit cu milioane 
milioane de stropi, se 
la puterea de val marin, înăl- 
jînd uzine și fabrici prospe
re, cetăți ale industrializării, ale 
științei sau ale culturii. Cercefînd 
comunicatele statistice date pu
blicității, ai revelația parcurge
rii unor tabele logaritmice de bo
gății, în care cifrele cresc prin 
înlănțuiri organice, destăinuindu-fi 
— obfinut și prin .contribuția ta — 
pulsul sănătos al economiei noas
tre, vigoarea ei, capacitatea ei ac
celerată de la an la an. Confrunfi 
cifrele cu imaginile pe care le-ai 
văzut în multe coifuri de țară și te 
bucuri, știind precis că în bilanțul 
global al unei ramuri se cuprinde 
și aportul uzinei chimice sau me
talurgice pe care ai vizitat-o, uni
tate construită în ritm record, in
trată în funcțiune înainte de ter
men, cu tofi parametrii atinși. Par
tidul ne învafă să gîndim econo
mic, să chibzuim gospodărește, să 
traducem sentimentele înalte în să
nătosul lor echivalent concret, 
grija față de bunul mers general

cu 
de 

Și 
ridică

Paul ANGHEL(Continuare în pag. a V-a)
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Este binecunoscut că aproape toate regiunile din țara noastră prezintă o diversitate a condițiilor de climă, sol și relief, oare imprimă zonelor respective, pe lîngă influența favorabilă dezvoltării culturilor vegetale, și o anumită influență negativă. în mod practic, pe toate categoriile de sol există posibilitatea ca, prin lucrări ameliorative să fie mărită producția la hectar. Din acest punct de vedere, cele mai mari posibilități de creștere a producției agricole le oferă măsurile de înlăturare a efectelor secetei pe o suprafață de circa 7 000 000 ha. Este deci firească atenția care se acordă lucrărilor de amenajare a terenurilor pentru irigații. Dar în afara acestora, multe alte lucrări pot contribui la mărirea recoltelor. Este vorba, între altele, de prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de peste 4 000 000 ha care sînt afectate de acest fenomen. Pe alte 2 500 000 ha, periodic inundate, sau cu exces de umiditate culturile respective pot da recolte mai constante și sigure prin lucrări de îndiguire, desecare etc. De asemenea, o mare rezervă o constituie efectuarea de lucrări a- meliorative pe cele 400 000 ha care suferă din cauza sărăturilor. în țara noastră există, totodată, 375 000 ha de terenuri nisipoase din care 141 000 ha nisipuri zburătoare, unde există încă posibilități mari de valorificare superioară.Punerea în circuitul agricol a noi suprafețe și ridicarea potențialului de fertilitate a terenurilor slab productive comportă o serie de lucrări în vederea îmbunătățirii calității solurilor respective, înlăturarea cauzelor care provoacă scoaterea din cultură sau diminuarea producției. Tot acest complex de măsuri constituie așa-nu- mitele lucrări de funciare.Aplicarea acestui măsuri oferă posibilități sporite agriculturii, de diversificare a producției conform cerințelor generale și locale, concentrarea producției pe zone și specializarea 'ei. Toate acestea creează condiții pentru ridicarea economică și socială a unor întinse zone din țara noastră, asigurînd cantități sporite de produse agricole. Valorificarea cît mai completă a pe care fondul funciar din țara noastră le are, efectelor nefavorabile ale factorilor naturali, constituie azi un principal obiectiv către care se îndreaptă efortul unit al multor specialiști din agricultură.Cunoașterea insuficientă a problemelor, încercările izolate și intermitente din trecut au avut ca efect menținerea în afara circuitului agricol sau într-o stare de productivitate redusă a unor însemnate suprafețe care, în total, însumează circa 2/3 gricolă a țării.Deși activitatea niu, în ultimii 20 gistrat realizări incontestabile, ele sînt departe de a răspunde necesităților actuale. Pe baza unei analize științifice, în planul cincinal se prevede ca în acești ani să se dea o atenție deosebită lucrărilor de îmbunătățiri funciare și în special irigațiilor. Astfel, la sfîr- șitul anului 1970, suprafața irigată va ajunge la aproximativ 1 000 000 ha, față de 230 000 ha cît a existat la începutul anului 1966, suprafața indiguită și desecată va însuma circa 1 500 000 ha, iar lucrările de combatere a eroziunii vor afecta, în perioada 1965—1970, o suprafață de peste 750 000 ha, din care 400 000 ha pe terenurile arabile, 150 000 ha pe suprafețe pomi- viticole și 200 000 ha pe pășuni și finețe. Numai lucrările prevăzute în acest cincinal vor contribui la sporirea producției agricole cu circa 25 la sută comparativ cu cantitatea actuală de cereale ce se obține în țara noastră. Cea mai mare parte din acest spor se va obține pe seama irigațiilor, care în zonele de cîmpie și coline și în special

îmbunătățiricomplex de

marilor rezerveprin înlăturarea

dinîn de
suprafața a-acest dome- ani, a înre-

(Continuare în pag. a III-a)
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Cuvintare la Conferința Uniunii Asociațiilor 
Studenților din Republica Socialistă Romania 
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Combinatul chimic Fâgâraș : una din instalațiile care a realizat primele
ei produse în ianuarie 1967 Foto s Agerpres

Anotimpurile ie întrec 
parcă în a da farmec 
stațiunilor de pe Valea 
Prahovei. Poate că toc
mai de aceea ele atrag 
numeroși turiști. Dar gos
podarii Stațiunilor nu lasă 
iotul în seama naturii ; se 
străduiesc să sporească 
frumusețea locurilor, să 
creeze condiții ca oaspe
ții să să simtă cît mai 
bine. Tov. JENICĂ AN
GHEL, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al 
Sfatului popular raional 
Cîmpina, ne-a dat unele 
amănunte în legătură cu 
acțiunile întreprinse în a- 
cest scop.

— Planul acțiunilor 
gospodărești și de înfru
musețare a fost definiti
vat încă de la începutul 
lunii ianuarie. Se vor 
sădi peste 1 milion de 
flori, 200 000 de arbori 
și arbuști ornamentali, 
se vor gazona pes
te 330 000 mp zone 
verzi. In acest an, ochiul 
turistului va întîlni po 
marginile șoselei națio
nale, începînd de la 
Băicoi pînă la Predeal, 
vaze ornamentale de for
me interesante, încrusta
te cu motive naționale.

— Vizitatorii stațiunilor 
de pe Valea Prahovei do
resc să facă excursii, să 
pornească spre virfuri de 
munte. Ce se face pentru 
a răspunde cît mai bine 
acestei dorințe î

— Mai ales din 
și Bușteni pornesc 
drumuri de munte,
laborare cu O.N.T., sfatu
rile populare orășenești 
se îngrijesc de confec
ționarea indicatoarelor și

Sinaia 
multe 

în co-

placardelor turistice. O 
dată cu primele zile de 
primăvară, cărăruile vor 
fi curățate, se vor pie- 
trui pîrtiile
se 
rile și podețele.

— Ce lucrări se pre
văd pentru asigurarea 
confortului turiștilor î

— La Bușteni, bunăoa
ră, alături de frumosul 
complex format din res
taurant, braserie-bar, se 
construiește un nou ho
tel. La începutul lunii 
mai, pe drumul națio
nal, în dreptul Băicoiului, 
se va da în folosință mo
telul „Ialomița", care va 
avea restaurant, locuri 
pentru parcare, camping 
cu o suprafață de circa 
6 000 mp. Turiștii care 
vor poposi la poarta Si- 
naiei, pentru o bere la 
„Izvorul Rece", pot să 
înnopteze în rusticele că
suțe de lemn ; vor avea 
tot confortul. Urmează să 
se amplaseze mai multe 
căsuțe pe Valea Cerbului 
și în alte locuri. Altă nou
tate : pe muntele Piatra 
Arsă se construiește o 
bază alpină.

— Dar în ce privește 
aprovizionarea ?

— Buna deservire a 
turiștilor și oamenilor 
muncii veniți la odihnă 
se află în centrul pre
ocupărilor noastre. Prin 
dotări, moderniză/i și a- 
menajări de unități, re
țeaua comercială va pu
tea face față mai bine 
cerințelor. La Sinaia și 
Comarnic se vor da în 
folosință noi complexe 
comerciale. La Bușteni 
s-a și deschis un aseme
nea complex.

abrupte și 
vor repara podu-

Pentru că ne aflăm la 
acest capitol aș vorbi și 
despre eforturile depuse 
de către administrațiile 
de întreprinderi pentru 
ca vilele și cabanele, 
hotelurile și bufetele, 
curțile lor inferioare să 
fie bine îngrijite.

— Pregătiți condiții 
pentru buna desfășurare a 
activității cultural-distrac- five ?

— Trebuie să recu
noaștem că, în anii tre- 
cuți, oaspeții stațiunilor 
nu prea au avut unde să 
practice sporturile pe ca
re le îndrăgesc. în 1967, 
la Sinaia, Bușteni, Azuga 
se vor amenaja terenuri 
sportive noi și se vor re
para și pune în valoare 
cele existente. Vor func
ționa 28 de baze spor
tive. In ce privește acti
vitatea cultural-arfistică, 
la Sinaia, în sălile Cazi
noului se va putea face 
lectură, se vor instala 
mese de șah etc. Și 
în celelalte stațiuni, ca
sele de cultură vor 
asigura nu numai spa
țiul necesar activității 
cultural-artistice, dar și 
programe cu caracter 
distractiv. Încă de pe a- 
cum se încheie contrac
te cu teatre, ansambluri 
artistice din Capitală și 
din țară. Sîntem hotărîți 
să facem totul ca stațiu
nile de pe Valea Praho
vei să fie la înălțimea 
cerințelor vizitatorilor.

Convorbire realizată de 
C. CAPRARU 
corespondentul 
„Scînteii"

PRIMIRE LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI,

ION GHEORGHE MAURERPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi în audiență de prezentare pe Mahmud Maamuri, ambasadorul extraordinar și plenipo-
latențiar al Republicii Tunisia București.La primiră a asistat Vasile Gli- ga, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)
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In întreprinderile constructoare de mașini din regiunea Banat s-au luat noi măsuri pentru reducerea consumului de metal. La uzina constructoare de mașini din Reșița, specialiștii serviciului meta- lurg-șef au pus la punct noi tehnologii moderne în același timp, proiectanții de echipamente energetice au trecut la reproiectarea ansamblelor cu greutate proprie ridicată, utilizate în construcția de termo și hidroagregate, compresoare, boghiuri de locomotive, motoare Diesel și electrice. Toate a- cestea asigură reducerea consumului de metal cu peste de tone. O cantitate egalămetal vor economisi și constructorii de vagoane de cale ferată din Arad. La Uzina strunguri se economisește mai mult de 2 la sută din metalul necesar pînă acum, iar la uzina „Tehnometal“ din Timișoara, reproiectarea unor instalații a dus la diminuarea consumului de metal cu peste 50 kg pe produs. (Agerpres)

500 dede

„ÎNDELETNICIREA casnică
este incompatibilă cu 
elevația intelectuală ?“

Dimmuarea efortului

fizic în muncile gos-

podărești impune...

Prin cercetări efectuate cu 
ajutorul anchetelor statistice, 
s-a determinat cantitatea 
procentuală de timp și de 
muncă cheltuită de gospo
dină pentru fiecare activitate 
casnică în parte. în ipoteza 
că toate muncile sînt efectua
te manual, au rezultat, pen
tru o perioadă de timp mai 
îndelungată, următoarele ci
fre : timp : 48,9 la sută (din

totalul muncilor gospodă
rești) pentru gătit, 15,2 la 
sută pentru curățenie, 8,9 la 
sută pentru spălatul rufelor 
etc. ; efort fizic : 42,3 la su
tă curățenie, 32,2 la sută spă
latul rufelor, 3,8 la sută căl
cat, 2,6 la sută gătit etc.

Cifrele de mai sus sînt in
teresante, nu pentru precizia 
lor, discutabilă, ci pentru că 
permit o orientare asupra or
dinii de urgen)ă cu care ar 
trebui desfăcute diferitele 
aparate de uz casnic menite 
să ușureze efortul fizic și să 
reducă timpul afectat acestei 
activități. Orientarea este u- 
filă pentru cumpărător, dar 
mai ales pentru industrie și 
comerț

Analizînd sortimentul arti
colelor de uz casnic exis
tent pe piață, se poate a- 
firma că industria noastră a 
reușit să asigure unele bu
nuri necesare gospodăriilor 
moderne :

O mașină de spălat rufe, 
„Albalux", un frigider „Fram”, 
care, între altele fie zis, tre
buie supus... unei „cure de 
slăbire” pentru ca, păstrîn- 
du-și capacitatea interioară, 
să ocupe un spațiu „locativ”

ecouri

mai mic, un aspirator „Re
cord” etc. Industria a făcut 
primul pas, dar apoi s-a oprit. 
O odihnă prelungită, cu efecte 
negative 
.creștere 
lației cu
Publicul așteaptă noutăți, nu 
numai pentru motivul că a 
devenit mai pretențios (cum 
era și normal), dar și pen
tru faptul că, și în acest sec
tor, se simte nevoia ținerii 
pasului cu tehnica modernă.

După părerea mea, compar
timentele de concepție ale 
întreprinderilor producătoare 
ar trebui să studieze în mod 
permanent și sistematic nou
tățile apărute în acest dome-

asupra ritmului de 
a înzestrării popu- 
asffel de bunuri.

niu, să aibă pregătite proiec
tele produselor ce urmează 
să fie fabricate în viitor, pen
tru ca articolele noi să intre 
în producție înfr-un timp 
scurt. Nu se poate concepe 
un progres continuu fără o 
continuă muncă de studiu, 
de cercetare și proieefare.

Ni s-au promis de ani de 
zile : un frigider cu compre
sor, un frigider cu absorbție 
de o formă mai modernă, o 
mașină de spălat rufe cu tam
bur orizontal (care spală, lim
pezește și stoarce fără ma
nipularea intermediară a ru
felor, uzează rufele mai pu
țin și permite chiar automa
tizarea completă a procesu
lui de spălare), o mașină de 
cusut electrică 
„portativă” (cea 
fărește circa 20 
de gătit și sobe
fibil lichid, mașini de gătit 
cu gaze echipate cu dispo-

într-adevăr 
actuală cîn- 
kg), mașini 
cu combus-

(Continuare în pag. a II-a)

I
I
I
I
I
I
I 
I 
I
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I

Vară
urugua
yanâ

Uruguayul, și mai ales 
sa, Montevideo, constituie 
ritabil „ecran” pe care 
descifra frămîntările și căutările 
unui popor de-a lungul unei 
istorii pline de dramatism. Din vite
jia zecilor de mii de „gauchos", 
străbunii acestor locuri, din inteli
gența și bărbăția generalului Arti- 
gas, devenit eroul națiunii și înte
meietorul statului modern, din 
jertfe fără număr și fără nume s-a 
plămădit un popor cu însemnele 
patriotismului, demnității și hărni
ciei.

capifala 
un ve- 
se pot

★
Cu cîteva decenii în urmă, eco

nomia Uruguayului era notabilă 
prin cele aproximativ 32 de mi-

însemnări 
de călătorie

de dr.
Romulus BALABAN

lioane de cornute, prin producția 
de grîu și orez. Rod al unor con
diții naturale excelente și al unei 
hărnicii tradiționale — din păcate 
fără adaos științific — produsele 
menite exportului : lînă, carne
piele, grîu, orez își găseau o 
largă piață pînă dincolo de mări 
și oceane. Adăugind și veniturile 
rezultate de pe urma turismului, 
avem toate sursele ce consolidau 
și propulsau spre progres o na
țiune mică — sub două milioane de 
locuitori. Această imagine a țării 
era întregită de o legislație singu
lară pentru epoca și pentru me
ridianul acesta : sistem de asigu
rări sociale, drept la pensie, în- 
vățămînt laic gratuit.

...Ianuarie 1967. Anotimp de 
plajă și de greve. Inflația urcă ; 
contrabanda cutreieră ca o fantomă 
granițele țării. Datorii externe — 
cinci sute de milioane de dolari. 
Lingourile vistieriei naționale de
puse în băncile din Statele Unite 
și din Europa, în semn de parțială 
garanție. Din întreaga datorie, anul 
trecut ajunseseră la scadență 80 de 
milioane. S-a încheiat o nouă Scri
soare de Intenție (a treia), cu Fon
dul Monetar Internațional, obfinîn- 
du -se, în schimbul unor „garanții*  
suplimentare, transferul sumei în 
contul lui „67”, alături de sca
dențele pe anul în curs.(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL

DIVERS
O foaie 
de caietCe poți găsi în buzunarul u- nui copil ? Tot felul de fleacuri. El însă avea altceva. O foaie de «aiet. O scrisoare i „Tov. procuror, elevul Panait Marcel, al. a V-a din comuna Buda, raionul Rm. Sărat"......Părinții, Ion Panait și Dumitra Harbuz au divorțat eu 10 ani în urmă, lăsînd băiatul la bunicii bătrîni și suferinzi. Nu s-au mai ocupat de el. Și puștiul poartă în buzunar, de la 4 ianuarie, această scrisoare adresată procurorului pe «are șovăia s-o trimită. „Vă ser sprijinul ca la cel mai apropiat părinte al meu... Elev pionier Panait Marcel". I-a găsit-o un cetățean din comună, care a expediat-o redacției. Așadar, ascultați-1, tovarășe procuror, pe elevul pionier Panait Marcel dintr-a V-a 1
Muzeu 
original

De trei luni de zile două 
grupuri electrogene (ale șan
tierului combinatului chimic 
Rm. Vîlcea) stau părăsite pe 
drum, in Stolniceni. Le nin
ge, le plouă — îngheață, 
se dezgheață, după cum e 
vremea. Aceeași soartă e 
are un motocompresor răs
turnat, din decembrie, pe mar
ginea șoselei în comuna Lobo- 
iasca-Mizil. La tel — un exca
vator uitat pe drumul Brașov- 
Poiana Brașov.

După cum se știe, l.T.B. are 
un birou de obiecte găsite 
C.F.R.-ul, la fel. De ce n-ar 
exista și un muzeu al utilaje
lor abandonate pe șosele ? S-ar 
putea amenaja, cu concursul 
cîtorva ministere și întreprin
deri direct interesate.

Femeia cu 3 
identități9Se știu puține lucruri despre ea, totuși suficiente : Elisabeta Lukacs, 29 ani, din Săcel-Odor- hei. A furat de la Ileana Budai un buletin de identitate. S-a internat la clinica ginecologică din Cluj unde a născut, tăinuită sub numele celeilalte, un copil, pe care apoi l-a abandonat. Ieșind din clinică, a mai furat un buletin de la eetățea- na Șara Dunkler din Cluj. Probabil pentru... la anul. O caută miliția pentru o discuție profesională.
Compunere

Școala din satul Ludași-Moinești. 
Elevilor li s-a dai o compunere. 
Subiectul era interesant, pasio
nant : „Ce vei face cînd vei *i  
mare ?*  Fantezia copiilor, visurile 
lor cele mai frumoase au fîșnit din 
plin „Eu, cînd voi fi mare — a 
scris un copil — voi construi școa
la nouă din sat, că de 2 ani de 
cînd se tot zice că se face se 
sfarmă cărămizile, putrezesc lem
nele aduse din pădure, ruginesc 
cuiele’... Te faci zidar? l-a întrebat 
invăfătoarea. „Nu, președinte la 
sfatul popular de la noi".

Nu-i el 
director ?Conducerea întreprinderii regionale „Izvoarele" Baia Mare (care gospodărește cabanele montane maramureșene) a sancționat cîtiva cabanieri : încasau banii de la turiști, „uitînd" să le elibereze chitanțe Dar iată că recent directorul adjunct al aceleiași întreprinderi, Aurel Roatiș, și-a petrecut, împreună cu soția, luna de miere la cabana Bor- șa, fără să plătească un sfanț. Cum nu sintem cabanierii d-sale, îi eliberăm, onest, chitanța. în lipsa contabilului, s-o încaseze.
Dirigenție

Satul Izvorul-Dulce, raionul 
Buzău Doi elevi din clasa a 
Vlll-a, Alexe Ciupercă și Du
mitru Negru se întorceau de la 
școală Deodată au văzut hornul 
unei case cuprins de flăcări. Cu
rajoși, „voinicii" au pătruns în 
locuință. Aici zăcea in pat o hă- 
trînă bolnavă. Au scos-o în curte. 
Apoi s-au urcat pe acoperiș și — 
turnînd apă cu căldările peste co
șul in flăcări — au stins incen
diul A doua zi, proprietarul casei, 
Dumitru Popescu, a venit la școa
lă mulțumind celor doi elevi pen
tru fapta lor Ora de dirigenție 
putea să înceapă dirigintele avea 
la tndemînă exemple pozitive.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Activitatea multilaterală pentru aplicarea în practică a diferitelor hotărîri ale organelor de partid și de stat poate fi încununată de succes deplin numai atunci cînd se bazează pe inițiativa creatoare și un înalt spirit de răspundere ale celor chemați să Ie înfăptuiască. Etapa actuală de dezvoltare a societății noastre impune ca sesi
zarea și sprijinirea a tot ce este 
nou și valoros în inițiativa orga
nizațiilor de partid, a activiștilor 
și membrilor de partid, a maselor, 
să devină trăsături caracteristice 
ale întregii munci de partid.Este cunoscut că munca de partid se desfășoară pe baza liniei politice a partidului, a hotărîrilor și instrucțiunilor organelor superioare, reflectând cerințele legilor obiective ale dezvoltării soeiale. Diversitatea situațiilor este însă atât de mare, încît nici o instrucțiune nu poate prevedea soluții pentru toate cazurile particulare. Pe de altă parte, același obiectiv poate fi atins pe căi diferite, fiecare din acestea avînd avantaje și dezavantaje specifice. Rolul iniția
tivei constă tocmai în găsirea și 
aplicarea metodelor celor mai efi
ciente menite să asigure îndepli
nirea în cele mai bune 
politicii partidului, a 
adoptate.

Inițiativă 
creatoare; mîntări, al 
te, ea este dușmanul înverșunat al rutinei, al lenei în gîndire, al mediocrității. Rezultat a] efortului colectiv ca și al fiecăruia în parte pentru ridicarea nivelului muncii de partid, îmbinată cu perseverența în finalizarea acțiunilor întreprinse, ea constituie un factor e- sențial al creșterii eficienței mun
cii de partid în ansamblu.în cuvîntarea rostită la Conferința organizației de partid a orașului București, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că toate organizațiile de partid' au datoria de a-și îmbunătăți stilul și metodele de muncă, punînd în centrul atenției ridicarea eficienței activității de partid, iar eficiența trebuie să se oglindească în felul în care întreprinderile, instituțiile și toate organizațiile își îndeplinesc îndatoririle în domeniu] lor de tate.Comitetul regional de Crișana caută pe toate căile muleze inițiativa creatoare a ganizațiilor de partid, a activiștilor, a tuturor membrilor de partid, a maselor. Cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan pe anul 1967, organizațiile de partid din cele mai multe întreprinderi ale regiunii, masa muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor, orientîndu-se în lumina sarcinilor trasate de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, au scos la iveală numeroase rezerve a căror punere în valoare va contribui la depășirea considerabilă a prevederilor de plan. Tn cadrul întreprinderilor .înfrățirea", „Alumina", Fabrica de confecții și altele, pe baza propunerilor făcute de către membri de partid și ceilalți salariați. s-au găsit posibilități de utilizare mai eficientă a capacităților de producție, a forței de muncă, a resurselor materiale, de reducere a cheltuielilor de producție. în aceste unități, fără a aștepta pasiv indicații de la organele superioare, organizațiile de partid au început studii privind aplicarea practică a concluziilor ce se desprind din indicațiile plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966.Sînt însă și probleme sînt de inițiativă împiedică creșterea eficienței activității întreprinderilor în raport de posibilități. în întreprinderile „Solidaritatea". „Crișana", fabrica de spirt „Victoria", I. F Beiuș, I. F Lunca Vașcăului și altele, organizațiile de partid și conducerile administrative nu au acționat cu spirit de răspundere spre a asigura folosirea deplină a multiplelor rezerve existente, angajamentele luate fiind mult sub posibilități. Aceste întreprinderi s-au deprins să obțină „rezultate bune" fără bătaie de cap Dar îndată ce în fața lor au fost puse sarcini calitativ superioare, atmosfera de 
lîncezeală, lipsa unei frămîntări 
pentru găsirea de noi soluții a ac
ționat ca o frînă în calea progresului. Este semnificativă în aceste unități tendința ca sporul de producție să fie realizat mai ales pe seama investițiilor, fără a depune eforturi în vederea valorificării rezervelor interne ale producției.Desigur, apariția unei inițiative, inițierea unei acțiuni oricît de importante constituie abia primul 
pas. Important este ca inițiativa 
să fie extinsă, să se persevereze în 
aplicarea ei. Aplicate pe scară redusă, chiar cele mai bune idei și inițiative conduc la rezultate limitate. Or, pentru societate, constituie o pierdere valorificarea parțială -a resurselor suplimentare pe care le oferă generalizarea expe

condiții a 
hotărîrilor

activitateînseamnărezultat al unor fră- unor căutări persisten-

activi-partid să sti- or-

cazuri cînd aceste tratate fără urmă creatoare, ceea ce

rienței înaintate, a inițiativei maselor. Organizațiilor de partid li 
se cere nu numai să sesizeze la 
timp, dar să sprijine cu perseve
rență aplicarea inițiativelor bune, 
să se îngrijească de perfecționarea 
lor, să mobilizeze masele la în
făptuirea acestora. Altfel, oele mai

Consiliul agricol raional și Uniunea raională a cooperativelor a- gricole să întoemească un plan coneret de organizare a acțiunii, cu termene șl responsabilități precise. Mai mult, planul a fost discutat cu activul raional, precum și în organizațiile de partid, în adu-

O cerință esențială

a muncii de partid

STIMULAREA

INIȚIATIVEI

Șl A SPIRITULUI

DE RĂSPUNDERE

Dumitru PAULESCU
secretar al Comitetului regional Crișana al PC.R.

bune intenții vor fi lipsite de efecte practice.Mi se pare concludent următorul caz. în regiunea noastră desecările și înlăturarea excesului de umiditate de pe terenuri agricole destul de întinse constituie o problemă de cea mai mare importanță pentru valorificarea superioară a fondului funciar Nu se poate spune că în acest domeniu nu au e- xistat preocupări, inițiative. Lipsa de perseverență, de continuitate în desfășurarea lor le-a înjumătățit însă efectul. Comitetul raional de partid Ineu a îndrumat

nările generale ale cooperativelor. Lucrurile s-au oprit însă la jumătatea drumului datorită lipsei de preocupare pentru a organiza și controla sistematic aplicarea practică a măsurilor inițiate.Mai sînt activiști — din fericire tot mai puțini — care nu fac un pas fără a cere încuviințare, nu rezolvă nimic din proprie inițiativă, s-au deprins să aștepte în orice împrejurări indicații de la organul1 superior în felul acesta ei vor să evite greșelile, să fie „aco- periți" în orice împrejurări. La ce duce un asemenea stil birocratic ?

Rezolvarea problemelor e tărăgănată, lipsurile persistă, forțele potențiale nu sînt mobilizate. Partidul ne cere să combatem cu hotă- rîre asemenea manifestări. Atunci cînd constată anumite neajunsuri sau ajunge la concluzia necesității unor acțiuni concrete într-un domeniu sau altul, activistul trebuie să ajute operativ organizațiile de partid, colectivele de muncă în găsirea căilor de îmbunătățire a activității, bineînțeles informînd sau, atunci cînd este necesar, ce- rînd ajutorul organului superior de partid. Simpla informare asupra unor lipsuri, atunci cînd nu este completată de măsuri sau propuneri concrete, întârzie rezolvarea problemelor. Inițiativa, capacitatea 
de orientare, spiritul de răspunde
re partinică sînt trăsături defini
torii ale activistului. Cei care, a- tunei cînd greșesc, caută cu orice chip să demonstreze că au acționat pe baza indicațiilor primite, reprezintă o frînă în munca de partid.

Inițiativa și simțul de răspun
dere al fiecărei organizații de par
tid își găsesc expresie în punerea 
în valoare a tuturor posibilităților 
și resurselor existente. Rezultatele pozitive obținute într-un sector, în timp ce în celelalte persistă neajunsuri, arată că nu sînt puse în valoare toate rezervele. Or, munca de partid nu trebuie să fie unilaterală, ci să privească problemele în toată complexitatea și condiționarea lor reciprocă.Consider important de subliniat 
că atît spiritul de inițiativă, cît și 
capacitatea de orientare a activis
tului de partid depind în cea mai 
mare măsură de nivelul cunoștin
țelor profesionale și politico-ideo- logice. Tocmai insuficienta cunoaștere a problemelor actuale ale construcției socialiste frînează inițiativa unor activiști. îi împiedică să găsească mijloacele cele mal eficiente de înlăturare a lipsurilor, să sesizeze noul în munca de partid. De aceea, comitetul regional și comitetele raionale de partid acordă o atenție deosebită perfecționării pregătirii activiștilor de partid și de stat. Ciclurile de expuneri pe temele principale ale dezvoltării industriei și agriculturii, ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, se- minariile și dezbaterile teoretice, recomandarea de bibliografii pentru studiu, consultațiile — constituie mijloace eficiente pentru creșterea nivelului de pregătire al activului de partid.Sîntem părtașii înfăptuirii cu succes a programului de înflorire multilaterală a patriei socialiste, trasat de cel de-al IX-lea Congres al partidului în cadrul acestei vaste acțiuni, cultivarea inițiativei creatoare, a pasiunii pentru nou stimularea gîndirii proprii reprezintă o condiție hotărîtoare pentru rezolvarea problemelor tot mai complexe pe care le ridică opera de desăvîrșire a construcției socialiste.
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si ambianta
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interioară a
unităților comerciale

în ultimul timp, se fac eforturi considerabile pentru dezvoltarea rețelei comerciale, pentru aducerea ei la nivelul unor cerințe tot mai complexe. în ce privește însă rezolvarea plastică a spațiilor și construcțiilor, se face simțită influența accentuată a unor formule stereo- tipe, „magice", care exprimă în fond lipsa de preocupări, de pricepere și imaginație a unor organe comerciale. Concepția „estetică" a acestora se rezumă adesea la identificarea modernizării cu utilizarea excesivă a iluminatului fluorescent și a lambriurilor de melacart. Fără a subestima potențialul estetic al unor asemenea elemente din arsenalul arhitecturii vreau să subliniez că excesul în utilizarea lor, nerespectarea rațiunilor funcționale, transformă calitățile în defecte, accentul plastic în uniformitate și monotonie.Atunci cînd este vorba de modernizări, renovări sau amenajări, se intîmplă să se ajungă Ia rezultate foarte neplăcute, lucrările execu- tîndu-se adesea fără participarea și supravegherea unui arhitect. Așa se explică, probabil, ambianța stânjenitoare cu care te înconjoară restaurantul „Oltenia" din Craiova, nou amenajat. Iluminatul în exclusivitate fluorescent, fără nici o intenție de mascare, obositor și neplăcut, străin oricărei atmosfere de intimitate, vopsitoria în ulei a pereților, într-un vernil strident, husele înflorate, lipsite de gust, ale mobilierului contribuie — în ansamblu — la crearea unei ambianțe puțin primitoare. Lipsa de căutare a localului, nerentabilitatea sa par să confirme punctul meu de vedere. Asemenea exemple pot fi întâlnite și în alte orașe.O problemă de actualitate este

contemporane,
puncte de vedere

Imprimarea unul specific românesc unor unități comerciale, în special în domeniul alimentației publice, împlinirea acestui deziderat solicită sensibilitate și discernămînt, fie că este vorba de valorificarea unui cadru arhitectural existent, fie că se apelează la „regizarea" abilă a unui asemenea cadru. Dar, din păcate, și în această direcție apar formule simplificatoare, vulgarizatoare, care reduc crearea unei ambianțe complexe la utilizarea — de cele mai multe ori fără nici o preocupare de compoziție, dozare, armonizare și de respectare a specificului regional — a ștergarelor cu motive românești, a ceramicii costumelor naționale. Lipsa elementară de gust poate meargă însă mult mai departe. Este edificatoare, cred, în acest sens „friza" cu motive „oltenești" — zu- la partea superi- interiori și între-

și abun să

ÎNDELETNICIREA CASNICĂ
este incompatibilă cu
elevația intelectuală ?“

(Urmare din pag. I)

zitive de siguranță, o mașină 
de gătit mixtă (electrică și 
cu gaze) etc.

Anumite rămîneri în urmă 
apar cu totul inexplicabile. 
Continuăm și acum să 
portăm fiare de călcat cu 
termoregulator (greutate re
dusă, încălzire rapidă, la 
temperatura potrivită mate
rialului de călcat), cînd este 
limpede că posibilitățile de 
absorbție ale piefii ar justi
fica o producție de serie 
mare ; avem mașini de spă
lat rufe de bună calitate, dar 
ne lipsește un termometru 
special pentru ele — gospo
dina trebuie să 
temperatura apei, (indicată, 
de altfel, cu multă grij." 
instrucțiuni, pentru fi<

im-

măsoare

jă în 
iecare 

fel de rufă) cu... degeful.
Pe de altă parte, comer-

Jul ar trebui să studieze mai 
atent cererile piefii, pentru 
a aprecia dacă este nevoie 
să se producă în serie și alte 
articole, care să completeze 
sortimentul actual : o mașină 
de spălat vase, un „robot’ 
de bucătărie, o hotă de ven
tilație pentru eliminarea a- 
burilor și a mirosului de bu
cătărie, boilere electrice 
pentru baie și bucătărie, o 
mașină de măcinat resturile 
alimentare, care se conec
tează la rețeaua de canali
zare etc.

O atenfie deosebită tre
buie acordată popularizării 
diferitelor ustensile mărunte 
de bucătărie și substanfe chi
mice de uz gospodăresc, a- 
părute în magazine, dar, se 
pare, prea pufin cunoscute 
de publicul cumpărător.

Capacitatea de producție a 
detergenfilor ar trebui mări-

fă; ei se fabrică acum în- 
tr-un sortiment destul de bo
gat, dar... lipsesc adesea din 
magazine. In sfîrșit, aprovi
zionarea la timp și în can
tități suficiente cu piese de 
schimb ar stimula vînzarea u- 
nor produse.

Ing. A. SAVULESCU
din Ministerul Comerțului 
Interior

timp pentru ca o fată să în
vețe cum se prepară o 
mîncare, ori cum 
iește o bluză, 
școlile n-au nici

Ce trebuie să-nvețe

fetele la școală?

Lăcătușeria sau

menajul ?

„moderne*  
că munca 

un orizont

Solii primăverii Foto r Gh. VintUă
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Am trei copii, din care 
două fete. Toți sînt la școală. 
Fiecare se gîndește la o pro
fesie, dar oricare va fi me
seria pe care și-o aleg fe
tele, înainte de toate ele vor 
fi gospodine, mame. E drept 
că primele noțiuni ale gos
podăriei se învață de la ma
ma. Dar școala n-are nici un 
rol în această privință î E o 
întrebare pe care mi-o pun 
nu numai eu ci atîtea alte 
mame ale căror fete pleacă 
de lîngă ele de la vîrsfa co
pilăriei la un internat, mai 
mult sau mai puțin apro
piat de casă. Și 
cu afît mai mult, cu cît pro
grama analitică prevede ore 
de îndeletniciri practice. Dar 
în timpul destinat
discipline 
mai mult lăcătușerie,
nologie, 
tehnică.
ultimii ani de școală, fii
ca mea a învățat ceva mai 
apropiat de îndeletnicirile u- 
nei fete. Deseori venea în 
vacanță cu mîinile zgîriate 
la menghine. Era mai u- 
til să se fi acordat mai mult

aceasta

acestei 
și fetele învață 

teh- 
tîmplărie, elecfro- 
Nu știu dacă în

se cro- 
Desigur, 
o vină 

că elevele sînt obligate să 
se familiarizeze cu astfel de 
nofiuni, căci programa pre
vede și acest lucru. Cred, 
și sînt tn asentimentul multor 
mame, că Ministerul învăfă- 
mîntului ar trebui să revizu
iască programa analitică a 
școlilor generale și să prevadă 
mai multe ore de menaj 

e lucru de mînă pentru 
Elevele ar avea posibili

tatea încă din școală să de
prindă no|iunile absolut ne
cesare unei viitoare sofii șl 
mame. Indiferent de meseria 
ce și-o alege, femeia poate 
și trebuie să fie o bună gos
podină în casa ei.

Maria DINCA
Cluj

Aceasta artă

de la mama se

învață 1

Sînt soție și mamă. Toafe 
treburile casnice ce revin u- 
nei femei le-am făcuf întot
deauna singură. Mi-am rezer
vat vreme și pentru citit 
ziare, reviste, cărți de litera
tură, de 
și pentru 
cartier.

Ca să 
toate am 
de preocupări care ar con
suma timpul în mod inutil. 
Faptul că spăl rufe, calc, fac 
curățenie, gătesc, nu mă îm
piedică să am păreri, prefe
rințe în domeniul artei și li
teraturii, să vizionez un film, 
să merg la un teatru sau la 
un concert.

Așa mi-am obișnuit și fe
tele. Ele nu împărtășesc pă-

istorie, de filozofie 
activităfi obștești în

le pot îmbina pe 
renunțat la o serie

rerea tinerelor 
care consideră 
casnică creează 
îngust și degradează fe
meia, ci dimpotrivă. încă din 
fragedă copilărie, fiicele 
mele au învățat să dea aju
tor în casă, să prefuiască 
această muncă, iar mai tîr- 
ziu, pe măsura posibilităților, 
și-au asumat o parfe din 
grijile gospodăriei. Dar mul
te fete, studente mai ales, 
preferă să stea cu figara în 
gură, ore întregi, în loc să 
fie acasă lîngă mame (mă 
refer la cele care stau îm
preună, în aceeași localitate) 
și să le dea o mînă de aju
tor.

întrebată, tînăra F. I. mi-a 
răspuns : „Ce să fac, mama 
este, săraca, o femeie cum
secade, dar nu mai am ce 
discuta cu ea’. Și cînd te 
gîndești cu cîte eforturi și 
dragoste a crescut-o mama 
pe această tînără care acum 
e studentă...

Sau alt caz ; G. P. îmi spu
nea : „este umilitor să stai 
la bucătărie și să pierzi 
timpul atît de prețios cînd 
ai putea să-l întrebuinfezi 
realizînd lucruri mari, mai a- 
les că de multe ori munca 
în gospodărie nu se vede 
(mîncarea care ai preparaf-o 
ai consumaf-o, curățenia, a 
doua zi trebuie s-o iei de la 
început). Aș mai adăuga și 
faptul că, uneori, nici bărba
ții nu apreciază munca fe
meii, considerînd-o inferioa
ră muncii lor. Tinerele fete 
care văd acest lucru în fa
milie se descurajează și-și 
propun să nu mai facă gos
podărie. Sigur că, în spriji
nul femeii gospodine vine 
astăzi și tehnica modernă, dar 
nu se poate realiza totul fă
ră muncă manuală. Aceste 
tinere socof că numai așa- 
zisa „femeie" angajată lunar 
sau cu ziua poate să facă 
treaba în casă sau mama pe 
care au văzut-o toată viafa 
făcînd curăjenie și mîncare.

Munca în gospodărie — 
care presupune crearea unei 
ambiante fericite a căminului, 
creșterea și educarea frumoa
să a copiilor — este o înde
letnicire fot atît de importantă 
ca cea din fabrică, de la ca
tedră etc., o îndeletnicire ca 
oricare alta, cu valoare și uti
litate socială.

Clemența STERESCU
București

grăvită în ulei oară a pereților ruptă parțial, din loc în loc, de golul ferestrelor sau arcadelor despărțitoare — cu care se mîndrește restaurantul (cu pretenții de specific) „Țărăncuța" din Craiova,^ Că e posibil și altfel o dovedesc c7 serie de realizări apreciate, atît localuri propriu-zise — vezi, de pildă, cramele din complexul de alimentație publică „București" de la Cluj sau „La calul bălan" din Tg. Mureș — cît și gama largă de obiecte de agrement, de la piesele cu iz de autenticitate pînă la stilizările de înaltă ținută artistică.în ce privește respectarea și punerea în valoare a plasticii arhitecturale a cadrului înconjurător, lipsa de înțelegere este de multe ori la fel de supărătoare. Magazinul de textile din piața centrală a orașului Mediaș este situat la parterul celei mai reprezentative clădiri din piață. Arcadele vechii clădiri, adăpostind vitrinele magazinului, au fost cu îndîrjire modificate, mascate și cîrpite pentru a se ajunge la o formă dreptunghiulară IDe multe ori, opera arhitectului e completată în mod nefericit, poate cu cele mai bune intenții, dar nu s’ cu aceeași competență. Am avut cazia să vizitez, în afara sezont* ’ hotelurile de pe litoral. în absența ambianței estivale multicolore și dinamice, am fost pus în situația de a remarca, în multe dintre aceste hoteluri (Aurora, Doina, Flora la Mamaia ; Excelsior, Capitol, Gloria la Eforie sud) lipsa de armonizare între cadrul arhitectural propriu- zis și covoarele, draperiile de la ferestre, husele fotoliilor și vazele de flori, care completează acest cadru. Este o urmare evidentă a lipsei de preocupare și competență a celor care și-au asumat răspunderea a- grementării, în loc să antreneze și să consulte în acest sens pe cel în drept și în primul rînd pe arhitec- tul-autor al construcției respective.în aceeași piață centrală a Mediașului, intrînd într-unul din magazine, de curînd renovat, am fost neplăcut surprins de evidenta nepotrivire de culori și desen între lambriul de pe pereți și blatul vitrinei lacart prins neglijent în cuie restul finisajelor și mobilierului, vizibil aflat că această carență se dato- rește contribuției ulterioare a beneficiarului, care s-a considerat probabil rămas în urmă față de „moda" melacartulul.N-aș vrea, desigur, să ml se atribuie intenția de absolvire a colegilor mei de profesiune de orice vină. Dimpotrivă, consider că nu puține deficiențe de genul celor a- mintite își au rădăcina șl în lipsa lor de atenție, de urmărire mai ales a modului de realizare a unor proiecte, de combativitate în fața unor manifestări ale prostului gust. Dar, ceea ce vreau să subliniez cu deosebită tărie e necesitatea ca, în strădania spre frumosul cotidian, arhitectul să fie considerat, mai mult decît pînă în prezent, un aliat principal și de nădejde și respectat ca atare.Cu justificată surprindere, dar și îngrijorare am fost, din întâmplare, martorul auditiv al unei discuții în cursul căreia un tovarăș director din Ministerul Comerțului Interior afirma, în legătură cu amenajarea unei cabane : „Mai bine că ați făcut lucrarea fără un arhitect; mai rău v-ar fi încurcat" (!) Și nu este vorba de un caz izolat. Nu sînt, asemenea, de acord cu filozofia celor beneficiari care încearcă strunească arhitectul proiectant fraze de tipul: „Nu este cazul faci din lucrarea asta opera vieții dumitale. Lasă, că vei avea altă o- cazie". Cred că, dimpotrivă, în sensul continuei dorințe de autode- pășire, de căutare a perfecțiunii — proprie creatorului adevărat în orice domeniu — în sensul fărîmei de suflet pe care o pune în fiecare linie trasă, arhitectul este obligat să facă din fiecare lucrare „opera vieții lui" 1

executate dintr-un me- șide altă calitate estetică. Am

de a- să cu să

Arh. Codrea MARINESCU
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A (Urmare din pag. I)

In
Prevederile planurilor întreprinderilor industriale din regiunea Cluj pe acest an reflectă mai bine decît în anii precedenți posibilitățile de creștere a producției și a productivității muncii, de îmbunătățire a calității produselor, de reducere a prețului de cost. S-au identificat numeroase rezerve interne în scopul rentabilizării producției și sporirii beneficiilor. Cu 

toate acestea, pe harta industrială 
a regiunii Cluj au mai rămas 6 
unități care se apreciază că nu 
vor fi rentabile. Din acestea, 4 aparțin Direcției regionale Cluj a economiei forestiere. Este vorba de întreprinderile forestiere din Nă- săud, Rodna, Cîmpeni și I.M.T.F. Celelalte două întreprinderi sînt Exploatarea minieră Baia de Arieș și Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej. Toate împreună vor beneficia de subvenții de la bugetul statului, în valoare de circa 90 milioane lei.

Unitățile forestiere amintite au 
diminuat și anul trecut beneficiile 
obținute pe ansamblul Direcției re
gionale Cluj a economiei forestiere 
cu circa 15 milioane lei. Justificări la o astfel de activitate cu pierderi se găsesc suficiente. în cazul celor 4 întreprinderi forestiere, ing. 
Cornel Broșteanu, directorul Direcției regionale Cluj a economiei forestiere, ne-a explicat că doborî- turile de vînt dau cea mai mare bătaie de cap, iar amortismentele— mai ales pentru drumurile forestiere construite, dar neutilizate— se ridică la sume importante. Datorită acțiunilor întreprinse în ultimul timp, între care construirea a 138 km de drumuri de acces auto, introducerea unui înalt grad de mecanizare a lucrărilor în parchete, e drept că unitățile aparți- nînd Direcției regionale Cluj a e- conomiei forestiere au recuperat p/ ste două milioane metri cubi de lemn rezultat din doborîturi. Au fost create, de asemenea, condiții ca, în primul semestru al acestui an să poată fi recuperat și restul cantității de material lemnos provenit din doborîturi de vînt, evaluată la circa 320 000 metri cubi. Concomitent cu lucrările de salvare a acestor însemnate bogății, se iau și măsuri de refacere a pădurilor. Pînă acum au fost reîmpădurite, numai cu specii repede crescătoare și de mare productivitate, peste 9 000 de hectare.Nu contestăm aceste eforturi precum și greutățile care mai sînt generate de neprevăzut, dar o analiză atentă a felului cum se desfășoară procesul de producție în cele 4 întreprinderi ar fi determinat reducerea pierderilor dacă nu de tot, cel puțin în mare parte. Conducerea Direcției regionale Cluj a economiei forestiere cunoaște bine rezervele de reducere a prețului de cost, numai că ele trebuie intens valorificate. în acest sens, 
la întreprinderea forestieră din 
Cîmpeni, de pildă, în anul trecut 
nu s-au realizat indicatorii de fo
losire planificați la nici un utilaj 
din dotare, iar la funiculare s-au 
înregistrat... 1500 zile stagnări. Nici planificarea cu pierderi a Combinatului de celuloză și hîrtie din Dej nu este pe deplin justificată, după părerea noastră. Este adevărat că, anul trecut, au existat aici anumite neajunsuri, dar în u- 
nele perioade ale ultimului trimes
tru s-au atins indicii tehnico-eco- 
nomici proiectați, iar rezultatele obținute în ianuarie atestă posibilitățile mari pe care le are acest combinat de a merge mai hotărît pe calea rentabilizării activității de producție.Despre aceste 6 întreprinderi care sînt planificate să aibă pierderi știe toată lumea. Conducerilor acestora adesea li se spune: „Sînteți nerentabile, ce faceți, pînă cînd ?“ întrebările totuși nu sînt suficiente. Forurile care iau la în
trebări conducerile respective, cum 
se spune, au îndatorirea de a ana
liza temeinic situația lor, aplicind 
măsurile cuvenite. Aceeași atitudine intransigentă trebuie manifestată și în cazul întreprinderilor planificate cu beneficii, dar care 
mai fabrică unele sortimente ne
rentabile. Ele nu sînt puține la număr. Anul trecut au existat circa 400 de sortimente nerentabile. Acum, numărul lor s-a redus la 250, cu o valoare de aproximativ

SURSE NEFOLOSITE I
de rentabilizare

75 milioane lei. Iată deci că din- tr-un condei de planificare, bugetul statului va fi păgubit de valori cu care, după unele calcule, s-ar putea construi o întreprindere nouă, de mărime medie. Discutînd cu conducătorii unor întreprinderi în situația de mai sus, invariabil s-au invocat prețurile nerațional așezate. Bunăoară, Uzina chimică 
Turda are în plan fabricarea po- 
liclorurii de vinii cu un deficit 
de 6 milioane lei. Cum este justificată această pierdere ?— Carbidul pe care ni-1 livrează Uzinele chimice Tîrnăveni este prea scump — ne-a spus ing. 
Gheorghe Popescu, șeful serviciului plan al uzinei din Turda. în plus, îl primim la granulații necorespunzătoare și sîntem nevoiți să-1 concasăm. Noi nu ne putem compara cu Combinatul chimic Borzești care obține P.V.C. prin cracarea gazului metan, în condiții mult mai convenabile.— Și ce zice Ministerul Industriei Chimice ?— Ce să zică, cunoaște chestiunea. Numai că Borzeștiul și Tîr- năvenii, precum și noi aparținem aceleiași direcții generale. Ce se pierde la noi se cîștigă dincolo !Cu alte cuvinte, rufele se spală în familie, deci unele direcții ge
nerale din ministerul amintit nu 
au renunțat la practica de a ajusta rezultatele, ceea ce împiedică rentabilizarea producției unor întreprinderi, a fiecărui sortiment în parte. Soluția de care am amintit, de reducere lentă a pierderilor planificate, pe baza reașezării prețurilor, a socotit-o potrivită și conducerea întreprinderii de prefabricate din beton Turda. Tov. Sil
viu Făgărășan, contabil șef, ne-a „demonstrat11 că pierderile din a- nul trecut, de 3 200 000 lei la fî- șiile cu goluri — care în planul întreprinderii au o pondere de circa 50 la sută — nu puteau fi evitate. De asemenea, ne-a relatat că pentru 1967 s-au făcut efor
turi „supraomenești" pentru a pla
nifica la acest produs un deficit 
de numai 3150 000 lei. Ori contabilul șef respectiv nu e capabil să înțeleagă consecințele celor 3 150 000 lei pierderi planificate, ori el tinde să nesocotească concluziile unei recente ședințe a comitetului de partid, unde conducerea întreprinderii a fost asprii criticată pentru risipa de materii prime și materiale. Poate fi trecut cu vederea faptul că aici consumurile specifice de ciment și oțel-beton au fost cu mult depășite ? De altfel, din depozitul de ciment se ia cît se pbate și nu se urmărește ce cantitate de prefabricate se realizează. Mari cantități de materiale se pierd sub formă de moloz și supradimensionări, a căror valoare nu o calculează nimeni. Să nu mai vorbim de ușurința cu care se dau aprobările pentru consumul unor materiale auxiliare și de întreținere, felul cum sînt utilizate mijloacele de transport. Iată rezerve care pot rezolva problema rentabilității fîșiilor cu goluri, fără a apela neapărat la reașezarea prețurilor.Nu de mult timp, Fabrica de porțelan din Cluj și cea de sticlărie din Turda au prezentat băncii lista de sortimente la care în acest an se vor realiza pierderi, într-adevăr, sînt mai puține ca în anul trecut. La „Porțelanul" este vorba de trei grupe de produse, din păcate cele mai mult solicitate pe piață, iar la Fabrica de sticlărie de circa 100 de sortimente. Ambele întreprinderi invocă rebutul ca ceva inevitabil. în anul trecut, valoarea rebutului la „Porțelanul" a fost de peste 3,2 milioane lei, iar la Fabrica de sticlărie de 4,4 milioane lei. Anul acesta s-au pla
nificat din nou procente mari de 
rebut. în cazul „Porțelanului", în

a producției
loc de 22 
trecut s-a Similar e metalurgice Aiud, care a avut în 1966 pierderi din rebuturi de 1,3 milioane lei la lingotiere. în acest an, încălcîndu-se indicația de a nu se mai planifica rebuturi, întreprinderea a prevăzut un defieit Ia produsele respective de 174 000 lei. Atîta timp cît conducerile a- cestor întreprinderi nu vor renunța la „fatalitatea" rebuturilor și vor prevedea un procent atît de ridicat de rebuturi nu se poate asigura rentabilizarea tuturor produselor.Pentru a nu mai avea pierderi, unele întreprinderi, mai ales cele de industrie locală, au adoptat o cale mai „originală". Și-au zis probabil : de ce să fim certați că nu sînt rentabile unele sortimente ? De ce să ne batem capul cu ren-

la sută cît a fost anul 
coborît la... 21,7 la sută.și cazul întreprinderii tabilizarea lor ? Atunci au renunțat la ele, chiar dacă acestea sînt solicitate de comerț. Așa a făcut întreprinderea de industrie locală din Abrud, care a renunțat la fabricarea butoaielor din stejar, a ciuberelor ,a lopeților din lemn, deși sînt necesare și constituie o îndeletnicire străveche a moților. De asemenea, întreprinderea orășenească „Chimica“-Cluj a renunțat la fabricarea cerii pentru altoitul pomilor, întreprinderea „Steaua roșie" din Zalău la unele sortimente de mobilă. Dacă se va admite acest act abuziv, unii consumatori nu vor mai avea de unde să-și procure sortimente ca cele de mai sus, iar conducerile acestor întreprinderi vor trăi în continuare cu iluzia că au „rentabilizat" activitatea lor.Desigur, ficiențelor

zarea unor întreprinderi și sortimente, un cuvînt au de spus di
recțiile generale din ministerele 
tutelare și sfaturile populare, în 
cazul întreprinderilor industriei 
locale. Reprezentanții acestor foruri au fost mult timp prezenți în întreprinderile respective, dar nu au insistat în suficientă măsură pentru găsirea de căi concrete, pentru ca eficiența economică să crească pe măsura posibilităților și toate produsele să devină rentabile. Pe baza indicațiilor Plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, biroul Comitetului regional Cluj al P.C.R. a prevăzut ca, atît în cazul întreprinderilor 
planificate cu pierderi, cît și al 
celor ce au sortimente în această 
situație, în cursul acestui trimes
tru să se întocmească 
studii pentru găsirea 
reale de rentabilizare absolut necesar ca în recție să fie forturile, atît partid, cît și întreprinderi.

de urgență 
mijloacelor 
a lor. Este această dl-concentrate toate ale organizațiilor ale conducerilo^ e- 

de 
de

pentru înlăturarea de- existente în rentabili-
Nicolae SIMA
director adjunct 
al Sucursalei Cluj 
a Băncii Naționale
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii'
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Centrala electrică și de termoficare Craiova — în a doua etapă a construcției.
Foto. Gh. Vlnțllă
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Vremea pășunatului e încă 
departe; cum gospodăriți 
pînă atunci furajele?
RAID PRIN C1TEVA COOPERATIVE AGRICOLE DIN REGIUNEA BUCUREȘTI

Utilaje
cu parametri 
superiori

Specialiștii uzinei de utilaj greu 
„Progresul" din Brăila au terminat 
îmbunătățirea proiectelor de fabri
cație la un mare număr de produse. 
Printre agregatele reproiectate se 
află concasoarele de tip 4 A și 6 A, 
ruloul compresor R 12 — veteran al 
producției de mașini a uzinei — 
excavatorul de 0,3 m.c. și altele. Fie
care nou proiect prezintă însemnate 
avantaje, atît tehnice cît și econo

mice, față de cele vechi. Concasorul, de pildă, va fi prevăzut cu un sistem 
de manevrare mult mai simplu și mai rapid și va dispune de o capacitate 
de lucru de 2—3 ori mai mare față de cele ce se fabricau anterior. îmbu
nătățirile aduse ruloului compresor privesc reducerea concentrației de 
metal cu două tone pe bucată prin folosirea, ca material de lestare, a 
zgurei de furnal sau a prafului de minereu — care au o densitate mare. 
Excavatorul va avea o cupă de 0,4 m.c. în loc de 0,3 m.c., prin redimensio- 
narea unor elemente de construcție și adaptarea cutiei de viteze și cabinei 
la cerințele unei acționări mai rapide în timpul lucrului.

DEZVOLTAREA
MINEI ȘUIOR

prin

Intrată anul acesta într-o nouă 
etapă de dezvoltare, exploatarea mi
nieră Șuior, regiunea Maramureș, 
este obiectul unor lucrări menite să 
contribuie la creșterea potențialului 
ei de producție. Dintre acestea fac 
parte săparea unui puț cu diametrul 
util de 5 metri și cu o adincime 

care puțul exploatării va comunicade 350 metri, galeria de 6 km
cu platforma Milca — Baia Sprie și deschiderea unui nou orizont la cota 
850. La terminarea noilor lucrări, exploatarea Șuior va da la sfirșitul 
actualului cincinal cu peste 80 la sută mai mult minereu decît în prezent, 
în acest fel, în anul 1970, ea va ocupa primul loc în ce privește volumul 
extracției de minereu din bazinul Maramureșului.

(Agerpres)

Iama și-a mai slăbit 
chingile și mirosul de 
primăvară începe să se 
simtă în atmosferă. 
Pentru animale însă, 
venirea primăverii ne
cesită încă o așteptare 
de peste două luni. De 
aceea, capriciile vremii 
joacă uneori destule 
feste crescătorilor de 
animale care nu știu 
să gospodărească bine 
furajele. Amăgiți de 
primele zile mai căldu
roase, împing furajele 
cu grămada în ieslele 
grajdurilor. Aceste gre
șeli de calcul costă, a- 
desea, destul de scump. 
Animalele rămîn 
furaje cu mult 
înainte de a ieși noua 
recoltă. Oamenii 
din colț în colț, se îm
prumută cu furaje sau 
încep pășunatul prea 
devreme, distrugînd 
vegetația pajiștilor. Așa 
s-a întîmplat anii tre- 
cuți în unele coopera
tive agricole din re
giunea București și în
cepe să se repete și a- 
cum. Sesizați de acest 
lucru, împreună cu 
tbv. ing. Constantin 
Sin, care răspunde de 
baza furajeră în cadrul 
consiliului agricol re
gional, am făcut un 
raid prin cîteva coope
rative agricole din re
giune pentru a vedea 
cum sînt gospodărite 
furajele.

Am ajuns la coope
rativa agricolă Drăgă- 
nești-Vlașca. Aici se re
marcă la tot pasul gri-

fără 
timp

dau

ja oamenilor pentru 
buna gospodărire a fu
rajelor. Cooperativa are 
892 taurine, 1 642 de 
oi, 1200 de porci, 
4 000 de păsări matcă. 
Furajul de bază îl con
stituie lucerna, care s-a 
cultivat, anul trecut, pe 
210 ha, din care 60 ha 
au fost irigate. încă din 
vară și toamnă furajele 
au fost depozitate cu 
grijă și repartizate pe 
brigăzi. In perioada de 
stabulație, nutrețul este 
distribuit de cîte o e- 
chipă de deservire. La 
sfîrșitul fiecărei luni se 
face stocul de furaje 
pentru a nu se consu
ma mai mult decît s-a 
stabilit. Radu Riciu, 
președintele cooperati
vei agricole, și Florica 
Dobrea, inginera zoo- 
tehnistă, ne-au asigurat 
că există suficiente fu
raje pentru a se asigu
ra o hrană îndestulă
toare pînă la noua re
coltă.

Aceeași preocupare 
în _ ce privește gospo
dărirea furajelor și în
grijirea animalelor 
poate fi întîlnită și la 
cooperativa agricolă 
din comuna Buzescu, 
raionul Alexandria. Fu
rajele sînt bine depo
zitate și se adminis
trează în funcție de ra
țiile stabilite, în așa 
fel ca să ajungă pînă 
la noua recoltă și să 
mai și rămînă un stoc 
de rezervă. „Nu se știe

cum va fi noua recoltă 
de furaje și mai bine 
să avem o rezervă" — 
spunea tov. Dumitru 
Tîrcolea, președintele 
cooperativei.

Exemple bune de fo
losire cu eficiență ridi
cată a furajelor și în
grijirea rațională a a- 
nimalelor s-ar putea da 
din majoritatea coope
rativelor din regiune. 
Conform unor situații 
existente la consiliul 
agricol regional, din 
cele 516 cooperative 
agricole existente în re
giune, 480 adminis
trează furajele tocate, 
saramurate și în ames
tecuri după indicațiile 
specialiștilor și în func
ție de stocurile exis
tente. Totuși, după cum 
s-a putut constata pe 
teren, nu în toate co
operativele agricole fu
rajele sînt gospodărite 
cum trebuie. Sînt oare 
prea multe și coopera
torii nu au ce face cu 
sie ? Nicidecum. Risipa 
de furaje și mai ales 
lipsa de grijă pentru 
prepararea lor se întîl- 
nesc mai ales în acele 
unități unde nu au fost 
asigurate în 
îndestulătoare,
mai comod să iei 
jele din depozit 
cum se găsesc și 
arunci în iesle. „Merge
și așa", spun acest soi 
de „gospodari". Mer
ge, este adevărat, nu
mai că se ajunge ca în

cantități 
Este 
fura- 

așa 
să Ic

primăvară animalele să 
nu aibă ce mînca.

Consiliile agricole și 
uniunile raionale ale 
cooperativelor agrico
le se pare că au con
siderat această proble
mă rezolvată și au tre
cut-o pe planul al doi
lea. Așa se explică de 
ce membrii cooperati
vei agricole din Bujo- 
reni, raionul Drăgă- 
nești-Vlașca, cu un re
nume bun în creșterea 
animalelor, au ajuns să 
nu se mai îngrijească 
de gospodărirea furaje
lor. Cocenii și paiele 
sînt 
diții necorespunzătoa
re 
și stogurile de coceni a 
pătruns apa, strieîn- 
du-se cantități însem
nate de nutreț. La 
o verificare făcută, in
ginera zootehnistă Po
pescu Natalia a consta
tat că s-a depășit con
sumul de concentrate 
prevăzut în rații. Solu
ția a fost găsită repe
de. Nu se vor mai ad
ministra concentrate o 
anumită perioadă de 
timp. Deci, pentru ne
glijența oamenilor vor 
avea de suferit anima
lele. Dar și ele se răz
bună cum pot. La co
operativa din Bujoreni, 
producția de lapte ob
ținută de la o vacă este 
cu circa 400 1 mai mică 
decît la unitatea vecină Florea CEAUȘESCU
din comuna Drăgănești- corespondentul
.Vlașca. „Scînteii"

depozitate în con-

prin șirele de fin

Cooperatorii din Bîl- 
dana, raionul Răcari, au 
furaje suficiente, iar 
animalele se prezintă 
în general bine. Dar și 
aici se remarcă o slabă 
preocupare pentru bu
nul mers al treburilor 
în sectorul zootehnic, 
în timpul iernii, une
le grajduri nu aveau 
geamuri, ușile nu se 
închideau 
cocenii se 
în hrană 
cîmp, cu 
gheață pe

Sînt cîteva fapte dare 
dovedesc că nu peste 
tot consiliile de condu
cere din cooperativele 
agricole, specialiștii a- 
cestor unități se îngri
jesc de gospodărirea 
furajelor. In același 
timp însă, în unele 
locuri conducerile co
operativelor au și în
ceput să vorbească des
pre necesitatea procu
rării din altă parte a 
unor cantități de nutre
țuri. Cei care acuma 
risipesc furajele tre
buie să știe că negli
jența lor nu va putea 
ține loc de hrană pen
tru animale. Iată de ce 
se impune ca în fieca
re cooperativă să fie 
luate măsuri ca, pînă la 
ivirea ierbii, furajele 
care există să fie bine 
gospodărite.

bine, iar 
administrau 
direct din 
zăpadă și 

ei.
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în Cîmpia Dunării și Dobrogea constituie o necesitate absolută.Irigația, pe lingă valorificarea potențialului productiv al solului, contribuie la mărirea eficienței îngrășămintelor. Este cunoscut că în anii secetoși, îngrășămintele rămîn nevalorificate, constituind cheltuieli suplimentare, care încarcă prețul de cost. Cercetările făcute de institutele de specialitate au scos în evidență faptul că îngrășămintele chimice administrate pe terenurile ce se irigă asigură cel mai mare spor de producție, care adesea depășește cu 1 OpO kg la ha sporul cumulat ce se obține atunc*  cînd fiecare din aceste mijloace se folosesc separat. Ele sînt cu atît mai mari cu cît pe aceste suprafețe se cultivă soiuri de mare productivitate, se aplică o agrotehnică diferențiată și se asigură recoltarea, transportul și depozitarea în condiții optime. Analizele făcute în unele gospodării de stat și cooperative agricole din regiunea București, Galați, Dobrogea arată că, deși a- cestea au înregistrat an de an sporuri de producție, rezultatele pe ansamblu rămîn nesatisfăcătoare datorită unor deficiențe care persistă încă în ce privește organizarea muncii și calitatea lucrărilor efectuate, pentru valorificarea la maximum a posibilităților oferite de lucrările respective. în irigații, spre exemplu, nu se asigură cantitatea optimă de îngrășăminte necesare, nu se a- plică la timpul potrivit numărul corespunzător de udări, datorită pe de o parte lipsei de preocupare și pe de altă parte neco- ordonării celorlalte lucrări agrotehnice cu planul de udare. în ceea ce privește urmărirea u- niformității udărilor și a fine- ței ploii, acestea constituie doar în rare cazuri o preocupare pentru cei ce exploatează suprafețele respective.
Se știe că agrotehnica diferen

țiată, aplicarea unei cantități spo
rite de îngrășăminte pe terenurile 
irigate, precum și costul apei și al 
amortismentului lucrărilor ridică 
considerabil cheltuielile de exploa
tare agricolă a unui hectar de te
ren irigat. Pentru acoperirea tutu
ror acestor cheltuieli trebuie să se 
obțină un spor ridicat de producție. în caz contrar, se ajunge la un preț de cost sporit al produselor, comparativ cu recoltele obținute de pe terenurile neirigate și, prin urmare, irigarea devine nerentabilă, aduce pagube.O sursă importantă de mărire a producției o constituie, de aseme
nea, practicarea a două culturi pe 
an pe aceeași suprafață. Aceasta constituie o sursă deosebit de importantă de mărire a recoltelor. Culturile ce se recoltează timpuriu, păioasele și leguminoasele permit cultivarea suprafețelor respective cu alte plante pentru boabe sau nutreț, cum sînt: porumbul, soia, fasolea etc. Practicarea culturilor duble presupune măsuri o- perative de recoltare, eliberarea terenului și crearea patului germinativ corespunzător plantei respective, cu maximum de viteză, pentru a asigura perioada de vegetație corespunzătoare. Prin practicarea acestei metode se pot asigura furajele necesare sectorului zootehnic, fără a afecta suprafața culturilor care asigură producția marfă, realizînd prin aceasta un randament sporit la ha. Gospodăria agricolă de stat Serbești din regiunea Bacău, de pe 48 ha porumb siloz cultura a 2-a, a obținut 2 100 tone nutreț care au contribuit la echilibrarea balanței furajere.Dar nu numai irigațiile, cum în mod greșit cred unii, ci toate lu
crările hidroameliorative prezintă 
interes deosebit în condițiile țării 
noastre. Aplicarea agrotehnicii an- tierozionale și administrarea de îngrășăminte organice și chimice, pe terenuri în pantă, au avut drept rezultat sporuri de producție de 20—40 la sută. Pe asemenea terenuri, plantațiile de vie au dat producții în unitățile de stat și cooperatiste de 5 000—10 000 kg struguri la ha. Pe pășunile erodate, prin aplicarea măsurilor de ameliorare, s-au obținut în multe regiuni producții de 10 000—15 000 kg masă verde la ha. Sporuri cu mult mai mari de producție se pot obține pe suprafețele pe care se aplică toate lucrările de îmbunătățiri funciare necesare cum sînt îndiguirile, desecările, drenajul etc. în condițiile aplicării unor măsuri de exploatare la timpul potrivit și de calitate corespunzătoare. Scopul final 
al lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare este să ridice potențialul de 
producție al pămînturilor degrada
te, în așa fel îneît să se acopere 
cheltuielile suplimentare solicitate 
de exploatarea specială a acestor 
pămînturi și să contribuie la re
ducerea prețului de cost al produ
selor.Sarcinile trasate de Congresul al IX-lea privind dezvoltarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare necesită realizarea unui volum mult

sporit de lucrări, o nouă orientare în privința metodelor de amenajare și a investițiilor specifice. Astfel, în anii cincinalului urmează să se realizeze 300 000 000 met tera- samente, turnarea a 1 500 000 mo betoane, instalarea a 9—10 000 km conductă, construcția de stații de pompare și repompare, corespunzătoare unui debit de peste 1 400 mc pe secundă, și a unor mari stații de pompare care depășesc 100 mc/sec. fiecare. Orienta
rea amenajărilor pentru irigații 
către metodele avansate, cum 
sînt conductele îngropate, jghiabu- 
rile și canalele căptușite, precum 
și condițiile speciale pe care ni le 
oferă terenurile din lunca Dunării, 
în vederea construirii stațiilor de 
pompare, a ridicat și ridică pro
bleme tehnice noi, fără precedent în țara noastră. Soluționarea acestor probleme a solicitat eforturi considerabile pe linia activității de studii, proiectare șl execuție a lucrării. Lipsa unei preocupări anterioare în ce privește asigurarea documentației tehnice pentru lucrări de proporțiile arătate a pus sectorul de îmbunătățiri funciare în fața 
a numeroase greutăți în ce privește

IM BUNĂ TĂ- 

ȚIRILE 
FUNCIARE

aprovizionarea cu materiale și utilaj tehnologic care, în anii trecuți, au dus la imobilizări de forțe de lucru șl în final, la întîrzierea dării în exploatare a capacităților prevăzute în plan și scumpirea implicită a lucrărilor respective. Dar prin măsurile luate s-a reușit ca 
la obiectivele prevăzute în planul 
de investiții pe anul 1967, privind 
amenajările pentru irigații pe o 
suprafață de 150 000 ha, îndiguiri 
pe 40 000 ha, desecări pe 56 000 ha, 
etc. documentațiile de execuție 
pentru lucrările de bază să fie a- 
sigurate aproape în întregime din 
anul precedent.Stabilirea obiectivelor, existența documentației tehnice a dat posibilitatea luării unor măsuri organizatorice și tehnice corespunzătoare, în vederea aplicării în practică a indicațiilor date de Plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, de a organiza în mod ritmic execuția tuturor obiectivelor, chiar de la începutul anului. Paralel cu 
desfășurarea lucrărilor din plan, «e 
va lucra la elaborarea documen
tației pentru marile obiective ce 
urmează a fi atacate în anii viitori. De asemenea, unitățile de execuție vor fi dotate mai bine cu utilajele și mijloacele de transport necesare, continuă calificarea personalului tehnic, mecanic și muncitoresc necesar execuției lucrărilor, întreținerii și exploatării utilajului și mijloacelor de transport. Anul acesta se va intensifica construirea bazelor de producție pentru întreținerea și reparația parcului de utilaj respectiv, se vor înființa centre de confecții și prefabricate dotate la capacitatea și sortimentele solicitate. în acest sens, s-au înființat 2 filiale de proiectare la Galați și Timișoara, coordonate de Institutul de proiectări pentru îmbunătățiri funciare, s-au înființat 5 trusturi de execuție în regiunile Galați, Dobrogea, București, Oltenia și Timișoara, pentru lucrările din zona respectivă. Trusturile au înființat secții de utilaj și transport pentru întreținerea și exploatarea parcului propriu, iar pentru deservirea cu utilaj terasier s-au înființat stații de utilaj pe lîngă fiecare trust de construcții.Realizarea marilor obiective prevăzute în plan, începînd cu anul 1966, a necesitat intensificarea colaborării cu Ministerul Industriei Construcțiilor, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, pentru livrarea la timp util a materialelor, executarea lucrărilor pentru furnizarea energiei, asigurarea utilajelor, a pieselor de schimb și a capacității de reparații a utilajului din dotare proprie.Țjnînd seama că lucrările de îmbunătățiri funciare se extind considerabil în toate regiunile țării, este necesară elaborarea unui plan de perspectivă care să asigure corelarea prevederilor din documentație cu capacitățile de execuție tehnică și cu ritmul de aprovizionare cu energie electrică, materiale, utilaj tehnologic, echipament mobil de aspersiune, piese de schimb etc. La elaborarea acestui plan de perspectivă este necesară antrenarea unui număr mare de specialiști din cadrul unităților centrale și regionale, pentru a corela cerințele locale cu posibilitățile existente în prezent și cu cele de perspectivă.
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Locul monumentelor
Există, la Consiliul artelor plastice, 

un dulap plin cu dosare între coperțile 
cărora s-au adunat, de ani de zile, bio
grafiile neterminate a numeroase mo
numente. Poți găsi aici voluminoase 
documentații, de la propuneri și pro
iecte pînă la studii de amplasare și fo
tografii după machetele unor grupuri 
statuare, obeliscuri, statui, busturi, mo
zaicuri și alte lucrări menite să fixeze 
în conștiința publică evenimente im
portante, oameni iluștri din istoria po
porului nostru și, în același timp, să 
înfrumusețeze aspectul orașelor țării. 
Ghidîndu-ne după termenele fixate 
pentru realizare, nu puține dintre 
aceste opere de artă ar fi trebuit 
să fie de mult la locurile lor. Dar cum 
să ajungă pe socluri dacă ele n-au reu
șit încă să iasă din dosare ?

Să vedem care e situația, de pildă, 
în regiunea Hunedoara. De la prof, 
dr. docent Octavian Floca am aflat că 
aici nu găsești decît puține opere de 
artă monumentală contemporană. Din
tre cele existente, unele ar avea ne
voie să fie mai bine întreținute și va
lorificate. Privitorului nu-i este prea 
greu să observe cum s-au lăsat 
scările la platforma din jurul „Mi
nerului", situat în Piața Victoriei de 
la Petroșeni, sau că ar trebui făcute 
lucrări 
țâre la 
mentul 
Crișan, 
o sistematizare a aleilor cimitirului de 
la Țebea, unde este mormîntul lui 
Avram Iancu, după cum ar fi util și 
un indicator care să solicite mai preg
nant atenția călătorului ; de altfel, nici 
platoul de lîngă cetatea din Alba Iu
lia, unde au fost trași pe roată Horia 
și Cloșca, nu este bine marcat. Le
gendarul Decebal, remarca un istoric 
din Deva, a urcat pe soclu, în parcul 
orașului, și a rămas acolo, de multă 
vreme, într-o poziție nefirească, folo- 
sindu-se și de o îmbrăcăminte care 
nu prea seamănă cu ceea ce ne spun 
documentele despre straiele și armele 
strămoșilor noștri din partea dacilor.

în noua ambianță pe care o creează 
blocurile de construcție modernă, con
chidea prof. Floca, la Deva, Hune
doara, Petroșeni și în celelalte orașe 
din regiune s-ar încadra foarte bine nu 
numai monumente cu semnificație is
torică, ci și fîntîni arteziene, decorate 
plastic, sau alte lucrări de înfrumuse
țare. La Comitetul regional de cultură

de consolidare și înfrumuse- 
terasa pe care se află monu- 
dedicat lui Horia, Cloșca și 
în Alba Iulia ; ar fi necesară

și artă am văzut și o listă, pe oare erau 
enumerate, concret, grupuri statuare, 
fîntîni arteziene, statui, busturi, mo
zaicuri — 16 lucrări de plastică mo
numentală pentru decorarea orașelor, 
asupra cărora s-au oprit forurile locale 
de mai bine de un an de zile. Dintre 
acestea însă nu este în lucru decît 
statuia lui Avram Ianou, care va fi 
așezată în orașul Brad.

De ce nu se realizează și cețplalte ? 
Putem afla, înlesnind un dialog între 
forurile interesate.

— Avem nevoie de avizul Consi
liului artelor plastice, ne spune tov. 
Ion Costea, inspector la Comitetul re
gional de cultură și artă. Am prezen
tat lista la Consiliu în 17 martie, anul 
trecut.

— Fondurile, replică sculptorul Co- 
valschi, secretarul comisiei pentru mo
numente de artă plastică de pe lîngă 
C.S.C.A., sînt acordate regiunilor care 
justifică cum vor să le folosească. 
Argeșul a făcut comenzi pentru lu
crări de artă monumentală în valoa
re de circa 440 000 de lei din fon
durile Consiliului. In același scop, 
Brașovul a primit, în anii 1965—1966, 
peste 1 milion de lei. 
fiecare lucrare ni s-au 
mentațiile necesare. Or, 
doara n-am primit decît

Comisia pentru avizarea lucrări
lor de artă monumentală a C.S.C.A., 
formată din specialiști, a aprobat 
în 18 martie 1966 o machetă pen
tru sculptura care urma să fie in
stalată la Casa de cultură din Petro- 
șeni. Forurile locale regionale au gă
sit-o necorespunzătoare și au solicitat 
artiștilor o altă machetă. Au trecut 
peste 10 luni de zile pînă ce noua va
riantă a ajuns în fața comisiei de avi
zare a C.S.C.A., care a respins-o. Și 
sculptura nu se mai face. S-au oprit 
și lucrările pentru ridicarea monumen
tului „Lupeni 29“, a cărui construcție 
a fost stabilită încă din 1959. în 1965, 
o comisie din București, împreună cu 
reprezentanți ai forurilor locale, s-a 
deplasat la Lupeni, unde a fost stabi
lit locul de amplasare a monumentu
lui. La 5 octombrie 1965 studiul teh- 
nico-economic și de amplasare, exe
cutat de I.S.C.A.S. București, era de
pus pentru avizare la Consiliul teh- 
nico-științific al Sfatului popular re
gional. Dar n-a fost avizat nici pînă 
astăzi.

Dar pentru 
trimis docu- 
de la Hune- 
o listă.

INFLUENȚA

e pe soclu
nu In dosare

— Nu era bun studiul ?
— Ba era foarte bun, ne spune ing. 

Gheorghe Sefer, șeful consiliului a- 
mintit, de la sfat. Grupul sculptural 
nu intra însă în specialitatea noastră.

Pur și simplu, n-am reușit șă 
mai dăm de urmele dosarului. Am 
aflat doar că s-au formulat unele 
obiecții în legătură cu realizarea ar
tistică a grupului sculptural și că a- 
ceste obiecții nu puteau fi exprimate 
prea clar, deoarece ele s-au făcut pe 
baza unor fotografii, iar nu a machetei.

Firește că ridicarea unor monu
mente de o asemenea importanță, ca 
„Lupeni 29", implică o mare răspun
dere, necesită perseverență pentru în
vingerea unor greutăți. Dar, aceasta 
nu trebuie să însemne tergiversare la 
infinit.

Neglijența în ce privește rezolva
rea problemelor de care depinde reali
zarea unor monumente sau lucrări de 
înfrumusețare a orașelor, duce și la 
blocarea unor importante fonduri bă
nești. Iată ce ne relatează tov. Mir
cea Deac, secretarul Consiliului arte
lor plastice.

— S-a stabilit ca la Tîrgoviște, fostă 
capitală a Țării Românești, să fie puse 
busturile a 11 voievozi. Din fondu
rile Consiliului s-au făcut și contrac
tele cu artiștii. Direcția Monumente
lor Istorice, ca și forurile locale, nu 
se hotărăsc însă unde să le pună. Ar
tiștii au primit bani dar nu pot lucra 
pentru că, necunoscînd locul de ampla
sare, ei nu pot stabili dimensiunile și 
nici materialul din care este mai po
trivit să fie realizate busturile.

Dintr-o informare existentă la Consi
liul artelor plastice, reiese că multe 
lucrări sînt gata, dar nu pot fi mon
tate pentru că sfaturile populare și

alți benefioiari, după ce au consumat 
banii Consiliului, nu mai prevăd bani 
din fondurile proprii pentru exe
cutarea soclurilor sau a lucră
rilor conexe. De pildă, Sfatul popular 
al orașului Constanța intenționa să 
construiască fîntîna arteziană „Faunul 
și nimfa". Există bazinul; din 1965, 
există și faunul și nimfa, dar sfatul nu 
se mai îngrijește de terminarea fîntînii. 
într-un stadiu asemănător se află fîn- 
tînile arteziene proiectate pentru Uni
versitatea din Iași. Numeroase statui 
nu au socluri. De aproape doi ani de 
zile sînt gata cîteva sculpturi care aș
teaptă să fie montate în orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Un „Pescăruș" 
stă de un an de zile în cariera de la 
Măgura, deși locul lui este pe litoral. 
O statuie „Privind marea", pentru Con
stanța, putea fi din 1965 pusă pe soclu, 
dacă acesta ar fi existat. Așa se face 
că avem mai multe monumente în 
dosare decît pe socluri. Ce trebuie 
făcut pentru a se pune capăt acestei 
situații ? în măsură să elucideze a- 
ceastă situație sînt tovarășii de la 
C.S.C.A. și C.S.C.A.S., de la Uniunea 
Artiștilor plastici, de la sfaturile popu
lare.

Participarea compozito
rilor noștri la bienala I
de muzică contemporană 
de la Berlin

Intre 4 și 12 martie are loc la 
Berlin Bienala de muzică contem
porană, organizată de Uniunea 
compozitorilor din R. D. Germană 
cu sprijinul Ministerului Culturii 
din această țară. Programul bie
nalei cuprinde concerte simfonice, 
de cameră, spectacole de operă și 
balet, susținute de formații muzi
cale și soliști atît din R. D. Ger
mană, cit și din alte țări. In reper
toriul unora dintre aceste formații 
sînt incluse și dteva lucrări ro
mânești. Astfel, afișul concertului 
Orchestrei de cameră din Weimar, 
din 5 martie, anunță lucrarea 
„Madrigale" de Tiberiu Olah, iar 
în programul Orchestrei simfo
nice a Radiodifuziunii din Berlin, 
din 12 martie, figurează Concer
tul pentru violoncel de Anatol 
Vieru, în interpretarea lui Harmut 
Rriedrioh. (Agerpres)

PENTRU BIBLIOTECILE ÎN
TREPRINDERILOR SI IN- 
STITUTIILOR

Librăria Cooperației de con
sum „CAR-fEA PRIN POȘTA' 
din București, sir. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12, raionul Lenin, li
vrează cărți pentru biblioteci 
cu plata prin virament. La ce
rere, librăria trimite gratuit 
materiale de informare biblio
grafica.

Ion CIUCHI

concerteLa Ateneul Republicii Socialiste România va fi prezentat azi la ora 20 un program de arii și lieduri de Schumann,

Rossini, Cilea, Haendel, Mozart, Brahms, Geaikovski, R. Strauss, Enescu, A. Eliade, Respighi, Leoncavallo, Giordano. Interpreți : Viorica Cortez Guguianu, mezzosoprană. La pian : Marta Joja ; Vasile Martinoiu, bariton. La pian : Elsa Chioreanu.

PE SCENA TEATRULUI
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Ultimul clasic al muzicii 
germane — așa este denumit 
Brahms în lumea muzicii, așa 
este cunoscut acel mare com
pozitor care în plină perioa
dă de înflorire a romantis
mului, apoi în anii ce sem
nalau tendințele post-roman- 
tice, impunea echilibrul per
fect al formelor, logica de- 
săvîrșită a gîndirii muzicale, 
în esență clasicismul. Un 
clasic care tempera deprima
rea romantică, reamintea e- 
roismul beethovenian, scria 
în fiecare pagină idealuri de 
umanist. Legată spirituali
cește de Bach, Schubert, 
Beethoven, Schumann, creația 
lui Brahms poartă germenii 
neoclasicismului (variațiunile 
sale pe teme de Haydn, 
Haendel), anticipează în u- 
nele lieduri cuceririle mo
derne. Printre simfonii, 
concerte instrumentale, muzi
că instrumentală de cameră, 
cu deosebire liedurile, coru
rile, lucrările vocal-simfonice 
sînt ca un filon care străbate 
întreaga evoluție brahmsiană. 
Primele opusuri notează lie
duri, opere corale ; în anii 
maturității strălucesc : Rec
viemul german, Rapsodia 
pentru alto, Cîntecul trium
fului, Cîntecul destinului, ur
mate de cîntece pentru cor, 
sute de lieduri, romanțe ; iar 
ultimele sunete sînt închinate 
unor Arii severe pentru bas 
și pian.

Anul Recviemului depășise 
perioada celor mai febrile 
căutări ; era un an de cris
talizare, de declanșare a 
talentului, a unei mari forțe 
artistice de exprimare. Com
pozitorul alege forma de 
recviem, dar libertăți de 
scriitură, precum și folosirea 
limbii germane în locul ce
lei lafine îndepărtează lu
crarea de genul consacrat.

I-------1 cronica 
muzicală

teatre
• Teatrul de operă și balet : GISELLE — 
19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURI- 
SULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : RĂZVAN ȘI VIDRA (premieră)
— 19,30, (sala Studio) : DOMNII GLEMBAY
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA 
LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : SFINTUL MITICĂ BLA- 
JINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
O NOAPTE FURTUNOASA — 19,30, (sala 
Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VINOVAȚI 
FĂRĂ VINA — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CEI TREI MUȘ
CHETARI — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : IARMAROCUL PITICULUI CLIP 
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : PARADA REVISTEI — 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL ’67 — 
19,30.

cinema

VIEȚII EXTRAȘCOLARE 

ASUPRA
I PERSONALITĂȚII 

ADOLESCENTULUI
In urmă cu 35 de ani, copil de 

școală fiind, am ascultat pentru 
prima datâ pe George Enescu 
concertînd în sala unui teatru 
dintr-un orășel de provincie. Mai 
tîrziu, am aflat că maestrul împli
nise atunci cincizeci de ani și-și 
alesese în turneul de aniversare, 
printre cele zece orașe ale țării, și 
orașul Turnu Măgurele. Acest eve
niment deosebit din viață îl pun în 
legătură cu învățătoarea mea, care 
ne ducea de mină sau în grup la 
astfel de manifestări rarisime. Re
flectez acum la acest eveniment și 
constat că impresiile artistice do- 
bîndite încă din copilărie ne for
mează gustul artistic, capacitatea 
de a aprecia ceea ce este frumos 
în jurul nostru. Treptat, treptat, am 
început să înțeleg nu numai cu 
mintea ci și cu simțurile, cu în
treaga mea ființă, ceea ce este cu 
adevărat frumos în viață și în artă.

Participînd, așa cum spuneam, 
la concertul lui George Enescu, am 
înțeles că maestrul ne povestea 
atunci într-un mod neobișnuit, dar 
fermecător, basmul copilăriei. N-am 
să uit nici povestea cu nomazii cu 
cîntecele lor legănate sub stele, 
trista melopee a lui Sarasate : 
„Zigeunerweisen" 1 Am înțeles, mai 
tîrziu, că nu trebuie să fii un spe
cialist ca să te emoționezi adînc 
ascultînd „Eroica" lui Beethoven cu 
acel Finale închinat Bucuriei sau 
să te minunezi de capodoperele 
lui Michelangelo, care a pictat 
Sixtina, legat de tavanul capelei.

Aceasta nu înseamnă că înțele
gerea operelor de artă nu necesită 
o pregătire specială. înțelegerea 
adevărată și profundă pe care o 
dă arta este mult mai accesibilă 
omului de cultură ; așadar, bazele 
educației estetice se pun la vîrstă 
fragedă și rolul hotărîtor în aceas
tă privință trebuie să-l joace școa
la. Impresiile estetice dobîndite 
încă din copilărie ne formează gus
tul, ne dezvoltă nevoia de a face 
o apreciere estetică a fenomenelor 
înconjurătoare și provoacă simpa
tii de ordin estetic. De aceea, o 
mare importanță au toate calitățile, 
toate însușirile educatorului. Chiar

prof, emerit Stelian PĂUN

și aspectul fizic, manierele, vor
ba, fiindcă toate acestea pro
voacă într-un fel sau altul o anu
mită reacție la elevi. Și mai pre
sus de toate, munca profesorului, 
cultura și exemplul său personal, 
sînt de o mare importanță în edu
cația simțului estetic.

Se înțelege că atît dezvoltarea 
omului cît și educația lui se con
tinuă șl atunci cînd omul devine 
adult și participă activ la produc
ție și la viața socială. Baza însă 
este școala 1 Copilăria, dar mai 
ales adolescența reprezintă însă 
în viața omului, o epocă minunată, 
care apare anume destinată pen
tru a descoperi frumosul din viața 
înconjurătoare. Sînt încredințat că 
nu se poate concepe dezvoltarea 
armonioasă a unui tînăr, fără a fi 
educat în acest spirit, fiindcă arta 
are acea forță de a pătrun
de în toate colțurile tainice 
ale vieții spirituale, puterea de a 
trezi în om acea gamă întreagă de 
emoții. Ea dezvoltă totodată ima
ginația, fantezia creatoare, calități 
necesare pentru adolescentul care 
se instruiește și educă încă de 
pe băncile școlilor.

Școala noastră a acumulat o ex
periență bogată și interesantă în 
ceea ce privește educarea elevi
lor în spiritul celor mai înalte idea
luri. Rezultatele instruirii și educă
rii elevilor în școala noastră de
monstrează în mod convingător că 
nu pesimismul, ci optimismul, bucu
ria și încrederea în cele mai lumi
noase idealuri, nu egocentrismul, 
ci prietenia — inclusiv trăirile es
tetice împărtășite cu colegii de 
școală sau de clasă, caracterizea
ză tineretul din școlile noastre. De 
fapt, sarcinile și conținutul învăță- 
mîntului depind de felul cum este 
concepută și se realizează în prac
tică legătura școlii cu viața, cu me
diul social care asigură întregii ge
nerații tinere condiții excepțional

de favorabile, pentru o dezvoltare 
cu adevărat multilaferală.

Concludentă în această ordine 
de Idei este nu numai activitatea 
didactică din școala noastră, care 
contribuie cu succes la dezvoltarea 
multilaterală și la educația esteti
că a elevilor prin lecții, dar și ex
periența bogată și interesantă în 
ce privește activitatea artistică a 
elevilor în afara clasei și extrașco- 
lară : ansambluri corale pe clase 
și școală, de cîntece și dansuri, 
cercuri dramatice și literare, pentru 
iubitorii de poezie, de pictură, aso
ciații sportive etc. Mai în toate 
școlile din. regiunea București 
aceste activități cuprind aproape 
toți elevii de vîrstă școlară. Bogă
ția conținutului și varietatea forme
lor, însemnătatea ei socială, iată 
ce trebuie să caracterizeze munca 
artistică din școală. Elevii partici
pă cu o deosebită plăcere la cu
legerea și popularizarea folcloru
lui nostru, la organizarea specta
colelor pentru copii și adulți, la 
discuțiile despre noutățile din lite
ratură și dau spectacole pentru 
muncitorii din întreprinderi, pentru 
țăranii cooperatori. Cetățenii comu
nei Buda aplaudă cu însuflețire 
concertul orchestrei de copii și pe 
solista ei, Dragomir Florica, elevă 
în clasa a Vil-a, care cu înaltă 
măiestrie cîntă „Grîușor de Bă
răgan". Am ascultat-o și în 
fermecătorul spectacol de ritmuri, 
culori și poezie dat în cinstea 
creării Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor. Niciodată nu 
mi s-a părut mai frumos dansul 
călușarilor, ca atunci cînd l-au 
dansat copiii de la școala din co
muna Bragadiru ; și nici o horă 
mai frumoasă, mai colorată și mai 
vie decît a copiilor din școala de 
la Storobăneasa.

Desigur, că și în această privin
ță unirea eforturilor școlii și a slu
jitorilor el cu ale artiștilor, scriito-

DE OPERĂ Șl BALET
De la 28 februarie la 7 martie, Teatrul de Operă și Balet pro 

gramează următoarele spectacole :

— Marți 28 februarie
— Miercuri 1 martie
— Joi 2 martie
— Vineri 3 martie
— Sîmbătă 4 martie

— TRAVIATA
— BĂRBIERUL DIN
— FRUMOASA DIN
— LOHENGRIN —
— BOEMA

SEVILLA
PADUREA ADORMITA
premieră

— Duminică 5 martie — MOTANUL ÎNCĂLȚAT
— Duminică 5 martie — CARMEN
— Marți 7 martie — DON CARLOS

Biletele se găsesc la casa teatrului din Bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 70—72 și la Agenția din Calea Victoriei nr. 40 (Pasajul Majes
tic), zilnic între orele 10—13 și 17—19,30.

iilor și compozitorilor și ale orga
nizațiilor de pionieri, constituie una 
din trăsăturile, caracteristice ale 
procesului de instruire și educare 
a copiilor. Ce imense posibilități 
educative oferă participarea elevi
lor la activitatea artistică din școa
lă, la organizarea diferitelor spec
tacole populare. Cît de mult con
tribuie și sportul la educația este
tică 1 El nu numai că-1 întărește 
și il dezvoltă armonios pe om, dar 
îi formează și simțul frumosului. 
Practicarea sporturilor din școală 
înseamnă a contribui și pe aceas
tă cale la formarea bunului gust 
estetic al tineretului școlar, iar 
performanțele realizate reprezintă 
expresia firească a inepuizabilei 
vitalități a tineretului nostru. Corpul 
profesoral și colectivul liceului din 
Alexandria se mîndresc cu eleva 
Erica Stoenescu, campioana națio
nală de junioare la sărituri în 
înălțime și care face parte din lo
tul olimpic pentru Mexic. De ase
menea, elevii : Dumitru Tindeche, 
de la școala de mecanici agricoli, 
campion republican la lupte libere 
pe anul 1966, Băncilă Nicolae — 
de la Giurgiu, campion republican 
de juniori la navomodelism, Nico
lae Florica, din comuna Izvoarele- 
Giurgiu, campioană republicană 
de junioare la șah și mulți alții, 
constituie exemple de urmat.

în procesul acesta de educare 
prin intermediul activităților artis
tice și sportive, se dezvoltă con
știința elevilor, apare și se formea
ză plăcerea de a produce bucurie 
altora. Se formează și cerința de a 
fi folositor, de a contribui la apro
pierea oamenilor muncii de ac
tivitatea artistică și sportivă. E- 
ducația estetică nu se limitează — 
bineînțeles.— numai la învățămîn- 
tul școlar, dar școala este factorul 
hotărîtor în acest scop. Năzuința 
permanentă de a ne perfecționa 
atitudinea estetică față de realita
te și față de artă trebuie să devină 
o necesitate vitală pentru fiecare 
om și trebuie să-l însoțească toată 
viața.

Luna cărții 
9 

la sate
ORADEA (corespondentul „Scîn- 

teii"). — „Luna cărții la sate" a 
prilejuit și în regiunea Crișana 
numeroase și interesante manifes
tări culturale de masă. La cluburi
le, căminele culturale și bibliote
cile din reședințele de raioane și 
comune s-au organizat peste 140 
expoziții de cărți, care au fost vi
zitate de mii de cetățeni. La Cefa, 
Sebiș, Cărpinet, Beliu și în multe 
alte localități au avut loc întîlniri 
între scriitori și cititori în cadrul 
cărora s-au purtat discuții asupra 
problemelor literare actuale, s-au 
citit poezii și fragmente din di
verse opere. La întîlniri au parti
cipat peste 3 500 de prieteni ai căr
ții. In această perioadă în regiune 
s-au vîndut prin unitățile coopera
ției de consum cărți în valoare de 
peste 360 000 lei.

Muzeu etnografii 

la Soliste
sLa poalele munților, în satul Galeș din comuna Săliște, raionul Sibiu, a luat ființă un interesant muzeu etnografic și de artă populară. O parte din încăperi sînt destinate cunoscutelor produse de artă populară și artizanat cu motive decorative săliștene. Sînt expuse ștergare și fețe de masa, articole vestimentare populare, obiecte încrustate în lemn. Vizitatorii pot a- precia, de asemenea, unelte de păstorit, veche îndeletnicire a localnicilor ; instalații de prelucrare a lînii, pieilor și laptelui, precum și războaie manuale de țesut cu care se lucrau renumitele țesături săliștene. Tot aici se va organiza și o secție în aer liber pentru care va fi adusă o stînă specifică din părțile Sibiului. (Agerpres)
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Compoziția are trăsături 
largi, monumentale. Vîna e- 
pică descrie sobru stări su
fletești ; se desprinde o 
imensă căldură, duioșie. 
Sensul religios al versetelor 
biblice, alese de protestan
tul Johannes Brahms, sînt 
tălmăcite într-un mod pro
priu. Menirea acestei muzici 
era, pentru el, alinarea, sufe
rințelor celor îndurerați. Co
rul este personajul principal; 
cu o interiorizată expresie 
psalmodiază despre „cei ce 
plîng și vor fi mîngîiați" ; 
cu armonii complexe face 
ecou luminos glasului plin 
de teamă al baritonului ; a- 
duce o notă de lirism ; răs
punde cu duioșie confesiunii 
solistei ; creează atmosferă 
sărbătorească. Corul este cel 
ce încununează edificiul ce
lor șapte părți, apoteotic ; 
tot el conchide, rezolvă, dă 
greutate în final filonului li
ric.

Astfel, paginile corale di
ficile au cerut interpreților 
măiestrie. De aceea recenta 
interpretare dată de corul 
Filarmonicii ni s-a părut re
marcabilă, într-o deplină în
țelegere a întregii țesături 
armonice. Prin comparație, 
orchestra a apărut mai pu
țin omogenă, uneori chiar 
cu sesizabile impurități de 
ton. Intr-o astfel de lucrare 
monumentală tocmai micile 
decalaje, micile pasaje mai 
puțin lucrate, sînt supără
toare. Muzicali, soliștii La- 
dislau Konya, și în special 
Marina Krilovici, și-au inte
grat cu sobrietate interven
țiile, în atmosfera de rec
viem. In general, sub baghe
ta lui Mircea Crisfescu, rea
lizarea Recviemului german 
merită reliefată ca un însem
nat eveniment muzical. Lu
crări de vaste proporții, în 
care interpretarea, înțelege
rea operei creatorului sînt 
cele mai înalte coordonate, 
împlinesc viața de concert, 
dau cele mai adînci sensuri 
ale cuvîntului „muzică*.

Smaranda GEORGESCU- 
OȚEANU

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, LUCEA
FĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : REPUBLI
CA (completare Din lumea fluturilor) —
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
9 OGLINDA CU DOUA FEȚE : CAPITOL
— 9,30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, MIOR. ’ A
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45
ambele completarea Ritmuri 
FLOREASCA _
• ZBOARĂ <
10 ; 12 ; 14.
• NU SlNT
— 8,30 ; 11 ;
SIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
MELODIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ;
18.45 ; 21, FLAMURA — 8,45 ; 11 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
• FIDELITATE : UNION (completare Rit
muri și imagini) — 15 ; 17,15 ; 20.
«I PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9 ; 10.
• MONDO CANE (ambele serii) : DOINA
— 11,30 ; 16 , 19,30, TOMIS — 9 ; 12,15 ; 16,15 ;
19.30, PROGRESUL — 15,30 ; 19.
• MOSIH, MOSIII ALO, JAPONIA ! : TIM
PURI NOI (completare Ideal) — 9 ; 11 ; 13 ; 
17 ; 19 ; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : GIULEȘTI — 15 ;
17.45 ; 20,30, POPULAR — 15 ; 18 ; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (comple
tare Construind) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : DACIA 
(completare Orizont științific nr. 9) — 8,45— 
21 în continuare, FLOREASCA (completare 
Din lumea fluturilor) — 18,45 ; 21.
« CARTEA DE LA SAN MICHELE : BU 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 OLANDEZUL ZBURĂTOR : GRIVIȚA 
(completare In poartă... lașin !) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, VICTORIA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 18 ;
20.30, RAHOVA (completare Orizont științi
fic nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 EL GRECO — cinemascop : VICTORIA 
(completare Poveste pe un metru pătrat) —
9.30 ; 12 ; 15.
0 UN MARTOR 1N ORAȘ : AURORA (com
pletare Din lumea fluturilor) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45, BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Po
veste pe un metru pătrat).
0 CERUL ȘI IADUL : AURORA — 18 ; 
20,30, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30 (la ambele completarea Din lumea flu
turilor).
0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : 
UNIREA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 OMUL DIN RIO și ZILE RECI : LUMI
NA — 9,30 ; 15,15 ; 19,30.
€ INSPECTORUL DE POLIȚIE și NIMENI 
NU VOIA SA MOARA : FEROVIAR — 8,45 ;
12.30 ; 16,15 ; 20, MODERN — 10 ; 16 ; 20.
0 HAI, FRANȚA ! : VITAN (completare 
Călărețul pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 NEVESTE PERICULOASE: MUNCA
(completare Orizont științific nr. 8) — 16 • 
18,15 ; 20,30.
0 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cine
mascop : FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR — 15 ; 
17,45 ; 20,30, VIITORUL — 15,15 ; 18 ; 20,45
0 IN NORD, SPRE ALASKA ! — cinema
scop : COLENTINA — 15 ; 17,30 ; 20.
0 GOLGOTA — cinemascop : CRÎNGAȘI 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 COMPLOTUL AMBASADORILOR : LIRA
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
VOLGA (completare Poveste pe un metru 
pătrat) — 9,30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 BALADA DIN HEVSURSK — cinema
scop : DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 18 ; 20,30 
0 RIDEM CU STAN ȘI BRAN -----------
TARI — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,45.
0 FANTOMAS ----------------
LĂNȚUIE — 
15,30 ; 19.
0 TUNELUL — cinemascop : COTROCENI 
(completare A 6-a sesiune a Marii Adunări 
Naționale) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
0 CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — cinema
scop : PACEA (completare Pe urmele unui 
reportaj) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

J.

18,30 ; ___
și imagini), 

. — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30. 
COCORII : CINEMATECA —

DEMN DE TINE : FESTIVAL 
li , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL- 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 10,45 ; 21, 

" 16,15 ;
13,15 ;

și FANTOMAS 
cinemascop :

FEREN-

SE DEZ-
COSMOS —

tv
18,00 — Pentru cei mici: Ala-Bala. Se vor prezenta : cîntece, 

dansuri, jocuri.
18.30 — Pentru tineretul școlar : „O viată de om”. Pagini literare

despre Nicolae Bălcescu.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,17 — Buletinul circulației rutiere.
19,25 — „Dulce mamă” — emisiune muzicală
20,00 — Săptămîna.
21,00 — Reflector.
21,15 — Avanpremiera.
21.30 — Telcglob — emisiune de călătorii geografice : Pakistan. 
22,00 — Dansuri inspirate din picturi celebre.
22,40 — Telejurnalul de noapte.
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Vizita secretarului de stat 
pentru afacerile străine 

al R. S. F. Iugoslavia
în zilele de 22—23 februarie 1967, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, secretarul de stat pentru afacerile străine al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Marko Nikezici, a făcut o vizită prietenească în țara noastră, împreună cu Bogdan Țrnobr- nia, secretarul general al președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, și Mirko Tepavaț, directorul ziarului „Politika".în cinstea oaspeților iugoslavi, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Petre Blajovici, a organizat o vînătoare în regiunea Banat la care au participat Ion Cîrcei, prim-se- cretar al Comitetului regional Banat al P.C.R., Vasile Daju, președintele Comitetului executiv al
ȘEDINJA COMITETULUI DE CONDUCERE 

Al UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICIJoi a avut loo în Capitală ședința Gomitetului de conducere al Uniunii artiștilor plastici, la care au participat ca invitați secretari ai filialelor și cenaclurilor din țară, ai secțiilor de creație și critiei de artă din București.Lucrările plenarei au fost deschise de acad. Ion Jalea, președintele Uniunii artiștilor plastici. Critiaul Ion Frunzetti a prezentat spre dezbatere un referat privind realizările din creația plastică în anul 1966 și preocupările artiștilor plastici în 1967.în cadrul dezbaterilor au luat cu- vîntul Romul Ladea, maestru emerit al artei, Ludovic Boroș, Ion Bi- țan, Fodor Kalman, Hans Herman, artist emerit, Radu Bogdan, Alexandru Ciucurencu, artist al poporului, Ștefan Barabaș, Virgil AL mășan, Vasile Pintea, Brăduț Cova-

SUB UMBRELA
BUGETULUI DE STAL.

(Urmare din pag. I)
prin răspunderea față de leu, față de • 
cit mai rodnică chiverniseală.

Cu afîf mai mult ne jignește și ne 
mobilizează, în același timp, o tendin
ță contrară, caracterizată de unele ne
ajunsuri gospodărești, de o gîndire pri
mitivă și rutinieră, care se traduce in 
pierderi importante de bunuri.

Un gospodar, să spunem, împru
mută o sumă de bani, ti primește pen
tru a-i investi cu folos, restituindu-i la 
timp, asigurîndu-și sieși un beneficiu și 
asigurînd, la rîndu-i, un beneficiu cre
ditorului, drept recompensă de încre
dere și drept cîștig. Socoteala e veche, 
descoperită de cind lumea. Un țăran 
nu împrumută bani pentru o vacă 
stearpă, cînd trebuie să plătească 
datoria din lapfe sau viței ; un 
meseriaș nu cumpără un instrument 
stricat sau nefolositor cu nădejdea că 
va compensa paguba prin efort, o gos
podină nu ia pe credit un aparat cas
nic cînd nu e sigură de folosirea 
lui perfectă, echivalentă cu o economie 
importantă de trudă sau bani. Soco
teala măruntă, oricît de simplistă și 
simplificatoare ar părea, pornește de pe 
solul unei gîndiri practice, a unei chib
zuințe sănătoase, ale căror rezultate 
s-au verificat. Economiștii numesc ar
haicul cîștig — beneficiu, numesc rod
nicia economică — rentabilitate, nu
mesc chibzuință vizionară, grija plină 
de răspundere pentru ziua de mîine — 
planificare, dar între toate aceste no
țiuni, științifice și, deci, exacte, există 
— iată I — un termen absurd : pierde
re planificată.

Nu știm cum se împacă manualele de 
economie cu un asemenea termen, dar 
instinctul sănătos al societății noastre, 
în plin avînt, nu-l acceptă și îl res
pinge hotărît. Pornim de la aceeași 
grijă față de rodnicia efortului, față de 
prețul leului în sudoare și inteligență 
socială. Cine și cu ce răspundere poate 
să-și ia dreptul să scoată din circuitul 
social și să imobilizeze niște valori 
care, căzute pe mîini mai bune, ar 
rodi înzecit ? Este vorba de secții sau 
chiar de întreprinderi care bat pasul 
pe loc, este vorba de unități economi
ce care au depășit de mult termenele 
la care trebuiau să intre în funcțiune 
la întreaga capacitate, este vorba, mai 
ales, de unele unități care își amînă 
sine die rentabilizarea, pitite sub pla
puma caldă a pierderilor planificate, 
sub umbrela protectoare a bugetului 
de stat.

Să fie o relicvă bugetivoră, supra
viețuind la periferia organismului nos
tru social sănătos ? Fenomenele sînt 
tofal diferite, apropierea între ele nu 
e posibilă decît prin consecințele ne
gative. Bugetivorii noștri nu sînt, în 
mod direct și personal, beneficiarii a- 
cestor risipiri de bunuri, ei nu-și însu
șesc, sub o formă sau alta, scurgerile 
de fonduri, dar nu fac tot ceea ce 
răspunderea dictează pentru a încuia 
definitiv robinetele risipei. E drept, 
bugetivorii noștri nu sînt beneficiari ai 
acestei stări de fapt, ei nu se suprapun 
cu cei de odinioară, dar aceasta nu 
înseamnă că ei nu trebuie siliți să 
răspundă direct și personal.

Dar ei nu stau liniștiți I In întreprin
derile de acest gen se creează sitb in
fluența ideilor înaintate promovatș de 

Sfatului Popular al regiunii Banat, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.A luat parte, de asemenea, Jaksa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu prilejul acestei vizite, între cele două părți a avut1 loc un schimb de vederi cu privire la u- nele probleme actuale ale relațiilor româno-iugoslave și ale situației internaționale.Schimbul de vederi s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie, în spiritul de înțelegere reciprocă și colaborare frățească care caracterizează relațiile dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia.

liu, Spiru Chintilă, Victor Gaga, Bu- gen Mărgărit, Patriciu Mateescu, Vida Geza, artist al poporului.Vorbitorii au reliefat succesele înregistrate în artele plastice, în întreaga țară, în 1966, diversitatea de stiluri, afirmarea unor modalități noi de exprimare. De asemenea, ei s-au referit la necesitatea unei legături mai strînse a artiștilor plastici cu realitatea, cu viața de fiecare zi a patriei noastre în plin avînt de construire a socialismului ; creația artistică să fie pătrunsă de un puternic mesaj cetățenesc, patriotic, să dea glas năzuințelor, idealurilor și aspirațiilor poporului nostru.în încheierea dezbaterilor a luat cuvîntul Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. (Agerpres)

partid, un curent de opinie publică, 
o mișcare avîntată a celor mai buni 
muncitori și tehnicieni, care își propun 
depistarea greutăților, piedicilor, a tu
turor factorilor care frînează rentabili
zarea, aducerea în circuitul economic 
rentabil a acestor unități restante. 
Recent, în regiunea Bacău și-au început 
activitatea 62 de comisii pentru ana
lizarea și lichidarea pierderilor prove
nite din nerentabilitatea unor unități e- 
conomice sau produse. Peste 600 de 
specialiști, cadre de conducere, econo
miști din instituțiile bancare și finan
ciare, analizează amănunțit posibilită
țile de reducere a cheltuielilor, de or
ganizare științifică a producției. Din- 
tr-un rond sumar a rezultat că circa 
300 produse, realizate în condiții ne
rentabile sau puțin rentabile, pot să 
devină aducătoare de beneficii chiar 
în cursul anului curent.

Inițiative similare au fost luate și în 
alte regiuni. Ele fac dovada capacită
ților, a spiritului sănătos de răspunde
re față de mersul avîntat al economiei 
noastre, față de destinele creației so
ciale în sens larg. Această creație se 
afirmă biruitor pretutindeni într-un cli
mat rodnic.

(Urinare din pag. I)

La 23 ianuarie sosea la Montevideo 
o misiune a Fondului Monetar Interna
țional pentru „a inspecta’ situația eco
nomică a țării. După datele publicate 
în presă, costul vieții ar fi crescut în 
anul trecut cu 57 la sută. Transportul 
în comun și articolele de primă ne
cesitate (laptele, carnea, pîinea, apa 
etc.) s-au scumpit cel mai mult : în 
1962, un litru de lapte costa 1 pesos, 
azi costă 7,7. In I960, pentru un bi
let de autobuz plăteai 20 de cenți, 
Azi plătești 4 pesos (de douăzeci de 
ori mai mult).

Aproape zilnic citeam în ziare că 
s-a scumpit cîte ceva. Puterea de 
cumpărare a salariafilor rămîne tot mai 
puțin cuprinzătoare în fața dilatării pre
țurilor. Nemulțumirea izbucnește mereu 
sub formă de greve (muncitori de la 
Societatea de autobuze, medicii, perso
nalul aeroportului, funcționari de bancă 
etc.).

★
Vară uruguayană. Rio la Plata, înfipt 

ca un pumnal lichid între Argentina și 
Uruguay, spală temelia de stîncă a 
orașului Montevideo și împrejurimile 
sale. Pe canavaua lui de mulți kilo
metri stau înșirate o salbă de plăji : 
Muezo, Malvig, Pocitos, Ramirez, Car
rasco, Atlantida, Piriapolis etc. Mai de
parte încep apele Atlanticului. Smulsă 
parcă din funduri de mărgean se o- 
feră privirilor stațiunea Punta del Este 
cu vegetația și cu vilele ei de o fru
musețe obsedantă. Este anotimput soa
relui, al apelor rămase parcă de la 
spălarea unui munte de smaragd și al 
invaziei hortensiilor.

Țintă a numeroaselor cohorte de tu
riști străini, litoralul Uruguayan absoar
be la începutul fiecărui an multe mili
oane de dolari. Numai în primele două
sprezece zile ale lui ianuarie, prin 
punctele de frontieră trecuseră 60 000 
de oameni. Sînt așteptați de fiecare

Cronica zilei SCHELELE SOFIEI TELEGRAME EXTERNE
RECEPȚIE CU PRILEJUL 

ZILEI FORȚELOR ARMATE 
ALE UNIUNII SOVIETICECu prilejul celei de-a 49-a aniversări a Zilei Forțelor Armate ale Uniunii Sovietice, atașatul militar, aero și naval al Uniunii Sovietice la București, colonelul G. S. Voronin, a oferit joi seara o recepție in saloanele ambasadei.Au luat parte general-locotenent Ion Coman și general-colonel Mihai Burcă, adjuncți ai ministrului forțelor armate, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, generali și ofițeri superiori.Au participat șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la București, atașați militari și alți membri ai corpului diplomatic.

SesiuneLa filiala Iași a Academiei Republicii Socialiste România a avut loc joi după-amiază o sesiune științifică consacrată împlinirii a 60 de ani de la răscoala țăranilor din 1907. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de prof. univ. Valerian Popovici, de la Universitatea „Al. I. Ouza", după cane au fost prezentate comunicările : „Răscoalele țăranilor din 1907 din nor-

SPORT
Succese românești în turneul 
de tenis de masă de la Moscova

Aseară la Moscova s-au disputat 
finalele campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale U-R.S.S. Un 
frumos succes a repurtat jucătorul 
român Dorin Giurgiucă care a cîști- 
gat proba de simplu masculin. In 
finală el l-a învins cu 3—2 (21—17, 
21—12, 19—21, 20—22, 21—13) pe
fostul campion unional, Anatolie 
Amelin (U.R.S.S.). Proba de dublu fe
mei a fost dominată de jucătoarele 
românce Maria Alexandru și Eleo
nora Mihalca. Ele s-au clasat pe pri
mul loc întrecînd în finală cu 8—2

în cîteva rînduri
• La SOFIA au continuat întrecerile 

turneului de volei al armatelor prie
tene. O surprinzătoare victorie a ob
ținut echipa Iphal Inmingun (R.P.D. 
Coreeană), care a învins cu 3—1 pe 
Una din favoritele competiției,, 
Dukla Praga. Alte rezultate : Hon- 
ved Budapesta — C.S.K.A. Cerveno 
Zname Sofia 3—1 ; T.S.K.A. Mosco
va—Legia Varșovia 3—0. Echipa 
Steaua București a avut zi de o- 
dihnă.

• PE STADIONUL OLIMPIC din 
Roma s-a desfășurat întîlnirea de 
fotbal dintre reprezentativa U.R.S.S. 
și formația italiană A.S. Roma. Fot
baliștii sovietici au învins cu 1—0 
(1-0).

• MIERCURI s-au disputat două 
noi meciuri, contînd pentru grupele 
sferturi de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni”, la baschet mas
culin. La Varese, Ignis a întrecut la 
scor : 83—55 (43—19) pe Partizan 
Belgrad. Jucînd în deplasare la Lyon, 
Simențhal Milano a obținut o victorie 
comodă în dauna formației A. S. 
Villeurbanne : 86—66 (45—44).

• ECHIPA FEMININĂ DE VOLEI 
a R.D. Germane și-a început turneul 
în Cuba jucînd la Havana In com
pania selecționatei Cubei. Victoria a 
revenit oaspetelor cu scorul de 3—0 
(15—7, 15—7, 15—8).

dată cu nerăbdare și neliniște, se pre
zice cîfi ar putea să vină și, mai ales, 
cît ar putea să cheltuiască. în 1967 op
timiștii speră să rămînă la plecarea 
turiștilor vreo 55 milioane dolari. Este 
ceva, dar totuși un strop, căci datoriile 
continuă să crească..,

★
Schija prezentului devine mai com

pletă dacă vom privi și tnfătișarea vie
ții politice. în fără există două partide 

VARĂ URUGUAYANĂ
majoritare: Blanco (reprezentînd tendin
țele moșierimii) și Colorado (exponent 
al burgheziei, industriale și comerciale). 
Nouăzeci și doi de ani la rînd s-a 
menfinut la putere partidul Colorado 
(exceptînd perioada 1934—1936 cînd 
a fost instaurată dictatura Terra). După 
atîta așteptare, Blanco a cîștigat ale
gerile din 1958 și 1962. Dar la sfîr
șitul anului trecut, Colorado s-a re
vanșat și va cirmui din nou tara de ia 
1 martie 1967. Blanco și Colorado 
au condus de fapt împreună după sis
temul denumit „colegial”, elaborat de 
comun acord și introdus în constitufia 
din 1951. Acest directoriu, compus din 
5 persoane (trei din partea partidului 
la putere, două din partea opoziției), 
asigura conducerea tuturor marilor în
treprinderi sau instituții. Regula „3 : 2“ 
n-a fost bună. în consecință, la 27 no
iembrie 1966, data ultimelor alegeri, 
cele două partide au propus alegăto
rilor să voteze împotriva fostei lor in
venții. Și astfel, Plebiscitul a anulat

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORINoul trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Izraelului la București, Eliezer Doron, a depus joi la amiază o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.Au fost de față reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate și Sfatului popular al Capitalei.

★După vizita făcută în Republica Federală a Germaniei, pentru schimb de experiență și documentare în probleme de cercetare științifică, delegația Consiliului Național al Cercetării Științifice, condusă de dr. ing. Vasile Chiriță, vicepreședinte al Consiliului, s-a înapoiat joi în Capitală.
științificădul Moldovei", „N. Iorga și răscoalele țărănești din 1907", „Atitudinea studenților din Iași față de răscoalele țărănești din 1907", „Presa timpului despre unele aspecte ale răscoalei țărănești din 1907", „Documente inedite din 1907 aflate în arhivele din Bruxelles și Paris".

(Agerpres)

(21—15, 15—21, 21—9, 15—21,
21—16) perechea Zoia Rudnova, 
Svetlana Grinberg (U.R.S.S.). Proba 
de simplu feminin s-a încheiat ou 
succesul jucătoarei sovietice Zoia 
Rudnova care a învins-o cu 3—0 
(21—19, 21—17, 21—19) pe Gabriele 
Geisler (R.D.G.). La dublu bărbați au 
terminat învingători cehoslovacii Miko 
și Stanek care au întrecut în finală 
cu 3—0 (21—13, 21—16, 24—22) pe 
Cobîrzan (România) — Berzoi (Unga
ria). Sarkoian și Pogosova (U.R.S.S.) 
au cîștigat proba de dublu mixt.

• LA NOVOSIBIRSK s-a încheiat 
etapa semifinală a campionatelor 
mondiale de motociclism pe gheață 
(clasa 500 cmc). în ziua a doua pe 
primele două locuri s-au clasat spor
tivii sovietici Viaceslav Dubinin și 
Vladimir Țibrov, cu cîte 14 puncte. 
Etapa finală se va desfășura tot în 
U.R.S.S., la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni.

• LA KARLSRUHE s-a desfășurat 
întîlnirea internațională de fotbal 
dintre selecționatele R.F. a Germa
niei și Marocului. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 5—1 (2—0).

• CURSA CICLISTĂ DE 6 ZILE, 
desfășurată pe velodromul acoperit 
din Milano, s-a încheiat cu victoria 
perechii Gianni Motta (Italia), Peter 
Post (Olanda), care a acoperit 1882 
kilometri în 59 h 30'.

• IN SALA ARMATEI DIN MOS
COVA s-a desfășurat întîlnirea de 
judo U.R.S.S.—Olanda. Cu o forma
ție mai omogenă, judoiștii sovietici au 
obținut victoria cu 7—2, dar colosul o- 
landez Anton Geesink, campion olim
pic și mondial, nu a putut fl învins nici 
de data aceasta. In limitele categoriei 
grea, el l-a întrecut în 2'15" pe cam
pionul U.RS.S., Igor Andronikov. 
Geesink a cîntărlt 130 kg, iar adver
sarul său 118 kg.

sistemul colegial, reanimînd după a- 
tifia ani de hibernare fostul sistem 
prezidenfial. Societatea uruguayană 
traversează acum o etapă deosebit de 
grea, avînd de răspuns unor impera
tiva ce nu se lasă amînate.

★
Peisajul economic este dominat de 

existenja marilor latifundii lucrate ex
tensiv, cu o productivitate plafonată. Vo
lumul principalelor bogății ale fării, 
cerealele și numărul animalelor, se men

ține la cuantumul anului 1909, în timp 
ce populafia a sporit cu aproape 
1 200 000. Paradoxurile răsar la tot pa
sul. într-o Țară cu economie predomi
nant agrară, 85 la suă din totalul popu
lației trăiește în mediul urban, un mare 
număr de oameni practică meserii ne
productive (aparatul funcționăresc cu
prinde un sfert din forja de muncă a 
nafiunii), în timp ce la fără — în 
condițiile lipsei de mecanizare — se 
resimte o acută lipsă de brafe lu
crătoare. Pînă acum n-a fost preconi
zată vreo reformă care să mobilizeze 
cît de cît ordinea și structura anchilo
zată a marilor latifundii.

Resursele fării sînt amputate în fel 
și chip. Există latifundii care depășesc 
puțin granița cu Brazilia, Ni se po
vestește cum moșierii trimit turmele de 
oi pe vremea tunsorii, în mica por
țiune de pe teritoriul brazilian, frusfrînd 
statul Uruguayan de taxele cuvenite 
pentru export. Or, paste jumătate din 
bugetul fării, aproape o sută de mi

Sofia, februarie 1967.
Din centru, contururile 

masivului Vitoșa, supra
numit și „plămînul ora
șului', nu pot fi distinse 
în unele zile cefoase; dar 
el oferă în permanentă 
amatorilor pistei de schi, 
locuri de plimbare și a- 
grement. Teatrele și ci
nematografele capitalei 
bulgare anunfă noi pre
miere, iar muzeele cu
nosc o deosebită afluen
ță de public. In vitrinele 
unor magazine a început 
prezentarea noutăfilor de 
primăvară, sînt expuse 
mărfișoare. Freamătul co
tidian al străzii oferă o 
imagine a vieții orașului, 
a activității sale trepi
dante.

INSCRIPȚIA 
DE PE STEMA

Ca multe alte orașe, 
Sofia are o stemă a ei, 
al cărei original se află 
in muzeul orașului. Ea 
datează din anul 1900 ; 
drept elemente compo
nente, autorii au ales 
gravuri de pe monede 
bătute la Serdika (cea 
mai veche denumire a 
Sofiei) ; în coiful din 
stînga sus este înfățișată 
zeifa ocrotitoare a ora
șelor, iar în partea de 
jos — silueta muntelui 
Vitoșa. în mijloc este 
gravat un leu cu coamă 
impunătoare, iar în par
tea cea mai de sus se 
vede un zid de cetate, 
în 1911 pe stemă au 
fost adăugate cuvintele : 
„crește, dar nu îmbătrî- 
nește”. Sînt cuvinte care 
în anii construcfiei socia
liste au căpătat o deose
bită forjă de evocare a 
realității. In prezent o 
cincime din producfia in
dustrială a tării se reali
zează la Sofia ; în noile 
cartiere, blocurile moder
ne apar într-un ritm de 
6—7 ori mai mare decît 
cu un deceniu în urmă.

...Discufia cu inginerul 
Nicola Grozdanov, con
ducătorul direcției „Stroi- 
telsfvo” din cadrul Co
mitetului executiv al sfa
tului popular, a pornit 
de la cîteva cifre : peste 
70 milioane leva au fost 
alocate în acest an pen
tru continuarea unor con
strucții începute și pen
tru numeroase obiective 
noi, mai ales blocuri de 
locuin'e, așezăminte so- 
cial-culturale, unități co
merciale etc. Alte 15 mi
lioane leva sînt investite 
pentru îmbunătățirea 
transporturilor, alimenta
rea cu apă și extinderea 
conductelor de termofi- 
care. Cifrele sînt superi
oare celor din anii pre
cedent, iar scurtarea ter
menelor de dare în fo
losință a obiectivelor sta
bilite se bazează pe in
troducerea și extinderea 
unor metode moderne de 
construcfie.

Cîteva exemple. Pen

tru prima dată, zilele tre
cute s-e încheiat într-un 
cartier al capitalei con
strucția experimentală a 
unui bloc cu 8 etaje exe
cutat din panele și după 
o tehnologie nouă, me
nită să-i asigure rezis
tenta la o zguduire seis
mică de gradul 8. După 
această tehnologie, în 
cursul anului urmează să 
se execute 1 200 de a- 
parfamente. Tot experi
mental și cu bune rezul
tate se extinde metoda 
cofrajului glisant, metodă 
despre care nu pufini lu
crători ai organizației 
„Sofproiect" știu că este 
aplicată pe scară largă 
în fara noastră.

Anul acesta la Sofia 
urmează a fi date în fo
losință peste 7 000 de 
noi apartamente. Tot
odată, continuă acțiunea 
începută anul trecut, de 
modernizare a magazine
lor comerciale. Serviciul 
pentru spații verzi se

corespon
dență din 
R. P. Bulgaria

pregătește, la rîndul său, 
pentru noi lucrări de a- 
menajare în parcuri. Iar 
o întreprindere din ca
drul sfatului popular de
finitivează planul de 
construcții și gospodărire 
în zonele turistice din 
jurul orașului, cum sînt 
masivul Vitoșa, defileul 
Iskar, stafiunea Pancea- 
revo și altele.

în cursul unei convor
biri cu Peter Tașev, ar
hitectul șef al orașului, 
am aflat că cei peste 
600 ingineri și tehnicieni 
ai întreprinderii de pro
iectări pentru capitală se 
străduiesc ca, păstrînd 
fondul de construcfii 
vechi, să imprime orașu
lui o amprentă tot mai 
modernă. Majoritatea 
blocurilor de locuinfe vor 
avea 6—8 și 10 etaje. 
Cîteva vor fi și mai 
înalte, unele ajungînd 
pînă la 18 etaje.

PE MAGISTRA
LELE VIITOARE
în prezent sînt, de a- 

semenea, în curs de per
fectare schifele-proiect 
pentru cîteva mari con
strucții : gara Sofia, o 
clădire pentru radio și 
televiziune, cîteva hote
luri cu o capacitate de 
pînă la 1 000 paturi și 
altele. Se desfășoară, 
totodată, lucrări începu
te de aproape doi ani 
pentru dublarea capaci
tății stadionului central. 
Majoritatea construcțiilor 
mari vor fi eșalonate 
pentru mai mulfi ani, ele 
tnscriindu-se în planurile 
generale de dezvoltare.

O plimbare imaginară 
prin Sofia, așa cum va

vremea 

arăta ea peste clfiva ani, 
am făcut-o — în fa|a u- 
nei machete — cu ar
hitectul Nedelcio Paska- 
lev, conducătorul unui 
colectiv care în ultimii 
ani a lucrat la planul de 
reconstruire a centrului 
Sofiei. El a arătat că în 
această perioadă au fost 
luate în discuție diferite 
variante. Ultima solujie 
prevede, între altele, 
crearea unor zone admi
nistrative, culturale și co
merciale distincte, des
congestionarea părfii su
prapopulate a centrului, 
înfăptuirea unor impor
tante schimbări în dome
niul comunicațiilor și 
transporturilor.

Tot la sediul sfatului 
popular am aflat de u- 
nele proiecte privind va
lorificarea apelor rezidu
ale și microraionarea 
construcțiilor de blocuri.

Pe cei 650 kilometri 
de conducte de evacua
re ale orașului, o dată 
cu apa se scurg zilnic 
mari cantități de diferite 
reziduuri industriale. Pen
tru valorificarea acesto
ra, specialiștii au ajuns 
la concluzia că e nece
sară construirea unei sta
ții de purificare. Se a- 
preciază că această sta
ție, care ar urma să fie 
amplasată în nord-estul 
orașului, aproape de al
bia Iskarului, va ti cea 
mai mare construcție a 
Sofiei din actualul cin
cinal. Potrivit unor cal
cule, o dată cu purifica
rea apelor reziduale, prin- 
tr-un sistem de filtre spe
ciale dispuse în două mari 
rezervoare, se vor obfine 
în fiecare zi circa 50 000 
kilowafi-ore energie elec
trică, 366 000 metri cubi 
de apă purificată, 33 000 
metri cubi de gaz me
tan, 63 milioane kilo-ca- 
lorii-oră energie termi
că și 500 tone reziduuri 
care, după uscare, vor fi 
folosite ca îngrășăminte. 
Lucrarea necesită inves
tiții de peste 16 milioa
ne leva.

în ce privește pro
blema microraionării con
strucțiilor de blocuri, ea 
a constituit și tema unei 
conferințe Ținută recent 
la Sofia. între altele, s-a 
stabilit ca, In cadrul con
strucfiei de microraioane, 
proiectanfii să atragă în 
munca lor sociologi, psi
hologi, medici și alte 
cadre de specialiști, care 
să-și spună competent 
părerea în problemele 
legate de conviețuirea 
oamenilor de diferite 
preocupări, vîrste etc.

în fafa planșetelor și 
a machetelor, sau de la 
înălfimea schelelor, con
structorii Sofiei vădesc 
sîrguinfă, talent și do
rința vie oa primul oraș 
al patriei lor să înfloreas
că mereu pe măsura 
vremurilor noi, a reali
tăților Bulgariei socialis
te.

C. LINTE

de ploaie, mai frecvente in ju
mătatea de nord a țării. Vînt 
potrivit, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 4 și 6 grade, 
iar maximele între 4 șl 14 grade. 
Ceață. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Va ploua slab. Vînt po
trivit. Temperatura ușor va
riabilă.

materialul do construcții utilizat s-a rea
lizat o vastă galerie de profiluri arhi
tectonice. Aspectul unora dintre ele ra
diază pur si simplu inteligentă, talent 
și fantezie. Din repetarea acestei satis
facții estetice rămînem cu un glnd de 
admirafie trainică pentru arhrtecții u- 
ruguayeni. Nu-i cunosc pe cei de azi. 
M-am întîlnit In schimb cu cei de 
mîine. în luna ianuarie studenții din 
ultimul an de la arhitectură fac pe 
strada 18 iunie (principala arteră a 
orașului) o îndîrjită publicitate pentru 
vînzarea biletelor la tipul do loterie 
intitulat „Casa arhitectului* *.  Prin tra- 
difie, flecare promofie construiește 
(din fonduri împrumutate, firește), o 
casă cu două apartamente. Apoi, timp 
de o lună, vînd pe stradă cît mai 
multe cupoane de participare. Cu be
neficiile realizate, pleiada viitorilor ar- 
hitecti pleacă — în corpore — într-o 
călătorie de studii prin străinătate.

Timpul probabil pentru 25, 
26 și 27 februarie. In (ară : Vre
me schimbătoare. Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea preci
pitații locale, mai ales sub formă

lioane de dolari, provine din vinzarea 
linii.

împovărată de datorii, economia uru
guayană licitează majoritatea atuurilor 
sale naturale. Fărîmifată prin puzderia 
liniilor de forjă ale interesului parti
cular, vlăguită de îmbrățișarea capitalu
lui străin și descumpănită de scurgerea 
unui important procent din venitul anual 
către băncile străine și spre alta sfere 
neproductive, economia țării contează în 
prezent aproape numai pe rădăcinile 

ei naturale, rămînînd cu balanfa de plăți 
într-un permanent dezechilibru.

★

O plimbare prin Montevideo. Car
tierul comercial oferă mai ales măr
furi din import, trecute prin va
mă sau venite pe refeaua întor
tocheată și obscură a clanurilor de 
contrabandă. Pe străzi, la tot pasul, ne- 
numărafi oameni vor să vîndă ceva : de 
la țigări americane, la ceasuri de mină 
garantate... 24 de ore. Cumpărători pu
tini. Intrat în magazin nu scapi fără să 
cumperi. Vînzătorii te descumpănesc. l)i 
arată, îfi explică, îfi garantează, te fla
tează, n-ai replică, simfi că n-ai motiv 
să refuzi. Cu fiecare client începe a- 
ceeași bătălie.

Orașul urcă o pantă lină și, văzut din 
dreptul plăjii Ramirez, pare un tablou 
de Braque. Casele nu sînt prea înalte, 
majoritatea au un cat-două. De pretu
tindeni se degajă un violent refuz pen
tru comode similitudini. Din linii și din

Sentimentul că te afli într-o fără unde 
producția artistică se desfășoară com
partimentat, în retorta fiecărui scriitor, 
pictor, sculptor, fără să existe deasu
pra tuturor o boltă comună înălfată pe 
scheletăria marilor idei, s-a adîncit 
vizitînd în palatul Municipalității „Cea 
de-a 7-a expoziție nafională a cărții, 
picturii și artelor aplicate". Am întîl
nit la această anuală formulă de eva
luare a artei uruguayene aspirații in
dividuale spre găsirea expresiei adec
vate unor anumite personalități, fuziuni 
izbutite între forme și modalități de in
spirație folclorică, cu încărcătura de idei 
și de semnificafii proprii conceptului de 
universalitate.

Clipa despărfirii. Orașul Montevideo 
părea totuși optimist în acest început 
de an. Oamenii lui — peste jumătate 
din populafia Uruguayului trăiește aici 
— mă refer la acei oameni neliniștiți 
de ardoarea căutărilor și de robustețea 
încrederii în viitor, își concentrează e- 
nergia spre înfăptuirea unor măsuri con
forme ca direcfii cu cele mai strin
gente necesități ale fării.

ANGLIA

Sindicatele se opun 
prelungirii politicii de 
austeritateLONDRA 23 (Agerpres). — La Londra s-a anunțat că Comitetul Executiv al Congresului Sindicatelor britanice (T.U.C.) a respins în cadrul unei ședințe propunerea guvernului de a se prelungi pe o perioadă de un an actuala politică de înghețare a prețurilor și salariilor. Totodată, Comitetul Executiv a anunțat că nu va mai sprijini guvernul în caz că acesta va insista totuși să prelungească programul de restricții economice severe. Această hotărîre a comitetului urmează să fie aprobată de Conferința liderilor celor 172 de uniuni sindicale afiliate la T.U.C., care se va deschide săptămîna viitoare la Londra. La rîndul lor, organiza tjile patronale au respins, de asemenea, ideea unei prelungiri a politicii de restricții economice a guvernului laburist, care speră să înlăture astfel fenomenele de recesiune din economie și să consolideze lira sterlină.Politica economică a guvernului a fost aspru criticată atît în parlament, cît și de reprezentanți ai diferitelor sindicate care au relevat că ea nu și-a atins scopurile propuse inițial, ba mai mult a avut efecte negative mai ales în ceea ce privește șomajul. Acest lucru îl atestă și raportul Ministerului Muncii din Anglia în care se arată că numărul șomerilor a atins cifra de 602 844 de persoane, fiind cel mai ridicat din luna aprilie 1963.
R. P BULGARIA

Proiectul noului statut 
model al gospodăriilor 
agricole cooperative 
de muncăSOFIA 23 (Agerpres). — După cum transmite agenția B.T.A., în R. P. Bulgaria a fost dat publicității proiectul noului statut model al gospodăriilor agricole cooperative de muncă, care reflectă schimbările intervenite în G.A.C.M. ca urmare a consolidării lor economice. După ce va fi supus dezbaterii publice, statutul va fi prezentat spre adoptare participanți- lor la Congresul național al cooperativelor, care se va deschide la 28 martie a.c.Proiectul prevede modalitățile de repartiție a veniturilor în cooperativele agricole. Se prevede, de asemenea, că țăranilor cooperatori li se va asigura dreptul la pensie.
COLUMBIA

Boicotul
a eșuatBOGOTA 28 (Agerpres). — Campania întreprinsă de Statele Unite pentru a impune instituirea unui boicot împotriva navelor țărilor ce fac comerț cu Cuba a suferit un eșec în toate porturile Columbiei, ca urmare a opoziției energice a oamenilor muncii din această țară, scrie ziarul guvernamental „El Tiempo".Boicotul anticuban trebuia să înceapă săptămîna trecută în porturile de pe ambele coaste columbiene, dar, după cum subliniază ziarul, datorită opoziției muncitorilor, „el a fost anulat în mod practic".

Tunelul de sub 

Canalul Mînecii
Miercuri a început oficial prima operațiune în vederea realizării uneia din cele mai îndrăznețe proiecte ale tehnicii contemporane : tunelul sub Canalul Mînecii, menit să lege „pe uscat" Anglia de Franța. Guvernele britanic și francez au adresat grupurilor interesate din lumea întreagă invitația de „a-și face cunoscute intențiile" pînă la 15 a- prilie, în legătură cu finanțarea și construirea proiectului, evaluat la 250 milioane lire sterline. Lucrările la tunel urmează să înceapă în 1968 iar circulația prin tunel în 1975. în viziunea actuală, a- cest tunel submarin va avea o lungime de aproape 80 km, legînd localitatea Sangatte, din apropierea portului Calais, de un punct situat între Folk- stone și Ashford, în Kent. Prin el vor circula trenuri de călători, autoturisme și camioane de mărfuri.Invitația oficială a guvernelor Angliei și Franței a declanșat o luptă competitivă uriașă între marile trusturi de construcții. La terminarea sa, tunelul va fi administrat de o corporație franco-brita- nică.



viața internațională_____
FRANȚA

Campania 
electorală
In etapa 
decisivăPARIS 23 (Agerpres). — Campania electorală din Franța a intrat în faza ei decisivă. Miercuri au început la posturile de radio și televiziune emisiunile de propagandă electorală rezervate conducătorilor principalelor formațiuni politice care participă:- la bătălia alegerilor. Prima mare confruntare publică a actualei campanii s-a desfășurat miercuri seara la Nevers, între primul ministru Georges Pompidou și Francois Mitterrand, liderul Federației stîngii democratice socialiste. Cei doi vorbitori au expus programele respective și au purtat o discuție în contradictoriu asupra punctelor divergente. Joi seara, la televiziune, au luat cuvîntul din partea majorității, Maurice Schuman, fost președinte al Comisiei afacerilor externe a Adunării Naționale, precum și Waldeck Rochet, secretar general al Partidului Comunist Francez, și Pierre Mendăs France, membru al Partidului Socialist Unificat.

DEMONSTRAȚIA VETERANILOR AMERICANI

Imp o trîva agresiunii 
in Vietnam

NEW YORK. 23 (Agerpres). — In 
cadrul tradiționalelor manifestații 
cu prilejul aniversării nașterii lui 
George Washington, grupuri de ve
terani și rezerviști ai armatei ame
ricane au organizat o demonstrație 
de protest împotriva agresiunii 
S.U.A. in Vietnam. Manifestanții 
purtau pancarte pe care erau scri
se cuvintele lui Washington : „Nici 
o națiune nu are dreptul să intervi
nă in treburile interne ale altui 
stat".

„Astăzi, cu prilejul zilei nașterii 
lui George Washington, a declarat 
Ron Vholyn, căpitan in rezervă, 
vrem să amintim tuturor america
nilor principiile marelui conducă
tor american, care a condamnat în
totdeauna amestecul in treburile in
terne ale altor state. In Vietnam, 
guvernul american duce un război 
împotriva independenței și suvera
nității poporului vietnamez".

Peste 5 000 de persoane au manifestat joi la Yokosuka împotriva sosirii 
în acest port japonez a submarinului nuclear american „Sculpin".

CHILE: Un punct 
de pornire în soluționarea 
problemei agrare

SANTIAGO DE CHILE. Parlamentul chilian a aprobat definitiv pro
iectul de reformă agrară prezentat Congresului de președintele Eduardo 
Frei, în noiembrie 1965. Este posibil — consideră observatorii de presă — 
ca legea privind reforma agrară să fie promulgată pină în luna mai 1961.

Această reformă este o necesitate 
imperioasă, căci ea trebuie să pună 
capăt unor relafii de producfie anacro
nice, care frînează dezvoltarea agri
culturii și a întregii economii chiliene. 
Sistemul marilor latifundii domină azi 
agricultura țării : în timp ce 6 326 de 
mari proprietari funciari posedă 77 la 
sută din totalul terenurilor cultivabile, 
117 000 de fermieri mici și mijlocii nu 
dispun decît de 4,3 la sută. Dar, in 
goana după profituri ridicate, marii la
tifundiari nu cultivă întreg terenul aflat 
în proprietatea lor — în unele cazuri 
chiar de pe timpul conchistadorilor —• 
lăsînd în paragină însemnate suprafeje 
mai pufin productive. Din această cau
ză Chile nu-și mai poate hrăni popu
lația din producția proprie, fiind ne
voită să importe produse agricole. Pen
tru a satisface nevoile minime de ali
mente, statul cumpără în fiecare an 
din afară 411 000 tone de cartofi,

50 000 tone de grîu, 30 000 tone de 
carne, alte mii tone de ulei, lapte etc. 
Costul importurilor de produse agri
cole se ridica în 1964 la 189 milioane 
de dolari (ceea ce însemna peste 30 
la sută din devizele dobîndite din ex
portul global al (arii), și se apreciază 
că el ar ajunge în 1970 la 250 mili
oane. ,,Cu acești bani, declara președin
tele Frei, noi am putea construi ansam
bluri industriale, mai precis trei fabrici 
de zahăr, două rafinării de petrol, și 
finanfa întreg programul de dezvoltare 
a petrochimiei”.

Cum poate fi exprimată în cîteva 
cuvinte esenja reformei agrare preco
nizate de partidul de guvernămînt de- 
mocrat-creștin ? Proiectul de lege, care 
a suferit cîteva modificări de detaliu, 
prevede exproprierea prin răscumpă
rare a suprafefelor cultivabile mai mari 
de 80 ha și împroprietărirea unui nu
măr de 100 000 de familii. Terenurile

care sini prost cultivate sau au fost 
părăsite pot fi expropriate în întregi
me și împărfite. în același timp, gos
podăriile care au obținut recolte bune 
pot să aibă o suprafață de teren irigat 
pînă la 320 ha. Răscumpărarea se va 
face prinfr-o mică plată în bani lichizi 
și prin obligațiuni de sfat, care vor fi 
achitate în 25 de rate anuale. Terenu
rile preluate vor fi împărfite țăranilor, 
în special celor fără pămînt. Noii pro
prietari vor plăti inifial o parte din 
valoarea pămînfului primit, iar restul va 
fi achitat în cel mult 30 de ani.

Dacă proiectul de reformă agrară 
are 167 de articole, numărul amenda
mentelor care i s-au adus e și mai 
mare. Acesta este rezultatul dispute
lor furtunoase din parlament și din a- 
fara lui pe marginea proiectului. Marii 
latifundiari și partidele de dreapta, care 
le reprezintă interesele, s-au opus și 
se opun cu înverșunare reformei agra
re. Reacfiunea chiliana a creat un front 
antiguvernamental menit să împiedice 
realizarea reformei. Dimpotrivă, parti
dele de stînga — comuniștii și socia
liștii — care grupează cele mai largi 
cercuri ale maselor populare, se pro
nunță net în favoarea reformei agrare. 
Scofind în evidenfă limitele proiectu
lui de reformă, Partidul Comunist din 
Chile consideră că el avansează totuși 
o serie de măsuri importante contra 
mâților latifundiari și este un punct de 
pornire în solutionarea problemei a- 
grare.

Adoptarea de către parlament a pro
iectului de reformă agrară reprezintă, 
deci, o însemnată victorie a forfelor 
progresiste din Chile, care sprijină ori
ce acfiune menită să ducă (aia pe ca
lea progresului.

Gh. CERCELESCU

SEZONUL 
CULTURAL 
DE IARNA

în ziua de 5 februa
rie, pe culmile înalte 
ale Engadinei, o mo- 
mîie uriașă de paie a 
fost dată pradă flăcări
lor, în chiotele de ve
selie ale mulțimii. Este 
o tradiție cu surse mi
lenare : arderea lui 
„Horn strom” amintește 
că în ziua aceea iarna 
intră în faza declinu
lui, penfru a face loc 
apropiatei sărbători a 
tinereții — Primăvara, 
în Elvefia, folclorul și 
activitatea practică au 
făcuf dintotdeauna casă 
bună. Luna februarie 
este apogeul sezonului 
de iarnă și tocmai de 
aceea carnavalul are în
treaga strălucire impu
să deopotrivă de impe
rativul calendarului, ca 
și de acela al turismu
lui. El începe în a doua 
zi a lunii și se sfîrșește 
la jumătatea ei, cu exu
berante defilări de măști 
și costume multicolore.

Luna „de vîrf" a tu
rismului de iarnă are 
însă nu numai un carac
ter carnavalesc, ci mai 
cu seamă unul cultural. 
Dacă perioada de vară 
este agrementată cu 
festivaluri artistice inter
naționale, iarna este a- 
notimpul expozifiilor, al 
spectacolelor teatrale și 
al concertelor. Anul a- 
cesfa, sezonul a fost 
dominat de marea ex
poziție de la Ziirich :

corespon
dență din 
Geneva

Grecia înaintea alegerilorATENA 23. — Corespondentul A- gerpres C. Alexandroaie transmite : Liderul partidului Uniunea de centru, Gheorghios Papandreu, a rostit un discurs în care a precizat linia politică a partidului său în perioada premergătoare alegerilor legislative din luna mai a.c. El a subliniat că Uniunea de centru se pronunță pentru democratizarea țării, pentru progres economic și social. Referindu-se la tactica electorală a Uniunii, Papandreu a declarat că nici înainte și nici după alegeri partidul său nu va colabora cu alte formațiuni politice.Exprimînd poziția aripii de stînga a Uniunii de centru, fiul liderului acestui partid, Andreas Papandreu, a declarat că în cazul cînd partidul Uniunea de centru-nu va putea obține majoritatea absolută

în alegerile din mai va trebui să accepte sprijinul acelor partide democratice ale căror programe se a- propie de cel al Uniunii de centru și să respingă orice colaborare cu partidele de dreapta. El a susținut revendicările unor cercuri economice cu privire la revizuirea acordului de asociere a Greciei la Piața comună, în sensul asigurării dezvoltării armonioase a economiei țării în conformitate cu interesele naționale.Ziarul „Avghi“ subliniază că Partidul E.D.A. nu este de acord cu declarația lui Gheorghios Papandreu referitor la menținerea actualei forme de guvernămînt deoarece realitățile actuale din Grecia dictează instaurarea unui guvern democratic în care să-și găsească reprezentarea toate forțele progresiste din țară.
LA CONFERINȚA O. S. A.
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NU —FORȚELOR 
INTERAMERICANE!

Țările latino-americans participante la conferinja extraordinară a Organizației 
Statelor Americane de la Buenos Aires s-au pronunțat, în majoritate, miercuri seara, 
contra creării unui Comitet miiitar permanent interamerican. După opt ore de 
dezbateri furtunoase 11 țări (Venezuela, Ecuador, Republica Dominicană, Costa Rica, 
Uruguay, Chile, Haiti, Mexic, Guatemala, Peru și Columbia) au votat împotriva pro
iectului, în timp ce Brazilia, Argentina, Nicaragua, Salvador, Honduras și Paraguay 
l-au aprobat. S.U.A., Panama și Bolivia s-au abținut de la vot.

Rezultatele 
parțiale 
ale alegerilor 
din India
• Președintele partidului 
Congresului și-a pierdut 

locul în parlamentPotrivit datelor publicate joi în legătură cu rezultatele parțiale ale alegerilor generale din India, partidul de guvernămînt, Congresul Național Indian, și-a asigurat majoritatea absolută în statele Madhya, Uttar Pradesh, Mysore, Ha- riana și Rajahstan. Chiar înaintea comunicării rezultatelor finale se poate considera că ei va deține controlul în parlament deși dispu- nînd de o majoritate mai puțin confortabilă decît la alegerile precedente.Agenția France Presse remarcă însă că o serie de lideri ai acestui

„IBERLANV
Miercuri, la 30 km 

de capitala Portuga
liei, a fost inaugurat 
sediul comandamentu
lui naval Ibero-Atlan- 
tic al N.A.T.O. Insta

larea acestui comanda- 
Ynent, numit „Iber- 
lant", este urmarea u- 
nei înțelegeri interve
nite între amiralul a- 
merican Thomas H. 
Moorer, comandantul 
forțelor N.A.T.O. din 
zona Oceanului Atlan
tic, și generalul Go
mes de Aranjo, minis
trul portughez al apă
rării. O dată cu apari
ția in Portugalia a 
„Iberlantului", numă
rul instalațiilor milita
re ale N.A.T.O. în Por
tugalia va spori la 
șapte, constată ziarul 
englez „The Scotsman".

Nu e mult de cînd 
primul ministru portu
ghez, Salazar, declara 
că partenerii săi din

N.A.T.O. nu trebuie să 
se aștepte la „colabo
rare automată" din 
partea Portugaliei. El 
a caracterizat chiar or
ganizația Pactului At
lantic ca fiind cu totul 
inadecvată pentru ne
cesitățile actuale și ca 
o sursă de „urmări 
dezastruoase". Ziarul 
„New York Times", re- 
ferindu-se la această 
declarație, trăgea con
cluzia că „premierul a 
dat impresia că Portu
galia și-ar putea revi
zui poziția ca membră 
a alianței atlantice, în
deosebi in lumina po
ziției Franței". Nemul
țumirea lui Salazar 
era pusă pe seama 
„lipsei unui sprijin 
mai concret" pentru 
trupele colonialiste 
portugheze în operații
le lor de represiuni în 
Angola, Mozambic și 
Guineea — deși toată

lumea știe că fără aju
torul unor puteri din 
N.A.T.O. armata por
tugheză nu ar rezista 
nici o zi loviturilor 
forțelor de eliberare 
din colonii („Times").

După retragerea 
Franței din comanda
mentele integrate ale 
alianței a crescut im
portanța Peninsulei 
Iberice în cadrul con
ceptului strategic al 
N.A.T.O. Deci și a șan
selor Portugaliei de a 
obține mai mult. Așa 
că Salazar și-a revizuit 
punctul de vedere. In
staurarea comanda
mentului „Iberlant" — 
se consideră la Lisabo
na — va activiza spri
jinul, militar și finan
ciar, al N.A.T.O. față 
de războiul colonialist 
al Portugaliei. Vorba 
zicalei, „serviciu con
tra serviciu".

G. BONDOC

„Comori istorice ale U- 
niunii Sovietice”. Peste 
20 de muzee și nume
roase colecfii din Le
ningrad, Moscova, Kiev, 
Lvov, Baku, Odessa, No
vosibirsk și alte locali
tăți din întreaga țară 
au trimis aci piese uni
ce ale antichității și e- 
vuiui mediu, icoane și 
fresce, opere de ex
cepțională valoare artis
tică. Atractive sînf și 
cele două expoziții or
ganizate de Muzeul 
elve(ian al transporturi
lor din Luzern. Una din 
ele este consacrată con
strucției de șosele în 
Elveția, iar cealaltă pre
zintă proiectele ameri
cane „Gemini” și „A- 
pollo”, de explorare a 
Lunii. La Basel expozi
ția mașinilor de con
strucții ilustrează pro
gresele tehnicii moder
ne. Lausanne se pregă
tește să deschidă por
țile celui de-al IX-iea 
Salon international al 
turismului și sporturilor, 
la care va participa și 
fara noastră.

Printre ansamblurile 
muzicale care au lăsat o 
puternică impresie tre
buie citate Orchestra 
„Bach' din Leipzig și 
Cvartetul de coarde 
Vlach din Praga.

Scenele elvefiene pri
mesc, de obicei, oaspeți 
francezi. Theâfre de 
Bourgogne și „Come
dia” din Lyon nu sînf 
singurele trupe care a- 
nimă viaja teatrală a 
Elveției în această pe
rioadă. Pînă acum eve
nimentul teatral îl consti
tuie „Iphigenia” lui 
Goethe, prezentată de 
„Schiller-Theater” din 
Berlinul occidental.

După cum se vede, 
turistul, de oriunde ar 
veni, găsește, în ora
șele Elveției, numeroa
se corespondente spiri
tuale.

H. LIMAN

Proiectul de creare a unui Comitet militar permanent interamerican a fost propus vineri la conferința O.S.A. de către ministrul de externe al Argentinei. în rîn- durije celor 350 de delegați prezenți Ia „Teatro San Martino1* din Buenos Aires, rumoarea a fost generală. Ordinea de zi oficială nu prevedea discuții în jurul unui astfel de punct. Mai mult. în urma unei întîlniri private a miniștrilor de externe se făcuse cunoscut, că „nici un proiect privind forța interame- ricană nu va fi prezentat oficial la conferință".Evident însă nu a- ceste probleme de procedură constituiau lucrul cel mai important. Esențialul era că proiectul argenti- nean venea în flagrantă contradicție cu interesele țărilor lati- no-americane. De a- ceea, chiar de la început mai multe state s-au arătat ostile propunerilor Argentinei, considerîndu-le drept „o manevră menită să relanseze, sub o altă formă, faimoasa «forță xde intervenție permanentă-**  („Le Figaro") susținută cu atîta ardoare de Statele Unite. Este știut că prin

crearea acestei forțe pancontinentale, dirijată de la Washington, S.U.A. ar fi do- bîndit o «bază legală» pentru a interveni, cu forța armelor, de cite ori ar fi considerat necesar în treburile interne ale statelor aflate la sud de Rio Grande. Majoritatea țărilor latino-ameri- car.e și-au dat seama că legiferarea unei a- semenea politici ar însemna acceptarea în principiu a reeditării, în oricare din caoitalele de pe continent, a experienței de la Santo-Domingo. 
„Noi nu vom accepta 
niciodată crearea u- 
nor forțe care să se 
suprapună propriilor 
noastre forțe de secu
ritate**,  declara sîm- bătă seara ministrul de externe al Urugu- ayului, în timp ce șeful delegației mexicane spunea : „Eu nu 
cred că în 1967, cînd 
țările Americii Lati
ne înfruntă o gravă 
situație economică, 
noi să putem avea în 
vedere crearea unui 
aparat militar".Arătînd că nu vor să se încline în fața perspectivei de a-și vedea ciuntită suveranitatea națională, unele state au declarat chiar că intenționează să părăsească conferința în cazul cînd inițiatorii

LONDRA. Mii de studenți din Marea Britanie au 
participat miercuri la o grevă pentru a protesta 
împotriva hotărîrii guvernului britanic de a spori 
taxele școlare pentru studenții străini. In fotogra
fie : în timpul unei ciocniri între poliție și studenji

proiectului vor insista în continuare asupra discutării lui. în această situație, pînă și secretarul de stat Dean Rusk a fost nevoit să recunoască : „în prezent nu există o ambianță favorabilă pentru această problemă la O.S.A.". Pornind de aici marea majoritate a observatorilor arătau încă la sfîrșitul săp- tămînii trecute că există foarte puține șanse pentru aprobarea proiectului argen- tinean.în ciuda acestei atmosfere neprielnice, delegația Argentinei, exponentă a cercurilor militare denumi te in presă „prointer- venționiste", și care, la timpul său, au sprijinit invazia străină în Republica Dominicană și-au continuat ofensiva, cerînd punerea la vot a proiectului. Rezultatul —, așa cum arătam la început — un fiasco total pentru inițiatori și sprijinitorii lor din umbră. Vrînd să evite un eșec diplomatic de amploare, S.U.A., de altfel principalul promotor al ideii creării forțelor permanente interameri- cane, au considerat pînă la urmă că este mai potrivit să se abțină de la vot.Comentînd rezultatele votului de la Buenos Aires, agenția „France Presse" scrie: „Observatorii consideră că latino- 
americanii au arătat 
în felul acesta în mod 
clar că nu doresc nici 
un fel de instituție 
care ar putea să se
mene, mai mult sau 
mai puțin, cu o alian
ță de felul N.A.T.O". Dimpotrivă, ceea ce ar corespunde intereselor popoarelor A- mericii Latine este ca încercările de revizuire a actualului sistem de relații in- teramericane să pornească de la necesitățile economice și sociale ale țărilor din această parte a lumii, de la principiul respectării dreptului sacru al fiecărui popor de a-și orîndui soarta conform propriei sale voințe.

Radu BOGDAN
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ZAGREB

Reuniunea 
grupului 
de lucru 
„Pugwash"BELGRAD 23.— Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite: La Zagreb se desfășoară reuniunea grupului de lucru „Pugwash" în problema securității europene. Din Republica Socialistă România, la reuniune participă Vladimir Hanga, profesor la Universitatea din Cluj. Participanții dezbat diferite propuneri privind reducerea pericolului nuclear în Europa, îndeosebi crearea de zone fără arme nucleare din Scandinavia pînă în Balcani.Lucrările conferinței vor dura pînă la 25 februarie.

Lucrările 
Comitetului
celor 18GENEVA 23 (Agerpres). — Joi dimineață a avut loc cea de-a 288-a ședință a Comitetului celor 18 pentru dezarmare. Referindu-se la actuala cursă a înarmărilor, delegatul britanic, lordul Chalfont, a remarcat că ea este o sursă de suspiciune și încordare în relațiile internaționale. Vorbitorul a afirmat apoi că discuțiile cu privire la încheierea unui tratat de neprolife- rare a armei atomice trebuie să țină seama de poziția unui mare număr de țări care cer ca tratat să fie conceput astfel incit statele nenucleare să aibă garanția posibilității de a-și dezvolta tehnica nucleară în scopuri pașnice, tehnică ce poate fi controlată.Delegata suedeză, Alva Myrdall, a propus ca participanții la conferință să nu se concentreze exclusiv asupra problemei tratatului de neproliferare, ci să studieze paralel mai multe proiecte de dezarmare pe baza rezoluțiilor adoptate de recenta sesiune a Adunării Generale a O.N.U. Ea a cerut ca lucrările comitetului să fie accelerate.
Noi anexe 
la dosarul 
crimei 
din Dallas
• Altă dispariție la New 
Orleans • Ipoteza sinucide

rii lui Ferrie infirmată

La dosarul crimei din Dallas, faptul 
senza|ional cuprins în declarații le recente 
ale procurorului districtului Orleans, pre
cum și repercusiunile acestor declarații 
adaugă astăzi noi anexe. David 
Lewis, fost detectiv, care a declarat 
luni că este în pericol deoarece luase 
cunoștinfă de ancheta procurorului Jim 
Garrison asupra asasinării președintelui 
Kennedy, a dispărut joi din New Orleans. 
David Lewis a participat în 1963 la o 
anchetă privind legăturile existente în
tre Lee Oswald și poliția din New Or
leans, cu șase luni înainte de atenta
tul de la Dallas.

După cum s-a anunfat, David Ferrie, 
una din persoanele la care a făcut alu
zie procurorul Garrison, a fost găsit 
mort în apartamentul său din New Or
leans. „Ar putea fi vorba de o sinuci
dere”, a anunfat, în primele momente, 
polifia. Această ipoteză însă a fost 
părăsită la pufin timp după decesul 
lui Ferrie. Joi, autorităfile anchetatoare 
au anunfat că moartea lui Ferrie s-ar 
datora unei hemoragii cerebrale și au 
dispus o autopsie.

Un fapt adiacent în legătură cu asa
sinatul de la 22 noiembrie 1963 pare 
a fi și anun(ul autorităfilor judiciare din 
Pensacola (Florida). Ele au anunfat că 
au dispus exhumarea și autopsierea lui 
Thomas Kilian, la cererea fratelui său. 
Kilian a murit la 4 luni după asasi
natul de la Dallas și, potrivit polifiei, 
decesul s-a datorat unei sinucideri. Fra
tele lui Thomas susfine acum că acesta 
a fost asasinat.partid ca de exemplu Kumaras- wami Kamarâj, președintele partidului Congresului, n-au fost aleși. Kamaraj a fost înfrînt de un tînăr student.Totodată, agențiile occidentale informează că din cele 520 de locuri ale Camerei populare a parlamentului, 58 au fost deja atribuite și anume : partidul Congresului — 37, Jan. Sangh, organizație de extremă dreaptă — 16. Independent — 3 și Swatantra (conservator) — 2.Ultimele informații transmise de agențiile de presă menționează alegerea Indirei Gandhi în statul Uttar Pradesh, cu un mare avans de voturi față de candidatul extremei drepte.

■ BAGDAD. Agenția M.E.N. informează că 
în Irak s-au încheiat pregătirile Confe

rinței naționale care va pune bazele noului 
partid irakian Uniunea Socialistă Arabă. 
Conferința, precizează agenția, va începe 
imediat după încheierea vizitei oficiale a 
președintelui Aref în Turcia. Partidul Uniu
nea Socialistă Arabă va fi singura organi
zație politică de masă din Irak.

■ MOSCOVA. La 23 februarie Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S., l-a primit pe Julien Bukambu, 
membru al Biroului Politic al Partidului Miș
carea Națională Revoluționară, vicepreședinte 
al Adunării Naționale din Congo (Brazaville). 
A avut loc o convorbire referitoare Ia cola
borarea dintre Uniunea Sovietică și Republi
ca Congo.

■ ROMA. Activitatea economică din Sardi
nia a fost paralizată aproape în întregime 

ca urmare a unei greve considerate cea mai 
importantă în ultimii zece ani, care a afectat 
cîteva zeci de mii de salariați. Participanții 
la grevă — mineri, lucrători în întreprinderi 
de stat și particulare — revendică încheierea 
unui nou contract de muncă colectiv.

■ WASHINGTON. Casa Albă a recunoscut 
joi că politica de subvenționare de către 

C.I.A. a organizațiilor studențești și a altor 
grupuri care acționau în străinătate a fost 
aprobată de guvernul american la cel mai 
înalt nivel, începînd din 1952.

■ HAGA. Primul ministru britanic, Ha
rold Wilson, împreună cu ministrul de 

externe, George Brown, își continuă sondările

lor privind o eventuală aderare a Marii 
Britanii la Piața comună, efectuînd o vizită 
în Olanda la 26 și 27 februarie.

■ BERLIN. Agenția A.D.N. transmite : Po
trivit ultimelor date, în cursul furtunilor 

violente care s-au abătut marți asupra teri
toriului R. D. Germane, 4 persoane și-au 
pierdut viața, iar alte 100 au fost rănite. 
Defecțiunile intervenite în aprovizionarea cu 
curent electric și apă în regiunile Potsdam, 
Cottbus, Frankfurt pe Oder, Leipzig și Suhl 
au fost remediate în cea mai mare parte.

B HELSINKI. La încheierea vizitei în Fin
landa a delegației Uniunii Socialiste a 

Poporului Muncitor din Iugoslavia, condusă 
de Lazar Kolișevski, președintele Conferin
ței Federale a U.S.P.M.I., la Helsinki a fost

dat publicității comunicatul comun cu privire 
la convorbirile purtate cu reprezentanții 
Partidului Social-Democrat din Finlanda.

■ PARIS. Luînd cuvîntul la o adunare 
studențească, care a avut loo la Paris, 

Prințul Norodom Sianuk a subliniat că 
Cambodgia refuză să se alăture oricărui bloo 
politic sau militar, fiind in schimb gata să în
trețină relații cordiale cu țările care recu
nosc independența și integritatea ei terito
rială.

■ MOSCOVA. Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a decernat scriitorilor Mihai 

Șolohov, Konstantin Fedin, Alexandr Kor- 
neiciuk, Leonid Leonov, Mirzo Tursun-Zade, 
Pavlo Tîcina și Andrei Upit titlul de „Erou 
al Muncii Socialiste".

■ DAR ES SALAAM. în Tanzania a avut 
loc miercuri o remaniere guvernamentală 

care, deși parțială, afectează o serie de pos
turi cheie pentru politica internă și externă a 
țării. Președintele țării șl primul ministru, 
Julius Nyerere, și-a asumat funcția de mi
nistru al afacerilor externe. Referindu-se la 
schimbările intervenite în sinul cabinetului 
său, președintele Nyerere a precizat că aces
tea au fost determinate de eforturile sporite 
cerute de noile planuri de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

■ KAMPALA. Președintele Ugandei, Milton 
Obote, a declarat joi că Republica Sud- 

Africană și regimul rasist rhodcsian pun Ia 
cale un complot cu intenția de a răsturna 
guvernul său.
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