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0 UNIREA — aspirație irezistibila a întregului popor 

© Avantajele utilizării optime a capacităților de producție 

© O anchetă care îsi propune să demonstreze că se pot 

obține peste tot fructe de bună calitate ® Ce îmbunătă

țiri pot fi aduse sistemului de admitere în învătă- 

mîntul superior

Precizia
dîspropor

reportaj
de Sergiu FĂRCAȘAN

Ați văzut vreun elefant cro- 
șetînd, uitîndu-se la microscop 
sau reparînd un ceas de damă ? 
Imaginea este neverosimilă în 
primul rînd din cauza dispropor
țiilor. Cînd e vorba de dantele, 
elefantul pare puțin prea mări
cel în raport cu omul. Există însă 
la ora actuală elefanți meca
nici în stare să execute dantele 
metalice de o precizie care sca
pă ochiului omenesc.

Comparația nu pare prea de
plasată dacă știm că un elefant 
cîntărește 5—6 tone, pe cînd 
una din mașinile de care vom 
vorbi mai jos are între 80 
șl 90 de tone, iar universul de 
precizie în care își duce ea e- 
xistența obișnuită e de ordinul 
sutimii de milimetru.

— Tehnica mondială a dus 
lupte de zeci de ani, numai ca 
să cîștige o precizie suplimen
tară de cîțiva submicroni — ne 
spune inginerul Ion Ungureanu.

Mai în vîrstă și mai ponde
rat, consilierul Valdemar Ghețu 
încearcă să-l corecteze :

— Lupte e un cuvînt poate 
exagerat, dar în istoria mașini- 
lor-unelte din secolul XX, pen
tru fiecare sporire a preciziei 
cu 40 la sută a fost necesar un 
deceniu.

— Există totuși un drama
tism necunoscut de marele pu
blic, insistă Ungureanu, un dra
matism al unor eforturi greu 
de imaginat, duse în toată lu
mea industrială, pentru niște 
sporuri infinitesimale.

— Cum se explică însă îngră- 
șarea mașinilor ? Am impresia 
că fiecare sutime de milimetru 
este plătită, și de dumneavoas
tră și de alții, cu sute și mii 
de kilograme în plus. Pentru 
nespecialist e un mister, te in
trigă, ca și cînd pentru spar
gerea unei nuci ai avea 
de o locomotivă.

Inginerii zîmbesc. Nu 
să explici subtilitățile 
meserii care dă dureri de 
multora din cele mai bune ca
pete inginerești ale lumii.

— Setea de microni, nevoia 
celei mai rafinate precizii creș
te vertiginos în civilizația mo
dernă. Inchipuiți-vă că unul 
dintre noi, un om de vreo 80 de 
kilograme, stă nemișcat pe stra
dă. După colț dă buzna un co
pil de 5—6 ani și-l izbește. E 
un fleac, nu poate să-1 răstoar
ne ; dar ca să nu-1 clintească 
nici măcar cu o sutime de mi
limetru, ar fi nevoie de un 
uriaș de sute de kilograme. 
Metalul e mult mai perfid : 
scrîșnește, vibrează. Pentru 
precizii milimetrice la piese de 
tone întregi, e nevoie ca ma
șina să fie rigidă. Acesta e cu- 
vîntul : rigiditate. Atomul^ e 
mai mic decît nuca și ca să-1 
spargi ai nevoie de o aparatură 
mai mare decît o locomotivă. •

nevoie

e ușor 
unei' 
cap

(Continuare în pag. a III-a)
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Ion Gheorghe Maurer

AL P. C. PORTUGHEZ cu președintele Italiei Giuseppe Saragat

Electrificarea
căii ferate

Vizita in Italia a tovarășului

Premierul Aldo Moro (stînga)
Președintele Consiliului de Miniștri Ion Gheorghe Maurer împreunâ cu președintele Italiei, Giuseppe Saragat și 

Premierul Aldo Moro (stînga) Telefoto : AGERPRES

0 Hotărîre a Consi
liului de Miniștri pri
vind un nou sistem 
de salarizare și pre
miere a lucrătorilor 
din I. A. S.

București-Brașov 
in fază finală

Luni seara, a sosit în Capitală 
tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Portughez, 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, face o vizită în țara noastră

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de tovarășii

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

® Au început convorbirile oficiale 0 întrevedere

Lucrările de electrificare a trans
portului feroviar au început acum in
tens și pe porțiunea Chitila-București 
Nord, unde se sistematizează poarta 
principală de cale ferată a Capita
lei. S-a deschis astfel o nouă etapă 
de electrificare a căii ferate Brașov- 
București. Operațiunile tehnice vor 
afecta și Gara de Nord, unde se vor 
face importante modificări la linii și 
instalațiile de centralizare electro- 
dinamică. se vor executa lucrări de 
montare a liniei de contact pentru 
locomotivele electrice. Avînd în ve
dere circulația intensă a trenurilor 
în această mare gară, constructorii 
vor lucra în special în intervalele de 
timp cînd nu circulă trenuri. în vas
tul program de lucrări vor fi cuprin
se și o serie de modificări ale podu
lui Grand. Pe timpul executării lu
crărilor finale, stația București Nord 
va fi degrevată prin trecerea unor 
sarcini la stațiile București Băneasa, 
București Obor și București Pro
gresul.

pe ambasadorul Finlandei
Tovarășul 

președintele 
Republicii Socialiste 
primit- luni, 22 ianuarie, pe amba
sadorul Finlandei la București. 
Bjorn-Olof Georg Alholm, în legă-

Nicolae Ceaușescu, 
Consiliului de Stat al 

România, a

tură cu plecarea definitivă a 
cestuia din România.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

■■ <r.

Statisticile apreciază că astăzi ac
tivează în lume peste 80 la sută din 
totalul oamenilor de știință ce-au 
existat vreodată în istorie. Amplifi
carea considerabilă a rolului și con
tribuției științei moderne la înfăp
tuirea rapidă și pe planuri multiple 
a progresului tehnico-economic, creș
terea fără precedent a numărului 
domeniilor ce-i reclamă imperios 
participarea directă și continuă au 
determinat o sporire vertiginoasă a 
numărului cercetătorilor științifici. 
Dar. obținerea unor rezultate și rea
lizări „de vîrf“. furnizarea la timp 
a acelor soluții superioare solicitate 
atît de intens de dezvoltarea econo
mică actuală sînt condiționate hotă- 
rîtor nu numai de numărul oame
nilor antrenați în asemenea activi
tăți. ci și de calitatea acestora. Pe 
plan mondial se conturează, de alt
fel. extrem de pregnantă preocupa
rea de a întări și extinde în cît mai 
mare măsură frontul valoros al cer
cetătorilor ce posedă o înaltă pregă
tire și specializare — ca factor de 
prim ordin în asigurarea tinerii pa
sului cercetării științifice proprii cu 
ritmul impus de trepidanta compe
tiție științifică internațională.

Formarea cercetătorilor de o atare 
ținută reprezintă, de bună seamă, un 
proces extrem de complex și de du
rată, pentru înfăptuirea lui folosin- 
du-se în prezent numeroase căi și 
mijloace — așa-numitele surse de 
specializare, interne și externe —

acad. Nicolae SĂLĂGEANU

care merg de la axarea studentului 
pe anumite direcții de interes pre
cis determinate încă din ultimii ani 
de facultate, pînă la cursurile și se- 
minariile post-universitare sau de 
supraspecializare destinate în princi
pal celor cuprinși deja în rețeaua 
unităților științifice. Ce loc ocupă 
însă în acest amplu context de ridi
care a calificării cercetătorilor tere
nul favorabil al înseși nucleelor ști
ințifice valoroase, al școlilor știin
țifice mai ales — care reprezintă, 
după părerea mea, o sursă internă 
de specializare de cea mai mare în
semnătate ?

Așa cum s-au conturat ele pe tărî- 
mul specialității mele — biologia — 
și, întrunind cred, trăsături valabile 
pentru orice altă școală științifică, 
aceste nuclee de cercetare prezintă 
avantajul enorm de a fi nu numai 
fertile furnizoare de descoperiri și 
rezultate tehnico-științifice, dar și fo
care extrem de favorabile formării u- 
nor specialiști cu pregătire superioa
ră, de a fi școli, după cum arată și 
denumirea lor Existența, de obicei, în 
fruntea acestor colective a unor pro
digioase personalități științifice, să- 
vanți cu un renume cîștigat în țară și 
peste hotare, care sînt totodată și pro
fesori la universități, ca și prezența

unor cercetători formați, cu expe
riență în ceea ce privește abordarea 
Ia o înaltă manieră a unor teme de 
cea mai mare însemnătate teoretică 
și practică, în general atmosfera 
de muncă pasionată, îndrăzneață, 
pledează în favoarea utilizării inten
sive și pe scară tot mai largă a șco
lii științifice ca principală sursă de 
specializare. Rememorînd, fie și nu
mai cîteva din școlile create în bio
logia românească de străluciți îna
intași oa Paul Bujor, Emanoil Teo- 
dorescu, Traian Săvulescu, Ion G. 
Cantacuzino. constatăm că pregătirea 
grabnică și temeinică a unor noi și 
noi generații de cercetători și oa
meni de știință de prestigiu a re
prezentat unul din obiectivele esen
țiale ale activității lor. Convinși că 
„profesorii care se tem de elevii lor 
— cum arăta în trecut un binecu-

(Continuare în pag. a IV-a)

ROMA 22. — Corespondență de 
la N. Puicea și M. lonescu : Luni 
dimineața, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 

• România, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a sosit la 
Roma, într-o vizită oficială, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Italiene, 
Aldo Moro.

în tren se afla, de asemenea, 
ambasadorul României, Cornel Bur
tică, care a venit în întîmpinare 
la punctul de frontieră împreună 
cu oficialități ale regiunii Venezia- 
Giulia.

în gara Termini, împodobită cu 
drapelele de stat ale României și 
Italiei, în întîmpinarea oaspeților 
au venit președintele Consiliului de 
Miniștri, Aldo Moro, ministrul afa
cerilor externe, Amintore Fanfani, 
șeful Statului Major al armatei, 
generalul Giuseppe Alloja, ofițeri 
superiori și alte persoane oficiale. 
A fost de față Niccolo Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
membrii ambasadei și ai agenției 
economice a țării noastre în Italia.

Erau prezenți numeroși ziariști 
italieni, corespondenți ai presei 
străine.

La coborîrea din tren, oaspeții 
români au fost călduros salutați-ds 
premierul italian și de ministrul 
afacerilor externe.

O companie de carabinieri și un 
batalion al armatei au prezentat 
onorul, 
de stat 
șefi de 
revistă

Oaspeților români le sînt pre
zentate persoanele oficiale venite 
în întîmpinare.

în cadrul ceremoniei de primire, 
care a avut loc în salonul de onoare 
al gării, primul ministru ALDO 
MORO a adresat președintelui Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, și persoa
nelor care-1 însoțesc salutul cel mai 
cordial din partea guvernului ita
lian și a sa personal.

Prezența dumneavoastră în Italia 
— a spus vorbitorul — este un 
eveniment cu o înaltă semnificație, 
legat de tradițiile de cultură co
mune, de originea latină care apro-

Au fost intonate imnurile 
ale celor două țări. Cei doi 
guverne au trecut apoi în 
garda militară de onoare.

pie atît de mult popoarele noastre. 
Ea este, de asemenea, rodul unei 
dezvoltări continue și fecunde a 
relațiilor italo-române, precum și 
al . dorinței noastre pomune .de a 
le da un nou impuls pe viitor.

Sînt sigur că această întîlnire 
ne va permite să procedăm la 
schimburi de idei profunde și 
fructuoase asupra principalelor 
probleme ale păcii, colaborării in
ternaționale, securității și, îndeo
sebi, ale destinderii internaționale, 
căreia țara noastră i s-a dedicat cu 
pasiune constantă. Așa cum veți fi 
avut ocazia să constatați și în 
cursul vizitei ministrului de exter
ne italian la București, Italia — 
respectîndu-și angajamentele in
ternaționale — merge pe calea unei 
intensificări constructive a rela
țiilor cu țările Europei răsăritene, 
premisă necesară a unui proces 
de destindere care să aducă tu
turor popoarelor pacea și bunăsta
rea. Și noi privim și apreciem cu 
încredere contribuția importantă 
pe care România o aduce și o va 
mai putea aduce încă la politica 
de înțelegere, armonie și pace car®

(Continuare în pag. a Vl-a)
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MARILE RESURSE ALE La

de ca-

de la crearea19 ani miliției

care

In Poiana Brașov(Continuare în pag. a V-a)

în 
Ple-

general - locotenent 
Stelian STAICU 

adjunct al ministrului afacerilor 
interne

SLUJBĂ POPORULUI

La 23 ianuarie se împlinesc 19 ani 
de la crearea miliției din Republica 
Socialistă România. Sub conducerea 
și îndrumarea permanentă a partidu
lui, miliția, alături de celelalte or
gane ale statului socialist, a adus 
și aduce o însemnată contribuție la 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a proprietății socialis
te și personale a cetățenilor, la asi
gurarea ordine! de drept socialiste.

In activitatea desfășurată pentru 
traducerea în viață a sarcinilor în
credințate de partid și guvern, mi
liția și-a îmbunătățit necontenit sti
lul și metodele de muncă. Ca urmare 
a grijii manifestate de partid, a condi
țiilor create preocupării permanente 
pentru ridicarea nivelului de pregă
tire profesional-juridică și poli- 
tico-ideologică. ofițerii și subofițerii 
de miliție obțin rezultate tot mai 
bune în munca lor. se străduiesc 
neîncetat să fie în orice moment la 
înălțimea încrederii și stimei cu 
îi înconjoară oamenii muncii.

Luptînd pentru transpunerea 
practică a sarcinilor trasate de
nara C.C. al P.C.R. din iunie 1967, or
ganele de miliție acordă o deosebită 
însemnătate atît apărării avutului ob
ștesc. cît și luptei împotriva diferitelor

infracțiuni sau abateri de la normele 
de conviețuire socială. în acest scop a 
fost ridicată pe o treaptă calitativ 
superioară activitatea de cunoaștere 
a obiectivelor economice, a locurilor 
propice comiterii de infracțiuni, acor- 
dîndu-se un sprijin eficient condu
cerilor întreprinderilor pe linia asi
gurării securității avutului obștesc. 
A fost sporită operativitatea în 
cercetarea și soluționarea cauzelor 
penale, respectîndu-se cu strictețe 
garanțiile procesuale ale martorilor 
și învinuiților. Lucrătorii de miliție 
consideră ca o datorie a lor de prim 
ordin să acorde sprijin și ajutor tu
turor cetățenilor, atunci cînd, într-un 
fel sau altul, le sînt lezate interesele 
ori drepturile prevăzute în Constitu
ția și legile tării. Ei manifestă grijă 
față de respectarea timpului 
cetățenilor solicitați să contribuie

la lămurirea unor cauze, audierile 
făcîndu-se numai după o temeinică 
analiză a necesității și oportunității 
lor.

A crescut rolul organelor de mi
liție în îndrumarea și controlul cir
culației. Prin numeroasele măsuri în
treprinse s-au asigurat modernizarea 
circulației. îmbunătățirea nivelului de 
pregătire a conducătorilor auto, pre
venirea abaterilor de la legea circula
ției etc. Astfel a putut fi diminuat nu
mărul accidentelor, mărindu-se tot 
mai mult securitatea și fluiditatea 
transporturilor pe drumurile publice.

Multi ofițeri și subofițeri, dove
dind competentă si combativitate 
sporită, reusesc să rezolve în spiri
tul legilor, al ordinelor si instruc
țiunilor în vigoare, diferitele situa
ții, uneori complexe, ce apar în e- 
xecutarea misiunii lor. intervin cu 
hotărîre împotriva unor elemente 
înapoiate care frustrează avutul ob
ștesc, conturbă liniștea si ordinea 
publică. Slujind cu devotament cau
za continuei înfloriri a României so
cialiste, credincioși jurămîntului dat 
patriei, numeroși lucrători de mili
ție s-au evidențiat prin munca pli-

TURISMULUI DE IARNĂ
Un sector extrem de vast pentru turismul din Ro

mânia îl reprezintă turismul montan, stațiunile 
noastre fiind prielnice drumeției, destinderii, re
creării și practicării sporturilor nu numai vara, ci 
și iarna. în legătură cu perspectivele acestei acti
vități, am adresat oîteva întrebări tovarășului ing. 
Porfir Negrea, vicepreședinte al Oficiului Național 
de Turism.

Convorbire cu tov. ing. Porfir Negrea
vicepreședinte al Oficiului Național de Turism

In ce măsură este 
valorificat potențialul zo
nelor noastre turistice în 
timpul iernii, ce este 
demn de remarcat în a- 
ceastă privință 7

— România dispune de 
149 de stațiuni turistice de 
munte și balneo-climateri
ce, republicane și locale, 
în toate zonele țării, care 
asigură o capacitate

zare de peste 71 000 de 
locuri în hoteluri și vile, 
11 000 de locuri în cabane, 
la acestea adăugîndu-se ca
pacitățile de cazare ce pot 
fi închiriate în locuințele 
cetățenilor, de aproximativ 
11 000 de locuri. Avem una 
din țările cu cel mai bogat 
potențial de frumuseți na
turale, care permite asigu
rarea unei activități turis
tice dezvoltate aproape în 
tot cursul anului. Deocam
dată, în ceea ce privește 
turismul de iarnă, acest 
potențial este circumscris 
mai mult la zona Văii Pra
hovei, a Brașovului și Tuș- 
nadului, într-o măsură mult 
mai mică a Văii Oltului, a 
nordului Moldovei și Buco
vinei, existînd mari, am 
zice aproape nelimitate, re
zerve în Apuseni, în Munții 
Banatului și prin alte părți. 
Multe din 
tre dispun 
de schi, de 
fost luate 
facilitarea 
pîrtii cu ajutorul mijloa
celor mecanice, se 
najează patinoare. In 
locuri se organizează 
tori, curse de sănii, 
ciparea la sărbători 
ționale folclorice, la seri 
distractive, focuri de ta
bără, se dă posibilitate tu
riștilor să guste din tradi
ționalele preparate culina
re locale.

— Ținînd seama de nu
mărul relativ mare al sta
țiunilor și locurilor exis
tente, cum se explică to
tuși circulația turistică 
încă insuficient dezvolta
tă în timpul iernii 7

stațiunile noas- 
de pîrtii bune 
trambuline ; au 
măsuri pentru 
accesului la

ame- 
unele 
vînă- 
parti- 
tradi-

— Dintr-un studiu compa
rativ realizat la noi rezul
tă că din cele 43 de sta
țiuni balneo-climaterice re
publicane, majoritatea sînt 
competitive în raport cu 
cele din alte țări ale Euro
pei în ceea ce privește al
titudinea. amplasarea, o- 
rientarea versanților mun- 
toși, condițiile climaterice, 
durata stratului de zăpadă 
favorabil practicării spor
turilor de iarnă. Din punc
tul de vedere al condițiilor 
balneologice, al factorilor 
terapeutici, multe stațiuni 
prezintă avantaje suplimen
tare : instalații de trata
ment, deservire medicală, 
izvoare cu o eficientă deo
sebită. Ele permit tratarea 
unui important număr de 
afecțiuni — cardio-vascula- 
re, ale sistemelor digestiv 
și nervos, reumatice, gine
cologice etc. în pofida aces
tor condiții, circulația tu
ristică internă și externă

Convorbire realizată de
Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

frontiera
Cambodgiei

Am sosit în Cambodgia în zilele 
cînd deasupra acestei „insule a pă
cii", cum e denumită de populația 
bășiinașă — khmerii — plana, mai a- 
menințător ca altădată, umbra re
vărsării agresiunii americane din 
Vietnamul de sud. Incidentele de 
frontieră puse la cale de trupele sai- 
ganeze și americane au devenit tot 
mai dese. Numai pentru perioada 
4—9 decembrie au fost semnalate la 
graniță 18 provocări în urma căro
ra au fost răniți sau uciși 25 de lo
cuitori cambodgieni, un număr de 
case fiind distruse. Zborurile de

CORESPONDENTA
DIN PNOM PENH 

DE LA ADRIAN IONESCU

spionaj în profunzimea spațiului ae
rian al țării, lansarea asupra sa în 
timpul nopții de fuzee luminoase, și 
instalarea de-a lungul graniței de 
reflectoare ce scrutează întunericul 
pe kilometri întregi în adîncimea te
ritoriului khmer — sînt un alt gen 
de încălcări, tot atît de flagrante, 
ale suveranității cambodgiene și care 
nu mai contenesc în ultima vreme.

Personal am fost martor, în ziua 
de 20 decembrie, la două din acțiu
nile aviației americane și saigoneze 
în spațiul aerian al Cambodgiei, cu 
prilejul unei vizite întreprinse în 
provincia de graniță Svay Rieng. 
Prin însăși situația sa geografică — 
o prelungire a teritoriului khmer, ca 
o peninsulă, înconjurată din trei 
părți de frontieră — această regiune

(Continuare în pag. a V-a)
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REA
aspirație frezstibHa 
a întregului popor

la 24 ianuarie anul acesta, poporul nostru sărbătorește 
împlinirea a 109 ani de ia înfăptuirea unuia dintre cele 
mai strălucite acte ale istoriei sale — Unirea Principate
lor Române. Rezultat firesc al unui îndelungat proces is
toric, evenimentul de la 24 ianuarie 1859 a marcat înte
meierea României moderne, creînd premisele pentru con
solidarea statului național român, cucerirea independen
tei și realizarea idealului desăvîrșirii unității naționale.

Contribuții de seamă în făurirea Unirii au adus spiri
tele luminate ale vremii — oameni politici, scriitori, publi
ciști. Animați de dragoste fierbinte față de patrie și po
por, ei au militat cu pasiune și abnegație pentru realiza
rea acestei aspirații seculare a românilor. Ideile pe care 
le-au propagat au găsit un puternic ecou în rîndul ma
selor, au contribuit la dezvoltarea conștiinței națio
nale, insuflînd mișcării pentru unitate un puternic a- 
vînt. Redăm în cele ce urmează texte, dintre cele mai 
semnificative în acest sens, aparținînd unor figuri de sea
mă ale gîndirii social-politice unioniste.

cu Valahia sub un singur 
guvern și sub aceeași Con
stituție. Pentru noi, în în- 
tîmplările de astăzi, în mij
locul greutăților ce ne în
conjur, cel mai sigur chip 
de a dobîndi o Constituție 
întinsă ca a voastră, fără 
împotriviri din partea bo
ierilor este : declararea U- 
nirii Principatelor, căci a- 
tunci Moldova va fi silită 
de bunăvoie a urma pilda 
Valahiei.

despre Dacia. Sintiment la 
cei vechi lăcuitori ai ei din 
natură chiar și adoptat de 
coloniile romane, de la cele 
dintîiu pînă la cele din ur
mă, cu întreite titluri: 
Natura tărîmului, Omoge
nitatea și Omonomia.

(„Republica Rumână", 
Bruxelles, nr. 2 1853, p. 
292).

Mihail Kogălniceanu

25 iulie/6 august 1848.

George Barițiu Vasile Alecsandri

(Scrisoare către Nicolae 
Bălcescu, în: Stefan Me
tes „Din relațiile și co
respondența poetului 
Gheorghe Sion", 
1939, p. 1).

Cluj,

„Dorința vie și 
logică a marii ma
jorități11

v.

Naționalitate
Unirea și unimea națio

nală sînt bunuri mari, im
portante și însuflețitoare, 
care nu cer mai mult de- 
cît voința tare de a fi și a 
rămînea un singur popor... 
toți naționali, toți frați vor
bitori ai unei limbi păstrate 
de străbuni și veacuri, toți 
fii ai unui popor păzitor de 
legile morale, înflăcărat de 
libertatea patriei, iubitor 
al semenului său, suferitor 
al străinului pînă unde su
fere independența națio
nală.

„ Vrednici fii 
ai libertății"

Nicolae Bălcescu

(Din „Foaie pentru 
minte, inimă și literatu
ră", nr. 51, 18 decembrie 
1844. p. 400).

Iubite Bălcescu și voi toți 
fraților din Țara Româ
nească, voi vrednici fii a 
Libertății, primiți urările 
de glorie și fericire ce vă 
facem din adîncul inimei 
noi, emigrații din Moldova. 
Singura izbîndă a Valahiei 
a fost în stare să ne mîn- 
gîie de cumplitele nenoro
ciri a (le) Moldovei, căci 
pentru noi tara voastră este 
tot o patrie... Trebuie să te 
înștiințez că dorul cel mai 
înfocat al nostru (cît și) a 
unei mari partide din Mol
dova este Unirea Moldovei

„Revoluție demo
cratica și socială11
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a. • . n

in vizită b
Muzeul Unirii

din

Care trebuia deci să fie 
programul revoluției din 
1848 ? Programul era dez
voltarea progresivă a re
voluției din 1821. Organiza
rea democrației și elibera
rea țăranului, împroprietă- 
rindu-1. într-un cuvînt, 
trebuia făcută o revoluție 
democratică și socială. A- 
cesta a fost scopul nostru, 
programul din 1848... Odată 
înfăptuită această revoluție, 
ne mai rămîneau de făcut 
alte două revoluții : o re
voluție pentru unitatea na
țională și, mai tîrziu, pen
tru independența națională, 
ca în felul acesta națiunea 
să reintre în posesia depli
nă a drepturilor sale natu
rale. Este deci evident 
pentru toți cei care înțeleg 
ce înseamnă progres și dez
voltare istorică că revolu
ția care va veni nu se va 
mărgini la a fi o revoluție 
democratică și socială, ci 
că, potrivit actualelor ten
dințe ale ideilor în toată 
Europa, și mai ales prin
tre români, ea se va face 
într-una din unitățile na
ționale.

Propunerile privind organizarea 
județelor și municipiilor

ZBAT PUBLICAMUNICIPIUL ORADEA
[faptul
I DIVERS

Unirea Principatelor a 
fost visul de aur, țelul is
prăvilor marilor bărbați ai 
României, a (1) lui Iancu 
Huniad, ca și a (1) lui Ște
fan cel Mare, ca și a (1) lui 
Mihai Viteazul, a (1) lui Va
sile Vodă, ca și a (1) lui 
Matei Basarab. Unirea 
Principatelor a fost țelul 
gîndirilor și a celor mai 
străluciți dintre domnii fa- 
narioți; și cu toată apăsa
rea străină totuși legisla
torii noștri din 1830 au în
scris în articolul 425 al le
gii fundamentale de atun- 
cea aceste cuvinte repetate 
din secol în secol pînă as
tăzi de toate inimile ro
mâne :

„Art. 425. începutul, reli
gia, obiceiurile și asemăna
rea limbii locuitorilor a- 
cestor două Principate, 
precum și trebuințele am
belor părți cuprind din în
săși descălecarea lor ele
mentele nedespărțitei U- 
niri, care s-au împiedicat 
și s-au întîrziat din întâm
plătoarele împrejurări. 
Mîntuitoarele folosuri a (le) 
rodului ce s-ar naște din 
întrunirea acestor două 
țări sînt netăgăduite ! etc., 
etc.“.

Unirea Principatelor este 
dar dorința vie și logică a 
marii majorități a români
lor... Unirea Principatelor 
este singurul mod în stare 
de a consolida naționaUta- 
tea Românilor, de a le da 
demnitate, putere...

Duminică, arh înso
țit timp de mai mul
te ore, pe oaspeții Mu
zeului Unirii din Iași. 
Peste 600 de vizitatori, 
numai pînă la ora 14. 
De fapt, și în celelal
te zile de pînă acum 
ale lunii ianuarie, mu
zeul a avut o afluență 
mare de vizitatori.

...Străbatem sălile 
muzeului, alături de 
un grup de elevi de la 
școlile din oraș. Mu
zeografii le amintesc 
că ne aflăm în preaj
ma aniversării a 109 
ani de la Unirea 
Principatelor Române, 
le înfățișează mulți
mea de documente o- 
riginale, obiecte, stam
pe, lucrări plastice, fo
tografii, care oglin
desc, în primele două 
săli ale muzeului, si
tuația din Țările Ro
mâne în perioada din
tre anii 
loc de 
scrierile 
Grigore 
Costin, 
Cantacuzino, 
Cantemir, 
zentanților Scolii Ar
delene si altele, în ca
re se reflectă larga 
dezvoltare a conștiin
ței naționale a. 
porului nostru de 
întreg teritoriul 
triei. Se află, apoi, 
actul original al 
ființării armatei națio
nale, actele referitoare 
la constituirea Socie
tății de medici si na- 
turaliști din Iași la 
1833, la înființarea A- 
cademiei Mihăilene la 
Iași, cuvîntul lui Ko
gălniceanu la deschi
derea cursului său de 
istorie națională la A- 
cademie si altele.

In alte trei săli, vi
zitatorii primesc ex
plicații asupra docu
mentelor ce evocă 
mișcarea revoluționară 
de la 1848, apoi, în cea 
de-a 6-a încăpere, a- 
supra documentelor 
ședințelor ad-hoc din 
Moldova. în ultima sa
lă de la parter sînt 
cercetate cu interes 
fotografiile personali
tăților străine care au 
sprijinit Unirea Prin
cipatelor Române.

La etaj, documente
le din alte cîteva săli 
înfățișează manifestă
rile prilejuite de du
bla alegere a lui Al. 
Ioan Cuza 
rie 1859. 
documente 
originale, 
domnitorului 
primite în țară și din 
străinătate. Interesan
tă este scrisoarea 
lui Vasile Alecsandri, 
către fratele său Ian
cu. în care se arată că 
atunci, în ianuarie 
1859, zile în sir, popu
lația lașului a cîntat 
și a dansat Hora 
rii pe străzi.

Trecînd, apoi, 
alte încăperi ale 
zeului, vizitatorii 
mese explicațiile

1829—1848. La 
cinste sînt 
cronicarilor 

Ureche, Miron 
Constantin 

Dimitrie 
ale repre-

po-
pe 

pa
nici 
în-

"ăului în legătură cu > 
documentele privind Z 
reformele realizate în Z 
timpul domniei Ini < 
Cuza-Vodă. De fapt, în y 
fiecare sală, muzeo- > 
grafii au stăruit în ex- > 
plicatiile lor asupra > 
„noutăților" intrate în Z 
expoziție în. ultimii < 
ani. Amintim dintre a- y 
cestea: o fotocopie x 
după documentul prin > 
care Mihai Viteazu își > 
exprimă dorința. îm- > 
plinită, de a uni cele Z 
trei țări românești; <
un exemplar din „Hro- < 
nicul vechimii româ- > 
no-moldo-vlahilor“ al Z 
lui Dimitrie Cantemir, Z 
ediție din 1835, apărut < 
la Iași; mai multe fo- y 
tocopii care prezintă > 
activitatea Scolii Ar- > 
delenesti: fotografii >
ale lui Ion Cîmpi- Z 
neanu. <

Un număr din „Ga- < 
zeta de Transilvania" C 
înfățișează adunarea y 
din 5 mai 1848 de la > 
Blaj în care pârtiei- Z 
punții si-au manifestat Z 
dorința unirii cu Tara < 
Românească si Moldo- y 
va, strigînd : „Noi > 
vrem să ne unim cu z 
tara". Semnificativă > 
este si relatarea lui Z 
Simion Bărmițiu, la a- < 
dunarea de la Blaj, în < 
ziua, de 2/14 mai 1848, y 
în care se subliniază : >
„Națiunea română dă S 
de știre națiunilor z 
conlocuitoare că voind Z 
a se constitui si orga- i 
niza pe temei național < 
n-are cuget dușman în y 
contra altor națiuni..." > 

îndelung este privită > 
și. fotocopia după isto- z 
rica Proclamație din Z 
11 decembrie 1861, prin « 
care Al. Ioan Cuza fa- •C 
ce cunoscut tării, du- % 
pă întoarcerea de la Z 
Constantinopol. dezba- < 
terile si recunoașterea y 
Unirii, în care se spu- C 
ne : „Unirea este în- S 
deplinită, naționalita- z 
tea română este înte- > 
meiată. Acest fapt mă- > 
feț, dorit, de generați- z 
ile trecute, aclamat de Z 
corpurile legiuitoare, Z 
chemate cu căldură de « 
noi. s-a recunoscut si y 
s-a înscris in destine- > 
le națiunilor". Alte 
exponate recent achi- > 
ziționate vin să sub- Z 
linieze desăvîrsirea u- Z 
nității statului națio- < 
nai român, înfăptuită y 
după nrhnul război > 
mondial. Ele înfățisea- > 
ză adunarea din 1 de- Z 
cembrie 1918 de la Al- Z 
ba Iulia la care au < 
participat peste 100 000 <
de transilvăneni — >
țărani, muncitori, me- > 
seriași, intelectuali. > 
hotărînd unirea Tran- 
silvaniei cu România, \ 
act istoric care a mar- > 
cat desăvîrsirea pro- 
cesului de formare a y 
statului national ro- > 
mân. <

: Paris, 4 martie 1850.

(Din „Scrisoare' către 
A. C. Golescu", în N. 
Bălcescu, Opere, vol. IV, 
Corespondentă, București, 
1964, ediție critică de G. 
Zâne, p. 277—278. Tradu
cere din limba franceză).

(„Steaua Dunării", nr.
1, 1 octombrie 1855).

Gheorghe Meledon

Chestia cea

Cezar Boliiac mare pentru

Unitatea României
România nu are suverani 

legitimi a răsturna, nu are 
noblețe ereditară a măce
lări, nu are cler îndurat a 
desrădățina : a fost și este 
liberă, egală și tolerantă. 
Nimic nu lipsește României 
decît să redobîndească uni
tatea politică ce a avut în 
multe rînduri și a carii idee 
nu i-a lipsit niciodată ; uni
tatea economică, precum 
are pe cea fizică, și pacea 
din partea tiranilor străini 
geloși de frumusețile ei. A- 
țestea vor veni, și România 
va fi o țară model ; ferițită 
înlăuntru și respectată din 
afară.

Vie ministrul politic, e- 
conomistul social și gene
ralul (să) studieze astă țară 
cu luare-aminte, și sînt în
credințat că în conștiința 
lor or să fie toți uniți în 
ideia : România întreagă 
este un atom.

Unirea României 
singur stat nu este 
numai în capetele
români prea înaintați : nu 
este o idee ieșită din dez
baterile de la '48, încoace ; 
ea a fost sintimentul națio
nal în toate părțile Româ
niei de cînd istoria a, în
ceput a ne spune cîte ceva

într-un 
o idee 
cîtorva

(Urmare din pag. I)

romani
Intrunirea *) Principate

lor nu are trebuință de ex
plicare, de comentarii 1 Ea 
nu are trebuință poate de 
a fi înțeleasă, căci ea e 
simțită. întrunirea e o tre
buință națională, instincti
vă, pe care un român o 
simte curgînd împreună cu 
sîngele prin vinele sale, o 
suge cu laptele la sînul 
mumei sale, o respiră cu 
aerul țărei sale, o gustă cu 
rodurile țarinei sale, o vede 
în curgerea apelor patriei 
sale, o privește în configu
rația terenului său. Un ro
mân nu are nevoie să-și 
explice, să înțeleagă întru
nirea ; el trebuie să o vo
teze cu ochii închiși, să o 
dorească ca pînea din toa
te zilele, ca mana din ce
ruri. întrunirea ! Dar eată 
tot ce românul poate dori! 
Intrunească-se Principatele 
Române, și noi vom avea 
toate celelalte 1 încă o dată 
întrunească-se Principatele 
Române, și viitorul e al 
nostru 1 Așadară, lipsească 
pregiudețe, egoisme, dezbi
nări, ambiții. Să votăm în
trunirea.

(„Zimbrul", nr. 132. 20 
iunie 1856).

•) întrunirea — Unirea.

prin 
mu- 
pri- 
ghi-

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

din ianua- 
Sînt, apoi, 
si obiecte 
decorațiile 

Cuza,

Uni-

este încă nesatisfăcătoare. 
Din cauza unei publicități 
deficitare, zonele noastre 
turistice de munte sînt încă 
prea puțin cunoscute. Dar 
situația la care ne referim 
se datorește, în principal, 
unei anumite subestimări, 
în ultimii ani. a cerințelor 
specifice turismului de iar
nă. în multe stațiuni lip
sesc încă instalații mecani
ce de transport, patinoare, 
pîrtii de bob și de schi, a- 
menajări pentru agrement, 
după cum se poate vorbi și 
de o insuficientă dezvoltare 
a rețelei comerciale și 
deservire. Ani la rînd 
subestimat necesitatea 
nor dotări, s-a neglijat
dreptarea în acest scop a 
unor mijloace materiale și 
financiare. Unele deficien
țe sînt și de natură organi
zatorică. în continuare, se 
practică sistemul depășit al 
trimiterilor la odihnă sau 
tratament de către sindica
te, O.N.T., organele Minis
terului Sănătății etc. pe se
rii, care încep și se ter
mină la date fixe. Cînd 
pleacă, omul nu cunoaște 
hotelul sau vila în care va 
fi cazat, deși în mod firesc 
ar trebui să știe pînă și ce 
cameră a închiriat odată cu

cumpărarea biletului. Este 
adevărat că de exploatarea 
stațiunilor balneo-climate- 
rice se ocupă un număr 
mare de instituții și orga
nizații, dintre care aș nu
mi : O.N.T., întreprinderile 
balneo-climaterice locale.

Știind că propunerile făcute de 
Comisia 
stat 
ce 
rali, economici, demografici și so
ciali, că ele exprimă fidel ce
rințele documentelor Conferin
ței Naționale a P.C.R., locui
torii români, maghiari și de alte 
naționalități din Oradea au primit 
cu mare bucurie vestea că printre 
cele 31 de viitoare municipii se 
numără și orașul de pe Crișul Re
pede. Apreciez aceasta ca o mă
sură absolut justă, întrucît Oradea 
îndeplinește toate condițiile cerute 
unui municipiu. Centru urban pu
ternic, orașul are în prezent peste 
135 000 de locuitori, din care circa 
40 000 lucrează în industrie, con
strucții și transporturi. Fiind deci 
o puternică citadelă industrială. 
Oradea se numără, în același timp, 
printre localitățile urbane puternic 
dezvoltate cultural și comercial 
avînd printre altele peste 100 de 
unități școlare, un institut de învă- 
țămînt superior, 12 unități sanitare, 
sute de unități comerciale și o pu
ternică rețea de servicii edilitar- 
gospodărești etc. Oradea are zeci 
de hectare cu parcuri și locuri de 
agrement, ștranduri, baze sportive, 
o serie întreagă de alte dotări, 
care confirmă justețea propunerii 
de a deveni municipiu.

Documentele apărute în presă 
arată că noul sistem de organi
zare teritorială va permite rezol
varea mai operativă și mai com
petentă a problemelor pe care Ie 
ridică munca și viața cotidiană, 
va facilita condițiile de comunica
ție și va spori contribuția maselor 
la conducerea treburilor de stat și 
obștești. Aceasta se materializează, 
în primul rînd, în aceea că muni
cipiile vor avea plan și buget pro
prii, competențe lărgite în rezolva
rea problemelor economice. Faptul 
acesta îi va oferi și viitorului mu
nicipiu Oradea condiții mai favo
rabile pentru înfăptuirea celor 
peste 20 de obiective mari plani
ficate în sectorul industrial pentru 
acest .cincinal, în. care scop s’-au 
prevăzut 1,8 miliarde lei, -pentru

centrală de partid și de 
sînt rodul unor tenieini- 

analize a factorilor natu-

realizarea celor 200 000 m p supra
față locuibilă și a altor înzestrări 
tehnico-edilitare preconizate.

Pe lîngă faptul că vor beneficia 
de sprijinul și îndrumarea județu
lui, organele de conducere ale mu
nicipiului vor avea posibilitatea de 
a rezolva mult mai operativ și mai 
calificat sarcinile din domeniul ur
banistic și cetățenesc. In anul 1967, 
Oradea a ocupat locul I pe țară 
în acțiunile de înfrumusețare și 
bună gospodărire. Dar mai avem 
încă multe de rezolvat în ce pri
vește transportul în comun, prestă
rile de servicii, deservirea comer
cială, modernizarea de străzi și 
multe altele. Devenind municipiu, 
rezultatele Oradei vor fi, desigur, 
și mai valoroase, întrucît noile con
diții create stimulează participa
rea maselor la acțiunile inițiate de 
organele locale, pun și mai mult 
în valoare înțelepciunea colectivă 
și inepuizabilele resurse umane și 
materiale.

Ținînd seama de experiența de 
pînă acum, aș propune ca, pe vii
tor, consiliul municipal să devină 
unicul beneficiar al tuturor con
strucțiilor și al altor lucrări cu pro
fil social-cultural ce se realizează 
pe raza orașului, și nu secția de 
investiții a județului (actualmente 
a sfatului popular regional), așa 
cum este in prezent. De asemenea, 
ar fi bine ca dirijarea fondului de 
marfă destinat aprovizionării uni
tăților comerciale locale să nu o 
facă direcția comercială județea
nă, ci organele de resort ale mu
nicipiului, care cunosc cel mai bine 
necesitățile și specificul local.

Constituirea municipiilor este deci 
rezultatul unor cerințe obiective, 
științific fundgmentate, impuse de 
stadiul la care a ajuns societatea 
noastră socialistă, de progresele 
făcute de orașele patriei noastre. 
Viitorul promite și mai mult, iar 
noi, oamenii muncii orădeni, ne 
afirmăm hotărîrea de a fi gospo
dari și mai harnici pentru continua 
înflorire a viitorului municipiu.

Ștefan TOTH 
economist

AUTO „CICLOP SERVICE"
In centrul Capitalei, pe Bel. Ma- 

gheru, a intrat parțial în funcțiune 
Întreprinderea „Ciclop-Service", a in
dustriei locale. „Ciclopul", în va
riantă modernă bucureșteană, își ține 
ochiul deschis spre automobiliști. Aci 
se va putea efectua toată gama ope
rațiunilor de întreținere, reglare și re
parare a autoturismelor. Din stradă, 
pe o rampă, se ajunge la subsol, unde 
în circa 20 de minute se poate spăla 
un automobil. Mașinile sînt manevra
te în garaj numai de tehnicienii în
treprinderii, astfel îneît posesorii auto
turismelor pot veni la ore fixe spre 
a-și prelua vehiculul.

Condiții 
prielnice 
dezvoltării
industriei
locale

„Ciclop-Service” urmează a fi ex
tins. Acum se află în curs de montare 
utilaje și aparate necesare ateliere
lor de revizie și reparație a autotu
rismelor Renault, Volga și Moskvici. 
La primul etaj se instalează un bi
rou de recepție, unde tehnicienii vor 
stabili gama de lucrări necesare fie
cărei mașini ; se va amenaja și o sală 
de așteptare cu un club, unde auto- 
mobiliștii vor putea aștepta termina
rea lucrărilor. Pînă la sfîrșitul acestui 
trimestru, întreprinderea va intra în 
funcțiune cu întreaga sa capacitate 
și va putea servi, pe fiecare schimb, 
100—120 de autoturisme. (Agerpres)

®

interiorul magazinului de artizanal
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Nu cred că există cetățean al țării 
care să nu fi primit cu viu interes 
propunerile privind organizarea ad- 
ministrativ-teritorială a tării, la baza 
cărora stau principiile adoptate de 
Conferința Națională a partidului. 
Interesul manifestat este lesne ex
plicabil, deoarece, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceausescu în ra
portul prezentat la Conferința Na
țională, principiile de bază ale or
ganizării administrativ-teritoriale a 
României sînt legate organic de an
samblul măsurilor referitoare la per
fecționarea conducerii și planificării 
economiei naționale. Aceste măsuri 
prezintă o deosebită însemnătate si 
pentru acea verigă a economiei na
ționale care este industria locală.

Să mă explic. Prin organizarea ju
dețelor, din cele 13 întreprinderi ale 
industriei locale clujene, patru vor 
trece în administrarea a două județe 
noi — Bistrița-Năsăud și Alba. în
treprinderea din Năsăud va fi ast
fel la numai 24 km de viitorul cen
tru județean, cea din Abrud la 60 
km, cea din Aiud la 30 km., iar cea 
din Bistrița chiar în centrul de re
ședință. Or, în prezent, ele se află, 
respectiv, la 126 km, 153 km, 111 km 
și 89 km distanță de actuala reșe
dință regională. Este lesne de ima
ginat că, în actuala formă, îndru
marea. controlul și sprijinirea efec
tivă a acestor întreprinderi în re
zolvarea problemelor lor complexe — 
cu toate bunele intenții ale orga
nelor regionale — nu puteau fi 
totdeauna prompte și eficace, 
îneît îndeosebi cele din Abrud, 
săud și Bistrița, au înregistrat 
ritm de dezvoltare redus, deși 
puneau de condiții materiale si uma
ne ca multe altele de mărimea lor. 
însuși simplul fapt că pentru orice 
problemă, oricît de minoră, trebu- 

l iau să se adreseze forurilor 
nale, raioanele declinindu-și 
puține cazuri competenta ne motiv 
că unitățile sînt subordonate „regiu
nii", ducea la frînarea oricărei ini
țiative locale. . .

Apropierea întreprinderilor de vii
toarele centre județene va duce la 
înlăturarea obstacolelor pe care uni
tățile economice locale le-au întîm- 
pinat pînă acum.

Este știut că industria locală cu
prinde o diversitate de activități din 

I mai toate ramurile economiei națio
nale. în această situație, ea este co
ordonată de numeroase ministere și 
organe centrale, care trebuie să-i 
acorde sprijin tehnic si material. în 
realitate însă, acest sprijin se rezu
mă la repartizarea unor cote de 
materiale — de multe ori mult sub 
necesitățile reale — care acoperă 
sarcinile izvorîte din planul de stat 
doar în proporții derizorii. Actuala 
direcție din cadrul Comitetului de 
stat pentru problemele administrației 
locale, rezumîndu-se la îndrumarea 
și controlul mai mult scriptic decît 
practic al economiei locale, nu are 
puteri de a ajuta unitățile în rezol
varea diverselor probleme. Soluțio
narea acestei stări de lucruri este 
cît se poate de urgentă si necesară.

în noua formă de organizare, ac-; 
tualele secții de industrie locală și 
gospodărie locală regionale nu se 
mai justifică ca unităti distincte. Pe 
de altă parte, si în întreprinderi se 
impune desființarea posturilor para
lele, cum ar fi. de pildă, cel de di
rector adjunct, inginer șef. adjunct 
etc., care în economia locală nu sînt 
strict necesare. De asemenea. în în
treprinderile mici si mijlocii condu
cerea permanentă o poate asigura un 
director coordonator si un director 
economic. Serviciile funcționale pot 
fi și ele limitate ca număr ; în acest 
fel o seamă de cadre tehnice valo
roase care în prezent sînt folosite 
la munci de birou, vor putea fi mai 
bine folosite în producție.

Recentele măsuri luate de partid 
și guvern creează si economiei lo
cale din întreaga tară condiții deo
sebit de prielnice spre a-și spori a- 
portul la dezvoltarea economică a 
patriei.

Gheorghe SĂLAJAN 
economist, secția de industrie 
locală a Sfatului popular 
regional Cluj
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— Ce credeți că trebuie 
făcut pentru punerea în 
valoare a potențialului 
turistic de munte, in spe
cial pentru a-i asigura o 
atractivitate sporită pe 
timp de iarnă ?
— Firește, pentru organi-

muri — pe Valea Praho
vei, în zona turistică a 
Brașovului, dar mai puțin 
în alte zone.

Pentru anul 1988. progra
mul de dezvoltare a bazei 
materiale a stațiunilor de 
munte este mai bogat. Prin

între- 
noas- 

de ma

nn

de 
s-a 
u- 

în-

Ministerul Invățămîntului, 
Ministerul Sănătății, Comi
tetul de stat pentru admi
nistrația locală, 
de stat pentru 
artă, Consiliul 
pentru cultură 
sport. Pentru obținerea u- 
nor rezultate cît mai bune, 
este esențial să existe o 
concepție unitară privind 
punerea in 
potențialului 
diferitelor

Comitetul 
cultură și 

național 
fizică și

valoare a 
turistic al 

zone, o coor
donare unitară și eficientă 
a eforturilor de amenajare, 
dotare și exploatare a ba
zei materiale existente și 
îndeosebi a celei atît de 
bogate ce se va crea în 
viitor.

zarea unui turism modern 
și dezvoltat se cere un e- 
fort material susținut. Sînt 
impresionante și au avut 
un larg ecou strălucitele 
realizări turistice de pe li
toral. Continuînd aceste ac
țiuni, Oficiul Național de 
Turism a dirijat în ultimui 
an importante mijloace 
materiale și financiare pen
tru dezvoltarea bazei mate
riale a Stațiunilor balneo
climaterice de munte și in 
special pentru extinderea 
turismului de iarnă. O serie 
de realizări se situează în 
domeniul dotărilor și ame
najărilor — hoteluri, res
taurante, teleschiuri, dru

planul de stat se asigură 
condițiile materiale pentru 
construirea a treisprezece 
teleferice cu cabine : la Si
naia. Brașov și Poiana Bra
șov, Bușteni, Timiș, la 
Borlova — spre Muntele 
Mic (Banat), la Durău — 
spre culmea Ceahlăului, la 
Petroșani — spre Paring, la 
Tușnad — spre lacul Sf. 
Ana, în zona Cîmpulung- 
Moldovenesc — spre Rarău, 
de la Curmătura spre Păl
tiniș și de la Bîlea Lac la 
Bîlea Cascadă. Ele vor fi 
construite prin cooperare 
cu cîteva firme din străină
tate, la nivelul celor mai 
moderne instalații de acest 
fel. De asemenea, începe

construirea, de către 
prinderile industriei 
tre constructoare 
șini, a opt teleschiuri sta
bile și a cîtorva zeci de te
leschiuri mobile ; la Sinaia 
se amenajează un teren de 
golf, se urmărește realiza
rea unor variate miiloace 
de agrement si distracție, 
în același timp. Oficiul Na
tional de Turism închiriază 
1 000 de locuri dc cazare la 
Sinaia si alte 1 000 în ci- 
teva stațiuni -— Tușnad, 
Lacul Roșu. Borsec, Sova- 
ta, Olănești, Călimănești — 
care vor fi amenajate ca 
unități hoteliere cu res
taurante, lărgindu-se tot
odată gama serviciilor 
simple și combinate oferi
te turiștilor.

După cum se vede, se 
fac însemnate eforturi. To
tuși. intrăm în competiție 
ceva mai tîrziu decît alte 
lari, din această situație 
rezultînd unele dezavantaje 
de moment. O analiză a- 
tentă, urmată de stabilirea 
unei concepții clare, pe ba
za folosirii celei mai bune 
experiențe în materie a al
tor țări, ne permite însă să 
ajungem la cele mai bune 
condiții de competitivitate 
turistică într-un termen 
mai scurt si cu un efort 
material mai rațional.

Este necesar însă să fie

foarte bine înțeles rolul și 
contribuția investițiilor 
centrale pentru dezvoltarea 
turismului, ca si efortul ne 
scară locală. Din acest 
punct de vedere, cred că 
este nevoie, înainte de toa
te. ca organele locale să-si 
reconsidere întreaga con
cepție privind importanta 
locală si națională a turis
mului. Iată de ce. alături 
de prevederile noastre 
centrale, un loc important 
trebuie să-1 ocupe efortul 
pentru realizarea celor mai 
diferite amenajări puțin 
costisitoare, destinate agre
mentului, pentru perfectio
narea rețelei de deservire 
si asigurarea unor sisteme 
de aprovizionare operative, 
pentru pregătirea persona
lului.

Inițiativa, inventivitatea, 
extinderea neîntîrziată a 
experienței înaintate si co
laborarea tuturor organiza
țiilor si forurilor implica
te în dezvoltarea turismu
lui sînt elemente principa
le, capabile să ducă la di
versificarea și perfectio
narea deservirii turistice, 
să sporească ospitalitatea și 
atractivitatea munților 
noștri pentru turiștii din 
tară si străinătate, contri
buind la ridicarea eficien
tei economice a acestei im
portante activități.

într-o oră și jumătate Gheor
ghe Stanciu, șofer la întreprin
derea de electricitate Craiova, a 
comis trei abateri de la legea 
circulației. O adevărată serie nea
gră ? Circulînd pe șoseaua Tr. Se- 
verin-Craiova cu autobasculanta 
31—Ol.—3109, în comuna Filiași 
a efectuat o depășire neregula
mentară fiind sancționat de că
tre miliție cu amendă contraven
țională. Probabil „supărat", a mă
rit viteza. Și, urmare firească, 
după 15 km a primit o nouă 
amendă pentru viteză excesivă. 
Omul nu s-a calmat. După alți 
15 km, în comuna Izvorul Rece, 
tot din cauza vitezei neregula- 
mentare, a provocat un accident 
de circulație. Miliția, văzînd e- 
fectul invers al sancțiunilor date 
a hotărît ca șoferul Gheorghe 
Stanciu (13 ani vechime) să fie 
reexaminat minuțios la toate pro-

abele. Din cm în cm. Poate 
uitat omul cum să circule.

Atenție la 
streașină!

9

Pe clădiri s-au format blocuri 
de gheață, iar la streașină — 
țurțuri. Un adevărat pericol pen
tru omul de pe trotuar. Cură
țirea acoperișului de aceste sta
lactite ale iernii este o datorie 
cetățenească a locatarilor. Se 
preîntîmpină astfel accidente 
grave. Mergînd pe stradă, un 
cetățean din Reșița (Mihai Popi- 
țan, de 59 ani) a fost lovit mor
tal de un astfel de țurțure, căzut 
de la streașină unei clădiri 
etaj. Nefericita întîmplare 
avertizează.

cu 
ne

La chel
tuială

Conducerea Combinatului 
celuloză și liîrtie Suceava e
alertă. O telegramă a Ministe
rului Industriei Chimice îi a- 
nunță că s-a anulat, din repar
tiția ce o avea pentru D.R.E.T.I.L. 
Suceava, cantitatea de ' 12 000 
m c lemn pentru celuloză. în 
schimb, cu aceeași telegramă, se 
face cunoscut că se suplimen
tează cu 10 000 mc lemn re
partiția pentru D.R.E.T.I.L. Ba
cău. 'Și astfel, pînă se vor per
fecta formele de contractare și 
se vor programa vagoane (acum 
necesare!), combinatul este a- 
menințat să intre în gol de pro
ducție. La „suferințele" lemnului 
aflai în drum spre celuloză, se 
mai adaugă una : transportul cos
tisitor. Unui bun gospodar nu-i 
este tot una dacă ia lemnele 
pentru foc din ogradă sau din 
capătul satului. Dar, mă rog, noi 
n-am spus nimic.

Executat!* 
sentința

9

O femeie în port maramureșan» 
cu doi copii mici după ea, căuta 
Consiliul de Stat. Ce necazuri o 
aduceau în Capitală, pe o vreme 
ca asta ? Maricuța Dunca din 
Dragomirești (Vișeu), are soțul 
în spital de doi ani. Un cum
nat hrăpăreț, Dumitru Dunca, a 
scos-o în stradă cu copiii, ocu- 
pîndu-le casa. Femeia l-a che
mat în judecată, cîștigînd, desi
gur, procesul și recursul. Dar nici 
pînă azi n-a fost repusă în drep
turile sale. Desele ei deplasări 
la raion și regiune s-au soldat 
doar cu promisiuni. Ajunsă la 
capătul puterilor, .Maricuța a ve
nit la București. De ce a tără
gănat instanța regională execu
tarea propriei sale sentințe ? 
Oare este nevoie de o dispoziție 
drastică pentru ca tribunalul re
gional și executorul său judecă
toresc să se achite, ad-literam, de 
obligațiile profesionale ? Aducem 
acest caz, de neîngăduită atitu
dine, în atenția Direcției tribu
nalelor civile din Ministerul Jus
tiției.

de 
în

Emoții 
în plus

Sesiune de examene. Totuși, 
în modernul cămin studențesc 
al Institutului pedagoffic de 3 
ani din Pitești, atmosfera nu e 
deloc propice studiului. De a- 
proape două săptămîni, calorife
rele sînt reci. La fel de reci au 
rămas și cei din conducerea cen
tralei de termoficare a orașului, 
la sesizările rectoratului și stu
denților. De ce, tovarăși ? Priviți 
această problemă urgentă cu mai 
multă... căldură. Și așa studenții, 
acum, în plină sesiune de exa
mene, au destule „friguri".

Apă rară
Cazul pe care îl semnalăm 

nu e deloc „apă de ploaie". De 
zece zile, în magazinele alimen
tare din Constanța lipsește apa 
minerală Borsec, Bodoc, Bibor- 
țeni, Buziaș (adică sortimentele 
cele mai solicitate). Depozitele 
de aprovizionare sînt... seci. Or 
fi înghețat, cumva, și izvoarele ? 
în orice caz, aici, la malul mării, 
spiritul comercial a „înghețat" 
bocnă.

Rubrică redactată de >
Stefan ZIDARITA
Ștefan DINICA 
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Noul sistem

O Hotărîre a Consiliului de Miniștri

tribuna experienței înaintate

Printr-o recentă hotărîre a Consi
liului de Miniștri, s-a stabilit un nou 
sistem de salarizare și premiere a 
muncitorilor și personalului tehnic- 
administrativ din întreprinderile agri
cole de stat și trusturile regionale 
I.A.S.

Noul sistem de salarizare prevede 
o corelare mai bună a salariilor mun
citorilor din sectorul producției vege
tale și sectorul creșterii și îngrășării 
animalelor, muncitorii din aceste două 
sectoare urmînd să fie salarizați pe 
baza unei singure rețele tarifare, dife
rențiate pe șapte categorii, față de 
șase, cîte existau în sectorul vegetal și 
patru în sectorul zootehnic. Pentru a 
putea diferenția muncitorii din cadrul 
aceleiași categorii, în funcție de ex
periența și aptitudinile personale, pro
ductivitatea, conștiinciozitatea, punc
tualitatea și disciplina în muncă, în 
cadrul fiecărei categorii de salarizare 
s-au instituit două sau trei trepte, 
nivelul maxim fiind cu circa 15 la 
sută mai mare decît salariul de bază 
la categoria respectivă.

Salarizarea mecanicilor agricoli și a 
muncitorilor din atelierele de repara
ții se va face pe baza unei rețele tari
fare unice, întrucît o bună parte din 
mecanicii agricoli execută aceleași lu
crări ca și muncitorii din ateliere. 
Pentru mecanicii care efectuiază lu
crări în cîmp, se prevede menținerea 
rețelei actuale de salarizare, diferen
țiate pe patru categorii de lucrări, 
corespunzător greutății și complexi
tății lor.

Retribuirea muncitorilor se face în 
regie sau în acord, după cum apre
ciază șeful de fermă sau de sector, în 
funcție de specificul lucrărilor, astfel 
încît să se asigure o eficiență econo
mică cît mai ridicată. Muncitorii per
manenți vor putea fi retribuiți supli
mentar cu pînă la 50 la sută din eco
nomiile la fondul de salarii, obținute 
prin folosirea mai completă a forței 
fie muncă și a timpului de lucrp.

în ceea ce privește salarizarea per
sonalului tehnico-administrativ, în sa
lariile tarifare s-a inclus o cotă din 
fondul de premii care s-a

:repte,
15 la

pînă în prezent pentru realizarea pla
nului. Pentru funcțiile de conducere 
și unele funcții de execuție se va men
ține forma de salarizare proporțională 
cu realizarea planului de producție în 
sectorul în care

în noul sistem de salarizare se men
țin în continuare toate sporurile și in
demnizațiile la salariile tarifare cuve
nite tuturor lucrătorilor, potrivit regle
mentărilor în vigoare.

Muncitorii permanenți și personalul 
tehnic-administrativ din I.A.S. vor fi 
premiați anual dintr-un fond comun 
pe baza unor criterii și condiții unice : 
depășirea planului de producție totală 
și depășirea venitului net planificat 
pe fermele de producție, fondul de 
premiere fiind acordat numai din de
pășirea veniturilor. în acest fel, în uni
tățile în care se depun eforturi susți
nute pentru realizarea și depășirea 
planului de producție și de beneficii, 
lucrătorii pot obține premii mari, aces
tea nefiind plafonate.

Acei care au realizări deosebite în 
obținerea de producții timpurii sau 
de calitate superioară, reducerea con
sumurilor specifice, aplicarea unor mă-

inului de p: 
lucrează fiecare.

suri tehnico-organizatorice cu efecte 
imediate asupra creșterii productivi
tății muncii și rentabilizării unității, 
pot fi premiați și în timpul anului, 
din fondul special de premiere. Hotă
rîrea prevede și acordarea în natură, 
fără plată, a anumitor cantități de pro
duse agricole, a căror valoare nu va 
putea depăși anual 1000 lei pentru 
personalul de conducere și 600 lei 
pentru ceilalți lucrători.

Consiliul de administrație al între
prinderii, la propunerea șefului de fer
mă sau de sector, va putea reduce cu 
pînă la 10 la sută pe o perioadă de 
3 luni salariile tarifare ale specialiș
tilor și celorlalți angajați, în cazul în 
care activitatea lor nu a dus la reali
zarea sarcinilor de care răspund. Dacă 
acestea sînt realizate ulterior, sumele 
reținute vor fi restituite la sfîrșitul a- 
nului, parțial sau total, în raport cu 
realizarea sarcinilor.

în hotărîre sînt prevăzute și alte 
măsuri menite să ducă la creșterea 
cointeresării materiale a lucrătorilor 
din sectorul agricol de stat.

de producție

(Agerpres)

autocamioane în așteptarea beneficiarilor
(Foto : R. Costin)

Noi loturi de
acordat

în cel de-al treilea an al cincina
lului, colectivul uzinei noastre are 
de îndeplinit sarcini de plan canti
tativ și calitativ sporite. Sporul la 
valoarea producției globale de peste 
15 la sută față de anul trecut va fi 
realizat pe seama creșterii producti
vității muncii, obținută înainte de 
toate prin utilizarea cu indici su
periori a capacităților de produc
ție existente. De aceea, eforturile 
noastre sînt îndreptate spre aplica
rea tuturor măsurilor preconizate în 
cadrul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii și con
tinuarea studiilor pentru a stabili 
noi soluții.

Din cele peste 30 de măsuri teh- 
nico-organizatorice stabilite pînă a- 
cum pentru a fi aplicate în anul în 
curs, majoritatea se referă la folo
sirea mai bună a mijloacelor tehnice 
cu care sîntem dotați și a timpului 
de lucru. O rezervă o constituie pre
venirea pe cît posibil a opririlor acci
dentale, generate de anumite defec
țiuni tehnice care apar la utilaje. în 
acest sens, echipele de întreține
re au fost reorganizate și com
pletate cu lăcătuși avînd o bună pre
gătire profesională, capabili să a- 
plice riguros în practică regulile de 
exploatare tehnică. Atelierul meca
nic de întreținere a fost dotat cu u- 
tilajele necesare efectuării unor repa
rații corespunzătoare. Contăm că, în 
secția filatură, vom reuși să dimi
nuăm volumul de ore de întreruperi 
în funcționarea utilajelor, cauzate de 
reparații accidentale, cu cel puțin 
20 la sută. Calculele arată că, pe_a- 
ceastă cale, vom putea să realizăm 
anual un spor de producție de 5 800 
kg fire. în țesătorie, tot ca urmare 
a măsurilor de reducere a numărului 
de ore staționate pentru reparații ac
cidentale, se va obține o producție 
suplimentară de peste 12 000 m I de 
țesături.

Este necesară și eliminarea „locuri
lor înguste". în ce privește filatura, 
am ajuns la concluzia că, la un număr 
de 70 de carde, trebuie, să înlocuim 
actualele garnituri cu altele moderne, 
iar la mașinile de filat să montăm 
5 000 de inele noi. De asemenea, vor 
mai fi montate 2 flyere medii și 4 
flyere fine. Tot la filatură se va
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de lichidare a fu- 
mașinile cu inele, 

arată că, dacă 
cu inele avem zil-

continua acțiunea 
selor inactive la 
Un calcul sumar 
la fiecare mașină 
nic cite un singur fus inactiv, _se 
pierde anual o 
kg fire.

Uzina noastră 
de una din cele 
de finisaj din țară. Ne-am propus mai 
multe teme de studiu care vizează 
creșterea capacităților de producție, 
printre care vopsirea cu coloranți la 
temperaturi înalte pentru a reduce 
durata de vopsire. în scopul reali
zării ritmice a planului de produc
ție, se va îmbunătăți sistemul in
formațional. Considerăm că pe a- 
ceastă bază vom putea să intervenim 
prompt pentru înlăturarea oricărui 
neajuns care ar putea influența gra
dul de utilizare a capacităților de 
producție.

Hotărîrea partidului și guvernului 
cu privire la reglementarea progra
mului de lucru și întărirea discipli
nei în muncă a determinat în între
prinderea noastră o stare de spirit 
combativă împotriva absențelor nejus
tificate și întîrzierilor de la lucru. Ar 
fi greșit însă să privim problema 
disciplinei muncii exclusiv prin 
prizma absențelor nemotivate sau în
tîrzierilor. Ceea ce s-a făcut în a- 
ceastă direcție este doar o primă 
treaptă și nicidecum limita pe care 
trebuie s-o atingem. Măsurile pen
tru folosirea integrală a timpului de 
lucru urmează să le îmbinăm mai 
strîns cu o fermă disciplină tehnolo
gică în scopul folosirii depline a ca
pacităților de producție, obținerii u- 
nui randament maxim la fiecare ma
șină și utilaj. Vom atinge acest o- 
biectiv prin acțiunea sistematică pe 
care am început-o pentru ridicarea 
nivelului de pregătire profesională a 
muncitorilor ; în acest sens a fost al
cătuit un colectiv care se ocupă în 
exclusivitate de organizarea cursu
rilor de calificare și ridicare a ca
lificării. Accentul va fi pus pe in
struirea practică în cadrul unor ate- 
liere-școală.

Normele de muncă, așa cum sînt 
stabilite astăzi, sînt depășite cu ușu
rință, în condițiile menținerii unor 
neajunsuri în utilizarea fondului de

producție de 20 800

dispune în prezent 
mai moderne secții

timp. Tocmai de aceea, ne-am propus 
să efectuăm studii amănunțite la fi
ecare loc de muncă și operație, în 
vederea elaborării de norme funda
mentate științific, incit ele să devină 
un instrument mai eficient de creș
tere a productivității muncii. Ca
drele care se ocupă cu normarea au 
fost pregătite în acest scop, prin 
cursuri speciale organizate de mi
nister, în vederea cunoașterii celor 
mai noi metode de normare practi
cate pe plan mondial.

Anumite pierderi din timpul pro
ductiv cu efecte negative asupra 
productivității muncii sînt gene
rate și de faptul că o parte din 
producția fizică de țesături este di
minuată de volumul de cupoane
zultat din procesul tehnologic. De 
aceea, am început o acțiune ener
gică pentru reducerea cupoanelor cu 
cel puțin 30 000 m 1 față de anul 
trecut, ceea ce va determina și o 
creștere a volumului livrărilor la 
fondul pieței.

Nu putem să trecem cu vederea 
greutățile pe care le provoacă u-

re-

zinei noastre calitatea necorespun
zătoare a unor loturi de celofibră 
livrate de Combinatul de fibre ar
tificiale din Brăila. Or, aceasta de
termină o frecvență ridicată de ru
peri ia mașinile de bază, întreprin
derea- noastră înregistrînd anul tre
cut o pierdere de circa 45 tone 
fibre. Nici în acest an situația nu 
este mai bună. De aceea, conside
răm că a sosit timpul ca forurile de 
resort din Ministerul Industriei Chi
mice să acorde combinatului un spri
jin substanțial în lichidarea defec
țiunilor arătate, care ne împiedică 
în eforturile noastre de a folosi cu 
indici superiori capacitățile de pro
ducție, îndeosebi în filatură.

Măsurile luate de colectivul nostru 
pînă acum și pe care le vom lua în 
continuare ne îndreptățesc să afir
măm că sarcinile de plan pe acest 
an vor fi îndeplinite cu succes.

Ing. Cordos AUGUSTIN 
directorul Uzinelor textila 
„Moldova" — Botoșani

(Urmare clin pag. I)

mili-

Mînat de dorința de a a- 
vea în fructiera de pe masă 
un fruct din acela pe care 
„să-l mănînci cu ochii", ce
tățeanul se duce să-și um
ple sacoșa la piață. Găseș
te destule fructe și totuși 
se decide cu greu ce să 
cumpere. Sînt oare atîtea 
sorturi încît culoarea și a- 
roma lor să-1 pună în di
lemă 7 Uneori da, dar de 
multe ori va găsi doar două 
sau cel mult trei ca
tegorii de mere. Nehotărî- 
rea lui este determinată de 
altceva. Calitatea fructelor 
este necorespunzătoare. Me
rele cumpărate din piață, 
sînt pătate din cauza bo
lilor și dăunătorilor, sînt 
putrede sau zdrobite din 
cauza neatenției la recol
tare și transport. Cum se 
explică această situație 7 

Din piața Dorobanți de 
unde am cumpărat aseme
nea mere am pornit pe fir 
și am ajuns la depozitul de 
fructe al Oficiului nr. 2 si
tuat pe strada Eliade între 
vii, din Capitală. în aștep
tarea șefului de depozit, 
am stat puțin de vorbă cu 
tehnologul șef de la între
prinderea agricolă de stat 
Borănești, care se afla aici 
pentru a lua, — așa cum 
ne-a spus — „niște fructe". 
O asemenea veste derutea
ză, deoarece normal ar fi 
ca o unitate agricolă să a- 
ducă și nu să ia fructe din 
Capitală. Lucrurile aveau 
să se lămurească repede. 
Era vorba de fructele că
zute la sortare, adică de ace
lea care începuseră să pu
trezească în depozit și care 
sînt folosite în hrana ani
malelor. în depozit, zeci de 
muncitoare alegeau merele 
bune de cele rele. Primele 
erau așezate în lăzi pentru 
a fi expediate la piață, iar 
cele rele — „furajul", cu 
destinația fermele între
prinderilor agricole de stat, 
erau aruncate în putini.

Dar, să lăsăm „furajele" și 
să ne ocupăm, în continua
re, de merele „bune", des
tinate pieței. Am examinat 
fructele sortate pentru con
sum și așezate, așa cum am 
spus, în lăzi. Erau 
soiuri din care se 
cau Ionatanul roșu 
Parmenul, galben 
Renettele cu forme 
toare și altele. Dar 
fără excepție, pline de pe
te, cu început de putre
gai și lovite de toate păr
țile, „bătute 'măr" — cum 
se spune.

„în toamnă am primit 
250 vagoane de mere — re
latează tov. Emil Nițoiu, 
șeful de depozit — dar din 
ele am ales, cu mare greu
tate 140 vagoane pentru 
consumul populației. Din 
regiunile Argeș, Cluj, Ma
ramureș, ne-au venit fruc
te de proastă calitate. Ve
deți, toate aceste pete sînt 
determinate de rapăn, de 
păduchele din San Jose. 
Multe fructe s-au depreciat 
din cauza lovituri1 ov. 
Cine este de vină 7 Con-

sumatorii, ziarele ne critică 
pe noi, deoarece noi le pu
nem în vînzare. Este ade
vărat, nici noi nu le păs
trăm în condiții prea bune, 
pentru că nici n-avem ase
menea condiții. Dar merele 
așa au fost aduse din li
vadă. Prin urmare. vina 
principală este a producă
torului. Dacă s-ar produce 
fructe de bună calitate, 
care să fie recoltate cu gri-

— Este adevărat, dar 
poate că merele de calitate 
superioară o să apară mai 
tîrziu. De altfel, pe piața 
neorganizată se găsesc 
fructe de calitate mai bună, 
dar se 
dicate.

Cele 
țile de 
tală nu 
dea speranța că merele bu
ne vor apare de acum îna-

vînd la prețuri ri-

văzute
păstrare 
sînt de natură să-ți

în unită- 
din Capi-

drul Consiliului Superior al 
Agriculturii :

— In livezile de pomi, da
torită faptului că acțiunile 
de combatere nu se exe
cută conform cerințelor, 
dăunătorii și bolile depre- 
ciază calitatea fructelor, iar 
pomii netratati suferă. în 
pomicultură, datorită lipsei 
de interes din partea uni
tăților cultivatoare, acțiu
nile de combatere se des-

c o

O anchetă care își propune 
să demonstreze că se pot

obține peste tot
FRUCTE DE BUNĂ CALITATE

l 
e

i

avea
în

ție-marfă. Dacă am ;
50 000 hectare de livezi 
masiv, bine puse la punct, 
în care să se poată orga
niza temeinic stropirile, 
problema fructelor ar fi re
zolvată atît cantitativ, cît 
și calitativ".

Cele arătate nu lămuresc 
deplin cauzele care fac 
producția de fructe să 
corespundă din punct 

vedere calitativ. Si lată 
ce. Din cele aflate la

multe 
remar- 
aprins. 
auriu, 

atrăgă-
toate,

jă, aș fi de acord să fiu ju
decat eu. Dacă fructul care 
vine e bun, bun il voi ține 
și da în consum. Așa, pof
tim, toate merele cu urme 
de dăunători și boli. Pier
deri de vagoane !“.

Am dus cîteva mere din 
depozit și la Consiliul Su
perior al Agriculturii; le-am 
pus pe biroul tov. dr. Dra- 
gomir Balaj, directorul di
recției de protecția plan
telor, adresîndu-i întreba
rea : de ce avem asemenea 
fructe în livezile noastre ?

— Acestea nu sînt din li
vezile în care se fac stro
piri finanțate de stat — a 
venit răspunsul după o 
scurtă cercetare a fructe
lor.

— Dar unde sînt cele care 
se obțin din asemenea li
vezi ? La unitățile de des
facere a legumelor și fruc
telor, la magazinele de 
prezentare ale întreprinde
rilor agricole de stat se 
găsesc mere asemănătoare 
celor pe care le aveți în 
față.

inte. Din contră. Poate unii 
consumatori își închipuie 
că merele de bună calitate 
au fost date la export. Da 
de unde 7 După cele aflate 
la Departamentul pentru 
valorificarea legumelor și 
fructelor, anul trecut s-au 
exportat cantități de fructe 
sub posibilități, din care o 
cantitate infimă de mere. 
Bună parte din fructele ex
portate au fost așa-zise 
„fructe industriale" pe care 
țările importatoare le cum
pără pentru conserve, 
marmeladă sau sucuri. A- 
șadar. 
motiv : 
diții 
de
mit obținerea unor fruc
te cu gust plăcut, aromă 
fină și colorație puternică, 
acestea păcătuiesc prin as
pectul lor exterior, cauzat 
de atacul bolilor și dăună
torilor. Să dăm din nou cu- 
vîntul tov. dr. Dragomir 
Balaj, care se ocupă de 
protecția plantelor în ca-

și aici același 
deși avem con- 

naturale deosebit 
favorabile, care per-

lașoară la un nivel mai 
scăzut decît la celelalte cul
turi. Aceeași lipsă de inte
res care face să nu se cu
rețe pomii, să nu se sape 
terenul din jurul lor se ma
nifestă și cînd este vorba 
de stropit. Producția scă
zută de fructe obținută la 
hectar nu stîrnește preocu
parea producătorilor să fa
că stropirile la timo pentru 
o salva producția. Se spune 
că în unele țări se reali
zează anual 15—20 trata
mente la pomi. Dar se face 
asta la o producție de 50 000 
kg mere la hectar, obținută 
ca urmare a aplicării ce
lorlalte măsuri agroteh
nice. Pentru că trebuie 
să se știe că măsu
rile de combatere se aplică 
cu aceleași cheltuieli și în
tr-o livadă care 
50 000 kg fructe și 
din care se culeg 
3 000 kg. Problema 
rezolva numai atunci cînd 
vom avea livezi întinse din 
care să se realizeze o mare 
cantitate de fructe produc-

produce 
în alta 

numai 
se va

pe 
ca 
nu 
de 
de
Consiliul Superior al Agri
culturii, pentru combaterea 
dăunătorilor în pomicultu
ră statul alocă fonduri 
mari, care au crescut de la 
63 milioane în 1962 la a- 
proape 156 milioane în anul 
trecut. Aceste fonduri au 
un scop bine precizat : 
menținerea sănătății live
zilor și obținerea unei pro
ducții de calitate superioa
ră. Cu acești bani se exe
cută gratuit tratamente în 
livezile tinere. în livezile 
pe rod din principalele ba
zine pomicole. Este o chel
tuială enormă, care nu e 
compensată nici pe departe 
de cantitățile și mai ales de 
calitatea fructelor obținute 
și date în consumul popu
lației. în 1967, de exemplu, 
statul a. suportat de la bu
get cîte 765 lei la fiecare 
tonă de fructe intrată în 
fondul central. E mult, foar
te mult dacă ne gîndim la 
eficacitatea acțiunii de pro
tecția plantelor în pomicul
tură. Cum s-ar spune, 
mizile au prins gustul 
lioanelor și nu se mai 
tură.

Este adevărat, există 
alte cauze care contribuie 
la deprecierea fructelor : 
livezile sînt dispersate ; lip
sesc drumurile, ceea ce 
face ca fructele să sufere 
în timpul transportului ; 
spațiile de depozitare sînt 
necorespunzătoare, ceea ce 
nu permite o bună păstrare 
a fructelor peste iarnă. To
tuși, dăunătorii și bolile po
milor produc cele mai mari 
pagube. De ce în ciuda 
milioanelor cheltuite, bo
lile și dăunătorii din livezi 
continuă să facă ravagii 7 
Am solicitat în această 
chestiune și părerea cîtorva 
specialiști care lucrează la 
centrele de combatere din 
țară:

Ing. Lucia Mălăeru — 
Centrul raional de protec
ția plantelor Tîrgoviște : 
„Ca specialist în protecția 
plantelor mă obsedează me
reu un gînd : semnez zilnic 
acte pentru sute de mii de 
lei cheltuiri cu efectuarea 
lucrărilor fitosanitare la 
pomi. Cineva mă poate în
treba, ce eficientă au aces
te cheltuieli 7 într-adevăr, 
ele nu sînt urmate și de li
vrarea unor cantități spo
rite de fructe de calitate. 
Ar trebui ca și producăto
rii să suporte o parte din 
cheltuielile care se fac cu 
stropirile pentru ca să fie 
interesați în calitatea lu
crării.

o- 
mi
sa-

și

într-adevăr, a investi un 
ban într-o lucrare, fără să 
urmărești și un anumit re
zultat, concretizat în cazul 
nostru într-o producție ri
dicată de fructe de bună 
calitate. înseamnă, în ulti
mă instanță, risipă. în le
gătură cu aceasta, sînt 
semnificative cele relatate 
de tov. ing. Vasile Tuhar, 
de la centrul raional Dej : 
„Consiliile de conducere 
și inginerii agronomi din 
cooperativele agricole nu 
exercită un control riguros 
asupra calității lucrărilor 
făcute de echipele de stro
pitori întrucît acestea se 
execută gratuit. Așa se face 
că actele care certifică 
executarea stropirilor sînt 
semnate cu ochii închiși".

Prin urmare, sistemul ac
tual nu stimulează execu
tarea unor stropiri de bună 
calitate. Iată de ce, unii din 
cei cu care am stat de vor
bă au susținut necesitatea 
perfecționării acestui sis
tem în sensul de a stîrni 
interesul pentru efectuarea 
unor 
bună 
păreri.

Ing.
trul raional de combatere 
Sibiu : „Ar trebui să existe 
o legislație care să prevadă 
sancțiuni împotriva acelora 
care nu se îngrijesc de sta
rea fitosanitară a livezilor".

Ing. Stan Didiță, centrul 
raional de protecția plan
telor Curtea de Argeș : 
„Printre pomi există și alte 
culturi care împiedică efec
tuarea stropitului deoarece 
soluția ar face ca produ
sele respective să fie to
xice. Din această cauză 
conducerile unor cooperati
ve agricole nu permit echi
pelor de protecția plantelor 
ca, în anumite perioade, să 
pătrundă în livezi".

Am prezentat pe ___
cîteva probleme și propu
neri de măsuri pe care le 
preconizează specialiștii în 
scopul obținerii unor fruc
te de bună calitate, în can
tități sporite. De altfel, în 
ultimul timp, Consiliul 
Superior al Agriculturii a 
hotărît crearea centre
lor teritoriale de protecția 
plantelor. După părerea 
specialiștilor această măsu
ră este bună și va ajuta la 
aplicarea, cu răspundere a 
acțiunilor de combatere a 
boliloi și dăunătorilor în 
pomicultură. Dar întrucît 
problema afectează zone în 
care principala producțfe- 
marfă, și deci sursa de cîș- 
tig a locuitorilor acestei zo
ne o constituie fructele, ac
tivitatea consiliilor agri
cole, a specialiștilor din 
cooperativele agricole să 
fie îndreptată spre aplica
rea întregului complex de 
măsuri agrotehnice de care 
depinde obținerea unor re
colte mari de fructe, de cea 
mai bună calitate.

lucrări de calitate 
Consemnăm și alte

Eugen Lazu — cen-

scurt

Ion HERJEG

— „Cursa îngrășării", adaugă consi
lierul Ghețu, s-a accelerat prin 1936, 
cînd s-a ivit pe lume vi-diamantul 
cuțitul de vidia : vitezele de așchiere 
în trupul dur al metalului — luînd e- 
xemplul unei freze din cele mai 
mari — au sărit de la 14 la 250 
metri pe minut, dar și organele ma
șinii s-au îngreunat de la 40 de tone 
la 190. E vorba de organe; deci, dacă 
pășim pe terenul comparațiilor, mai 
curînd mușchi și oase și mai puțin 
grăsime.

— Vă frămîntă însă, probabil, gă
sirea unei „cure de slăbire".

— Ne obsedează chiar, mărturisește 
Ungureanu. Prin 1960, proiectanții au 
început să găsească soluții mai hotă- 
rîte. S-a văzut că rigiditatea ține de 
greutate numai în proporție de vreo 
30 la sută și că restul depinde de 
construcție : dacă ne întoarcem la 
exemplul foarte simplificat al omului 
care rezistă la șocul unui copil, pozi
ția în care stă e esențială.

— Putem deci anunța cititorii că 
ați obținut economii de metal.

— Firește că da. Avem la înde- 
mînă destule cifre, ca și destule ne
mulțumiri față de noi înșine. Dacă 
însă unul dintre cititori ar vrea — 
hai să presupunem —să cumpere una 
din mașinile noastre cele mai pre
tențioase, l-ar interesa în primul 
rînd ce ' perfor
manțe poate obți- nagnoMaM 
ne cu ea în schim
bul cîtorva
oane de lei, cu cît 
se vinde pe piața 
mondială.

Ce cîștigă însă 
omul modern de 
pe urma preciziei, 
cu ce afectează ea 
viața lui ?

înainte de a 
păși în halele u- 
neia din cele mai 
frumoase fabrici 
ale țării și a vorbi 
cu cîțiva dintre 
meseriașii ei de 
prim rang, să a- 
vertizăm cititorul 
asupra uneia din 
problemele para
doxale ale vieții 
moderne. ~ 
simplificățile de 
pe scena traiului .j,,. 
nostru de toate zi- 
lele corespund u- 
nei nemaipomenite complicări în cu
lisele dindărătul acestei scene. Cînd 
operatoarele cărora le cereai prin viu 
grai un număr de telefon au 
fost înlocuite în lume prin formarea 
automată cu disc, simplificării de la 
suprafață i-a corespuns o uriașă în
cărcare a rețelei și a personalului de 
întreținere. Peste ani, în locul discu
lui pe care-1 învîrtim azi vor apărea 
butoane corespunzînd celor zece ci
fre de bază : vom forma orice număr 
fără să mai așteptăm revenirile la 
loc ale discului. Lucrul este — în 
principiu — cum nu se poate mai 
simplu, dar realizarea în practică e 
de o complexitate 
tele.

Să ne întoarcem la 'disproporția 
dintre elefantul de ' ' '__ 2
de precizie, și acum să privim un 
om oarecare, înaintînd cu mare vi
teză pe o motoretă. E evident că 
motorul ei este ridicol de mic 
comparație cu omul pe care-1 poartă 
și cu viteza. Dar energia ce se dez
voltă acolo, în minusculul motor, e 
rezumatul muncii depuse de petro
liștii 
multi 
sare 
rația 
nea 
elefant 
dar cîțiva 
suplimentară reped spre ceruri cirezi 
întregi de elefanți, rachete grele și 
mari cît case cu zeci de etaje. Tot 
ce ne înconjoară este și devine ro
dul mașinilor și al preciziei, dar rigi
ditatea și apăsarea elefanților de me
tal, despre care atîtea prorociri afir
mă că vor strivi omul, poate dezvolta 
în anumite condiții — așa cum am 
văzut în halele Fabricii de mașini- 
unelte și agregate din București — 
raporturi în care floarea gingașă a 
sentimentelor umane capătă culo.ri 
noi și stenice.

După'o serie de frecușuri, ingi
nerul Cernat s-a convins că larma 
și tracasările producției sînt un lu
cru infernal și că i-ar sta mult mai 
bine într-un minister. A început tot 
felul de demersuri. Fiind un inginer 
competent, a reușit pînă la urmă 
să-și găsească un post în minister. 
Mîini curate, orar regulat, hîrtii care 
foșnesc ușor, nu se compară cu gălă
gia mașinilor. A rezistat exact cinci 
luni Un timp după înființarea fa
bricii de mașini-unelte, a cerut cu 
mari stăruințe să treacă îndărăt în 
producție. Acum e șeful uzinajului. 

Vreme de cîteva săptămîni, la șase 
dimineața, cînd venea la lucru, Cer
nat, trecînd pe aleile halei, era în- 
tîmpinat de aceeași întrebare :

— Ce face Giustina 7 Cum îi mer
ge Giustinei 7 De ce n-a reușit Gius-

PRECIZIA

Toate
TIILOR
5

tina 7 Păi cine a avut de-a face cu 
Giustina ?

Nu e o ființă vie, ci numele unei 
mașini de rectificat : Giustina era în 
probe și muncitorii, nevrînd să-și 
părăsească locul, se interesau mereu 
de situația de Ia montaj, unde Gius
tina, săptămîni la rînd, înfrunta exa
mene complicate. Cum nu funcționa 
ceva, se întrebau de la ce piesă se 
trage cusurul și cine e autorul.

— Mă uit la puștii școlii profesio
nale, spune R. Cernat, și văd că unii 
pleacă imediat după lucru, alții sînt 
curioși să vadă cum se lucrează la 
mașinile cu care n-au avut încă 
de-a face. Simțul mașinii e legat de 
simțul ansamblului. Muncitorii cu
nosc ansamblul sarcinilor ; într-un 
fel decent și fără țipete mari chea
mă la ordine pe neglijenți ; cum ter
mină lucrul, dau o raită pe la mon
taj, să vadă ce „iese" din piesele lor.

— E adevărat, zise Mihalache Ni- 
culescu, muncitor la un ,,bohrwerk“. 
(Despre convorbirea cu el, ca si cu 
directorul fabricii, vom reveni se
parat). Mereu ai probleme. Sînt gre
le. Dacă le vezi numai ca o povară, 
înseamnă că n-ai „simțul mașinii". 
Dacă însă o problemă grea îți face 
plăcere, pentru că simți că ești pro
vocat în calitate de meseriaș — a* 
tunci ai simțul mașinii.

— Cel mai important lucru e sim
țul montajului, ne 
spune o oră mal 
tîrziu Ion Țintea, 
șeful unei echipe 
de montori. Sau, 
altfel spus, sim
țul mecanic.

Cîte secții, atî
tea simțuri...

— Si în ce con
stă simțul acesta 
mecanic 7

— Am în față o 
parte de mașină, 
n-o cunosc, n-am 
mai văzut-o, n-am 
la mine planul și 
totuși îmi dau 
seama că ceva e 
greșit. Sau fac 
toate măsurători
le, ies bine și to
tuși mă tem să 
dau drumul mași
nii, simt că mai 
lipsește ceva.

— Cum con- 
stați dacă un om 
merită să fie luat

în echipă, dacă are „simțul" 7
— Se vede în lucru. Nu-mi place 

să bat omul- la cap. Am încredere 
în el. Dar la greșeală, sînt rigid. 
Trebuie. Dacă nu ești tu rigid, n-o 
să fie nici mașina. Lucrăm cu tole
ranțe de sutimi de milimetru. Din
colo de sutimea de milimetru înce
pe intoleranța. Nu-i numai a mea : 
e a nivelului mondial. Altfel pier
dem clientii. Lucrăm pentru export. 
Asta e 
un om 
plecat 
munca 
Așa e

ta

ce desfide cuvin-

metal și micronii

în

care au realizat benzina și de 
alții, iar capacitatea de depla- 
e rezultatul turației,
— și al preciziei, 
e răsturnată : o 

a șlefuit niște 
milimicroni de

și tu- 
Imagi- 

mașină- 
microni, 
precizie

avut în echipă 
de maistru. A 
dat seama că 

Alții au urcat.

situația. Am 
cu calificare 

singur. Si-a 
îl depășește.
în toată fabrica. Numai că 

la montaj, cum să spun, mai 
în plus, simțul montajului.

Gheorghe Buciu, șeful 
adaugă :

— Regina montajului este 
Stăpînul final al mașinii este omul. 
Dacă piesele de zeci de tone cer 
precizii de microni, firește că asta 
omul nu poate s-o facă fără scule ; 
dar există un suflu final, ca atunci 
cînd sculptorul din legendă dă viață 
statuii de piatră : această răsuflare 
de viată o dă omul. Sau — adaugă 
el cu un zîmbet — ca să fiu mal 
precis, omul de la montaj.

După realizarea marilor freze-por- 
tal de 1 600 (e vorba de milimetri: deci 
un metru și șaizeci, o mașină pe a că
rei masă de lucru ai loc să parchezl 
un autoturism) experții de la F.M.U.A. 
au devenit taciturni. îi macină un 
gînd ambițios. Mașina are nevoie de 
creier. Vor să realizeze mașini cu 
program : scoți din cui o fîșie de 
hîrtie perforată — memoria mașinii. 
— o „grefezi" ia dispozitivul de co
mandă, vîri bucata de metal și o iei 
gata prelucrată.

Deasupra oricărui spor de produc
tivitate si viteză, cîștigul cel mal 
mare va fi — din nou — precizia.

— Intrăm în micron, ne spune in
ginerul Ungureanu. Dar vă rog să 
nu pomeniți despre treaba asta decît 
cu multă modestie. Pentru că, deo
camdată, e vorba de adaptarea unei 
mașini de-ale noastre gata existen
te, mașina pe care „vom învăța lec
ția". Adică o mașină obișnuită, Ia 
care vom supraadăuga si adapta dis
pozitivul de memorizare si progra
mare. Plantăm un fel de „creier" pe 
un corp gata existent. E primul pas, 
primul tunel săpat spre mașinile 
concepute ca un întreg, în care totul 
pornește de la „cap". E o fază foarte 
pretențioasă a tehnicii mondiale, în 
care s-au lansat puțini si în care 
se mai discută mult.

Modestia și precauția prind bine. 
Dar există la oamenii F.M.U.A.» 
ului o poftă de lucru care-i împing* 
irezistibil înainte. "

e ceva

secției.

mîna.
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Ce îmbunătățiri pot fi Filme românești APUS DE
aduse sistemului în festivaluri

de admitere în
internaționale SOARE

învățămîntul superior
Există, după părerea mea, o pre

misă principală de la care se cuvine 
să pornim în aprecierea sistemului 
de admitere în învătămîntul supe
rior. Anume că acesta trebuie să asi
gure o selecție reală a valorilor, o 
promovare spre formele universi
tare de studiu și pregătire îndeosebi 
a tinerilor talentați și inteligenți, 
capabili să facă față unor exigențe 
intelectuale elevate. în condițiile șco
lii noastre de azi, cînd de pe băn
cile liceelor ies promoții tot mai ma
sive de absolvenți bine pregătiți și 
cu un larg orizont de cultură gene
rală, această selecție a valorilor de
vine cu atît mai importantă, dar și 
mai dificilă în același timp.

Actualul sistem de admitere în în
vățămîntul superior este conceput 
— și pe bună dreptate — ca o acțiune 
unitară, eșalonată pe două momente 
diferite, legate între ele : examenul 
de bacalaureat și concursul de admi
tere propriu-zis. Această concepție 
a fost concretizată pînă acum prin 
următoarele măsuri : simplificarea 
conținutului examenului de baca
laureat (două materii de bază obli
gatorii și una la alegere) și simpli
ficarea în oarecare măsură și a con
ținutului concursului de admitere 
(constînd de regulă din două disci
pline de profil), apropierea în timp a 
celor două momente — examenul de 
bacalaureat desfășurîndu-se între 25 
mai — 6 iunie, iar concursul de ad
mitere între 1—10 iulie. O analiză 
a experienței înregistrate la univer
sitatea noastră, cît și unele luări de 
poziție în dezbaterea publică asupra 
Studiului privind dezvoltarea învă- 
țămîntului superior reliefează însă 
faptul că actualul sistem de admi
tere în facultăți prezintă o serie de 
inconveniente care-i știrbesc 
posibilitățile obiective și reale de 
selecție a valorilor autentice.

Un prim inconvenient este acela 
că nu peste tot se asigură între ba
calaureat și concursul de admitere 
complimentaritatea care ar trebui 
să rezulte din unitatea acestor mo
mente, raport exprimat 
prin obiectul luat ..la alegere' 
cadrul examenului 
Iată cîteva date, 
de admitere din 
la Universitatea din 
didații admiși la facultățile de ma
tematică. fizică (cu secția fizică- 
chimie) și studii economice au ab
solvit, în majoritate aproape ab
solută, secția reală a liceului, iar o- 
biectul la alegere în cadrul bacala
ureatului a fost cel de profil — fizica 
sau chimia — cu excepția facul
tății de studii economice la care, 
pentru un număr mai restrîns, bio
logia. Cu totul altfel se prezintă si
tuația la o serie de alte facultăți și, în 
primul rînd, la facultatea de filologie 
a Universității, marea majoritate a ce
lor admiși în această facultate avînd 
absolvită secția umanistă a liceului, 
cu biologia ca obiect de alegere la 
bacalaureat. Este evidentă lipsa de 
concordantă între obiectul Ia alegere 
și profilul facultății la care au can
didat absolvenții respectivi. De re
marcat că la facultățile la care 
există concordanta urmărită mai 
sus, și rezultatele concursului de 
admitere sînt mai bune. Astfel, la 
matematici media cea mai mare la 
admitere a fost 9,75, la electroradio- 
fizică 9,58, la fizică-chimie 9.00. la 
istorie-geografie 9,10 etc.

Este adevărat că și la facultățile 
umaniste au obținut rezultate bune 
și unii candidați al căror obiect la 
alegere la bacalaureat nu concordă 

Dar aceasta 
am

Prof. univ. dr.
Nicolae APOSTOLESCU

prorector al Universității 
din Timișoara

Ca atare, media finală la admitere 
este — cred eu — viciată 
însăși structura ei și nu 
te duce la o clasificare 
tivă a candidaților. Apoi, 
de concordantă semnalată l_______
între ' conținutul examenului de ba
calaureat și cel de admitere, în sen
sul repetării examenului la unele 
discipline, face ca în cadrul mediei 
finale la aceste discipline să se in
cludă două note : una la bacalaureat 
și alta la admitere — cu 
de relativitate inevitabil.

Aceste situații fac ca 
concursului de admitere 
să fie cu totul altele — uneori mult

i prin 
poa- 

obiec- 
lipsa 

uneori

coeficientul

în cadrul 
rezultatele

puncte de vedere
an

din

îndeosebi
în 

de bacalaureat.
La • concursul 

iulie 1967 de 
Timișoara, can-

distanțate — față de cele de la ba
calaureat. Astfel, la concursul din 
iulie trecut, la Universitatea din Ti
mișoara au fost respinși la faculta
tea de filologie 85 de candidați cu 
medii la bacalaureat între 8 și 10. 
O deplasare deosebit de semnifica
tivă apare la candidații care au avut 
media la bacalaureat între 5—6. Din
tre cei 1089 candidați aflați în aceas
tă situație, au reușit să ia admite
rea numai 99, adică mai puțin de 
1/10. în ce privește ceilalți candidați 
— și îndeosebi cei cu media la ba
calaureat între 7—8 — se observă în 
linii mari un anumit coeficient de 
concordantă între cele două medii. 
După părerea mea, aceste argumen
te pledează în favoarea renunțării la 
includerea mediei de la bacalaureat 
în media de la admitere.

în ce privește sistemul propriu-zis 
de examinare la admitere, socotesc 
că — dat fiind caracterul de eveni
ment important pe care îl are acest 
examen în viata tînărului candi
dat — s-ar impune organizarea lui 
într-un fel care să-1 deosebească 
principial de stilul de examinare o- 
bișnuit. Ar trebui, de exemplu ca 
atît la probele scrise cît și la cele 
orale — evident în funcție de speci
ficul obiectului de învătămînt — e- 
xamenul să șe desfășoare pe un

număr mai mare de teme, fiecare 
cu un conținut mai restrîns. cuprin- 
zînd însă in ansamblu părți mai va
riate din materia respectivă. Aceasta 
ar permite, pe de o parte, o cunoaș
tere mai temeinică a gradului de 
pregătire a candidaților, iar pe de 
altă parte o apreciere a lor mai di
rectă și mai obiectivă, utilizîndu-se 
bareme sau cel puțin criterii stabilite 
în spirit de barem. în această ordine 
de idei, ponderea dominantă a lu
crărilor’ scrise 
tualul sistem — este 
întemeiată. Se cere 
ționarea procedeelor 
obiectivă a acestora.

O problemă importantă mult dis
cutată este și aceea dacă e bine șâ se 
facă admiterea în învătămîntul su
perior pe secții stabilite din primul 
an de studii. Experiența noastră 
arată că acest lucru e indicat numai 
pentru anumite specialități, care nu 
necesită o pregătire fundamentală 
comună cu alte discipline — cum 
sînt. de exemplu, limbile străine — 
și unde prin natura lucrurilor orien
tarea candidatului este precizată de 
la început. Nu este însă indicat, ba 
e chiar dăunător, cred, să se facă 
aceasta în cazurile în care în 
mod obiectiv orientarea spre o a- 
numită specialitate e condiționată 
de o pregătire fundamentală largă 
din care să se desprindă ulterior 
specialitatea respectivă. Acesta este 
cazul la facultățile de matematică, 
fizică ș.a. Acolo unde s-a făcut o- 
rientarea pe bază de opțiune de la 
început pentru o anumită secție, deși 
ar fi fost necesar în prealabil o . 
gătire fundamentală cu profil mai 
larg, s-au produs de multe ori 
malii. Pe de altă parte, ulterior 
întîmpinat dificultăți în continuarea 
secției alese prematur și a fost ne
cesară schimbarea ei. In plus. în 
momentul însuși al admiterii în fa
cultate, varietatea cifrei de șco
larizare pentru secții „de profil a- 
propiat. a determinat respingerea 
unor elemente bune la secțiile cu 
număr mic de locuri și admiterea 
unor elemente mai puțin pregătite la 
secțiile cu număr mare de locuri. A- 
ceasta constituie, fără îndoială, o a- 
nomalie.

Caracterul de concurs al selecției 
tinerilor pentru studiul universitar 
nu trebuie să însemne în nici

’ caz simplism, 
verificarea și 
daților. Dimpotrivă. în toate verigile 
sale, această confruntare cu cei care 
bat Ia poarta facultății se cuvine 
făcută cu toată atenția și seriozita
tea, cu răspunderea profesională si 
socială pe care o implică formarea 
noilor promoții de specialiști nece
sari pentru progresul economic și în
florirea culturală a tării

. cialiste.

prevăzute în ac- 
cred pe deplin 
numai perfec- 

de evaluare

pre-

ano- 
s-au

un 
superficialitate în 
aprecierea candi-

noastre so-

9 ; 11.15 ;

21,15

13.30 :

13.30 ;

cu profilul facultății, 
datorită faptului că. așa cum 
arătat, în marea majoritate a ca
zurilor acest obiect a fost biologia, 
în general considerată ca o materie 
mai ușoară. Urmarea acestei situații 
se resimte însă în cursul studiilor, 
studenții de la filologie dovedind în 
general slabe cunoștințe de istorie, 
psihologie, filozofie etc. — discipline 
care ar fi fost mai indicate să fie 
luate ca obiect „la alegere" în cadrul 
bacalaureatului, conexîndu-se astfel 
în mod eficient cu profilul facultă
ții la care au dat admiterea.

Un al doilea inconvenient — de
osebit de important — al actualului 
sistem de admitere în învătămîntul 
superior rezultă din măsura inclu
derii mediei de la 
media concursului 
După părerea mea. 
nu este justificată — 
dăunătoare — din mai multe motive. 
Bunăoară, dată fiind varietatea si 
relativitatea inevitabilă a aplicării, 
sistemului de apreciere a răspunsu
rilor elevilor Ia bacalaureat, în 
condițiile numărului mare al co
misiilor pe tară pentru acest 
examen, media de la bacalaureat nu 
poate constitui un etalon cu valoare 
obiectivă pentru toți candidații la 
admiterea în învătămîntul superior.

bacalaureat în 
de admitere, 

această măsură 
dimpotrivă este

t V

18,00 — In direct. Pentru compe
tență economică. Transmi
siune de la Academia de 
studii economice.

18,30 — Pentru copii. Ecranul cu 
păpuși : „Eram, ursul po- 

Petrescu. 
colectivul 
păpuși —

Iar" de Cezar 
Interpretează 
Teatrului de 
Botoșani.

19,00 — Pentru școlari. 1001 de în
trebări : „AIb-negru“. E- 
mislune de inițiere în teh
nica filmării.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 — Aventurile lui Tarzan.
20,28 — Album literar : Din cro

nica Unirii.
îl,00 — Film artistic : „Șah la 

rege". Producție a Studiou
lui cinematografic — Bucu
rești.

22,25 — Panoramic.
22,45 — Telejurnalul de noapte.

o Război și pace (seriile III și IV) : PATRIA (completare In întîm- 
plnarea viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20.
• Căutați idolul : REPUBLICA - 9,45 : 12 : 1
BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 : 21.
« Un bărbat și o femeie : LUCEAFĂRUL
16,15 ; 18,30 ; 20,45.
A Război și pace (seria a II-a) : CAPITOL — 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Un nabab maghiar ; FESTIVAL (completare Exerciții și
cații militare) — 8,45 ; 11 ; *---- — *— ” ""
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 :
14.45 ; 16,45 ; 19 ; 21.
e O sută unu dalmațleni : VICTORIA (completare Unirea)
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, DACIA (completare Năică 
veverița) — 8,15—14,30 în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
0 Billy mincinosul : CENTRAL (completare București, oraș 
muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.
A Ivan cel groaznic (ambele serii) : CINEMATECA — 10.
• Cînd tu nu ești : LUMINA (completare Republica la 20 dp ani)- ----- •• -— — -- ------- sănătatea

.1 apU-
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR —
20.45, MELODIA — 8.45 ; 10.45 : 12.45 :

si

al

— 9—15,45 în continuare ; 13.30 ; 20.45, LIRA (completare 
mintală a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
O Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10,15.
a Corigența domnului profesor ; DOINA (completare 
să prevenim. Profilaxia TBC) — 12 : 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
(completare File din istoria sportului românesc) — 15 ; : 
MODERN (completare București, oraș al muzicii) 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Zece negri mititei : UNION (completare Orizont științific nr.

Mai bine 
GIULEST1 

; 17 ; 19 t 21.
9.30 : 11.45 ;

(Urmare din pag. I)

noscut medic ieșean — constituie un 
straniu spectacol al naturii și ei își 
umbresc singuri flacăra lor interi
oară", multi dintre marii noștri crea
tori de școli științifice din aproape 
toate ramurile și disciplinele s-au în
conjurat de numeroși și vrednici 
„succesori".

Subliniind importanța pregătirii te
meinice a unui număr tot mai mare 
de cercetători cu o înaltă calificare 
pentru îndeplinirea marilor obiective 
ale cincinalului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrăgea, nu de mult, aten
ția asupra nevoii de a continua ase
menea preocupări pe planul superior 
oferit de actualele condiții ale dez
voltării României socialiste. Se men
ționa totodată că formarea noilor ge
nerații de cercetători, strîns legali 
de nevoile importante și stringente 
ale științei și economiei naționale, 
reprezintă o sarcină nobilă, de onoa
re a oamenilor noștri de știință mai 
vîrstnici. De altfel. încă de pe acum 
în domeniul biologiei, de pildă, pot 
fi citate cîteva asemenea nuclee ști
ințifice bine conturate, fecunde, în 
activitatea cărora se acordă o aten
ție deosebită creșterii tinerelor ca
dre. La Cluj, de pildă. în domeniul 
fiziologiei animale, acad. prof. Eugen 
Pora a creat în laboratorul pe care-1 
conduce un valoros și experimentat 
colectiv, în jurul căruia gravitează 
și se formează numeroși cercetători 
tineri. Unii dintre aceștia au și do- 
bîndit rezultate însemnate, contri
buind. printre altele. Ia elucidarea 
unor aspecte privind acțiunea săru
rilor minerale asupra diferitelor ani
male acvatice (asupra peștilor din 
Marea Neagră etc.). Tot la Cluj. în 
colectivul condus de acad. prof. Emil 
Pop, s-a evidential o pleiadă de ti
neri cercetători, care cu sprijinul 
specialiștilor mai vîrstnici studiază
— în domeniul fiziologiei vegetale
— probleme legate de evoluția plan
telor din țara noastră, cu însemnate 
implicații practice (de pildă. în va
lorificarea zăcămintelor de țurbă) 
sau de fenomenele mișcării proto-

Astăzi, marți, începe la Tours 
Festivalul internațional al fil
mului de scurt metraj, la care 
cinematografia noastră va fi re
prezentată de producția studiou
lui „Alexandru Sahia' 
mere". In 
mini, alte 
noștri vor 1 
competiții 
hotare. La 
Festivalului internațional al fil
mului sportiv de la Grenoble, 
care va avea loc între 6 si 12 
februarie, Studioul „Alexandru 
Sahia" va prezenta pelicula „Mi
cii înotători". In continuare. în
tre 13 si 18 februarie, în cadrul 
unui alt festival care se va des
fășură în aceeași localitate, 
printre filmele înscrise în con
curs se numără si peliculele ro
mânești „Duminică la ora 6“, 
film distins la mai multe con
fruntări internaționale, si docu
mentarul de artă „Voroneț". La 
o manifestare competitivă cine
matografică ce va avea loc la 
Cortina d’Ampezzo, vor fi pre
zentate între altele și filmele ro
mânești de scurt metraj „Dru
mul spre succes", „Mai sus, mai 
repede, mai puternic" si „Micii 
înotători".

„Efe- 
următoarele săptă- 

creații ale cineaștilor 
rula pe ecranele unor 
de prestigiu de peste 

invitația juriului

(Agervres)

• Filarmonica de stat Enes-
cu” (sala Studio a Ateneului) : 
Recital de pian și vioară — 20.
• Opera română : Apus de soare
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Abecedar muzical — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Romeo 
și Julleta — 19,30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatru! „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bel. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) ; Comedie pe întuneric — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara" (sala 
Magheru) ; Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul „Ion Creanga" : Lu
ceafărul dinspre ziuă - 16.
«.Teatrul eyreiesc de. .stat : A- 
mintiri de revelion la Teatrul e- 
vreiesd de stat (selecțiuni) — 20. 
A Teatrul „Țăndărică" : Papu- 
ciada — 17.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
• Circul de stat : Selecțiuni de 
iarnă — 19.30.

la Opera română

Dascălii se bucură tot atît de 
mult, dacă nu chiar și mai mult 
decît elevii lor, de posibilitățile pe 
care aceștia le au la îndemînă 
pentru a studia si a intra în viață 
bine pregătiți. Este explicabilă, 
așadar, mulțumirea multor părinți 
Si profesori care au văzut apărînd, 
din păcate tîrziu si nu atît de des 
cît ar fi dorit, cărți pentru copii. 
Ne referim la volumele apărute în 
Editura Tineretului, grupate. în 
colecția „Biblioteca școlarului", 
care, atît prin tematică cît și prin 
formă, sînt foarte apropiate de 
ceea ce așteaptă copiii noștri.

însoțite de prefețe edificatoare 
pentru școlari (elevi în clasele I— 
VIII), de aprecieri critice si tabele 
bibliografice, aceste volume ser
vesc ca lectură înscrisă în progra
mele școlare ale elevilor sau pur 
și simplu răspund dorinței lor de 
a citi basme, povestiri sau romane. 
Faptul că editorul nu s-a oprit la. 
literatura românească, ci a ales și 
titluri din literatura universală, 
adecvate pentru vîrsta respectivă, 
(„Cuore" de Edmondo de Amicis 
sau „Fabulele" lui La Fontaine) 
este foarte indicat si de dorit să 
continue.

Dar să dăm la o parte co
perta cărților și să pătrundem în 
interior, la conținut. In mod firesc, 
o prefață are menirea să trezească 
curiozitate, interes. „Biblioteca 
școlarului" își propune (pare-ni-se) 
si de cele mai multe ori realizează, 
o prezentare judicioasă a condiții
lor în care a trăit autorul, șirul 
vieții lui e împletit cu cel al operei, 
e relevată poziția contemporanilor 
față de scriitor. Dacă, aceste date 
sînt bine alese și chibzuit dozate, 
ținînd seama de puterea de recep
tivitate a cititorului-copil căruia ‘ 
se adresează, atunci nu numai cu
riozitatea acestuia este satisfăcută, 
ci si caracterul instructiv al pre
feței creste, deoarece ea vine si 
îmbogățească cunoștințele obținu
te din manualele școlare.

Un exemplu bun în această pri
vință îl reprezintă prefața la „Din 
lumea celor care nu cuvînta" a lui

își găsesc rezolvare decît tot în efec
tul teatral, nu în cel operistic cum 
am fi așteptat, iar scenele de gen 
exploatează un descriptivism sonor 
ce diluează promptitudinea dialoguri
lor. însuși rolul lui Ștefan nu aduce 
muzical nimic nou, solicitînd inter
pretului să se angajeze într-o ine
gală întrecere artistică cu remarca
bila creație în teatru datorată lui 
George Calboreanu. Stilistic, opera 
lui Mansi Barberis are o unitate a 
tratării vocale, apropiată de factura 
operei italiene, care denotă expe
riență și simt al nuanțelor. Dezvol
tarea simfonică, orchestrația nu sus
țin însă suficient evoluția vocilor, 
creînd o reală carență în dramatur
gia lucrării. Pentru o operă eroico- 
istorică. patetismul și chiar violența 
veristă nu ar fi fost, poate, nepo
trivite. Le-am fi preferat desigur 
multitudinii de arabescuri pe care 
le sesizăm pe parcursul desfășurării 
simfonice. în acest gen. realizări ale 
operei românești, cum ar fi monu
mentalul Ion Vodă de Gheorghe 
Dumitrescu, au deschis 
care putea fi continuat cu excelente 
rezultate. în forma prezentată, opera 
Apus de soare ne apare însă drept 
o experiență a genului, susceptibilă 
de substanțiale îmbunătățiri care ar 
pune în valoare calități ce se bă
nuiesc chiar la audierea de cîteva 
ori a muzicii. Importanta temei 
abordate, mesajul avîntat al ideilor 
ne îndreptățesc să credem că acest 
efort nu numai că nu este inutil, 
ci se impune pentru viguroasa dez
voltare a școlii noastre de operă.

Consemnînd cîteva aspecte legate 
de recenta premieră a operei bucu- 
reștene. nu putem uita meritul reali
zatorilor spectacolului. Cu devota
ment. si sinceră dăruire, ei au des
fășurat o muncă ale cărei roade sînt 
demne de laudă. Octav Enigărescu în 
Ștefan încearcă un nou tip de per
sonaj, căutînd să-și supună vocea 
unor exigente teatrale deosebit de 
dificile. Doamna Maria, interpretată 
de Iulia Buciuceanu cu binecunos- 
cuta-i sensibilitate, a avut o pres
tanță neostentativă, pusă în valoare 
de vocea sa caldă și emoționantă. 
Din restul distribuției merită amin
tiți. de asemenea, Teodora Lucaciu (o 
Oană cu nuanțe de Antigona), Va
lentin Loghin. Valentin Teodorian, 
Valeria Savu. George Mircea. Regiei 
— Jean Rînzescu — îi apreciem do
rința de a crea un climat deosebit 
de cel al montării piesei la Teatrul 
Național, de a exploata orice suges
tie oferită de partitura muzicală și 
chiar de a sublinia unele pasaje, în
tărind efectul dramatic. Decorul 
(I. Tpser) a corespuns cerințelor re
giei. în ce nrivește direcția muzicală, 
dirijorul Paul Popescu a știut să .

Tn istoria operei constatăm că nu 
rareori mari creații dramatice și-au 
găsit ecou în teatrul muzical. Di
ferită de forma inițială. partitura 
teatrală căpăta uneori o viață nouă, 
de sine stătătoare, în care muzica, 
clădită pe edificiul literar, sporește 
forța emoțională a ideilor, amplifică 
mesajul, descoperă chiar aspecte 
nebănuite. Astfel, drumul de la 
EI Burlador al lui Tirso de Molina 
pînă la Don Juan de Mozart, de la 
Eugen Oneghin de Pușkin pînă la 
opera lui Ceaikovski, de la Othelo 
de Shakespeare pînă la Otello de 
Verdi, de la VVoyzek de Biichner. la 
Wozzek de Berg, ca să nu amintim 
decit cîteva culmi ale operei, relevă 
de fiecare dată contribuția majoră a 
muzicii la reîntelegerea textului li
terar. Acceptat sau respins, aprobat 
sau contestat, spectacolul de operă 
— poate cel mai hibrid mod de ma
nifestare artistică dar, paradoxal, 
deosebit de aproape de adevărul 
vieții, contrar aspectului conventio
nal aparent — oferă compozitorului 
un imens și divers material de ex
primare muzicală. Pretextul literar, 
dacă este excepțional, poate consti
tui un punct de pornire ; dar rezul
tatul final poate fi anulat sau nu 
doar de valoarea în sine a muzicii. 
Dramaturgia operei, mult deosebită 
de cea a teatrului, se realizează prin 
stabilirea unui echilibru între im
portanța acordată muzicii și pretex
tului literar. Cu cît muzica ocupă 
primul plan, amplificînd prin ima
gini specifice sugestiile textului, cu 
atît pericolul de a rămîne la nive
lul unei simple ilustrări este evitat; 
cu cît însă libretul trăiește prin 
sine, se explică fără a avea nevoie 
de tălmăcirea muzicală, copiind 
aproape piesa inspiratoare, opera 
își pierde din forță, rămîne îngră
dită în - ‘ .....................
uneori, 
raport șreu de definit, dintr 
muzică și cuvînt (raport reluat î: 
contemporaneitate 
matografică, prin 
imagine) este unul 
de bază a autenticității creației de 
operă ca gen.

Compozitorii noștri — să ne gîn- 
dim doar Ia Enescu cu Ocdip de So- 
focIeșiPaul Constantinescu cu Noap
tea furtunoasă de Caragiale — au 
înscris în creația națională de operă 
adaptări ale unor capodopere tea
trale. Recent, Mansi Barberis a în
cercat același lucru, inspirîndu-se 
din drama istorică Apus de soare 
a lui Barbu Ștefănescu Delavrancea. 
Audierea operei reactualizează toc
mai problema relației dintre textul 
inspirator si opera muzicală. în 
mare, fidelitatea fată de original (si 
nu „este vorba doar de respectarea. —
chiar .versificată, a textului, ci și de solicite .cu vizibile rezultate toate 

posibilitățile ansamblului. Fată de 
efortul depus de toti artiștii pentru 
montarea operei Apus de soare, nu 
putem să nu acordăm o deosebită 
importantă acestei premiere care. în 
zilele 
cii. a 
suflul 
tru.

limitele convenționalului și. 
sărăcește chiar ideile. Acest 

.......... dintre 
în 

si de arta cine- 
relația cuvînt- 

dintre elementele

structura în general a piesei) deser
vește însă subiectul. Scenele, mo
mentele de culme, ne apar estompate 
de lungi desfășurări muzicale, de re
citative, arii și duete. în această 
competiție, drama lui Delavrancea 
stăruie. în amintirea spectatorului, 
fără rival, căci opera este de fapt 
o rememorare muzicală a ei, în spri
jinul acestei impresii vine și faptul 
că secvențele de mare tensiune nu

15,30 ; 18 ; 20,30, MOȘILOR (completare Mai bine să11/1967) 
prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
A Echipa — Pe drumul măiestriei — o după-amiază plină 
peripeții — împlinire — Cei doi ursuleți - 
- Vizita : TIMPURI NOI - 9-21 în continuare.
Îi Servus. Vera ! ; FEROVIAR (completare Viața începe la 40 

e ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, AURORA (completare 
Orizont științific nr. 11/1967) — 8,30 ; 10.45 ; 13 : 15.30 ; 18 ; 20.30.

c b n e m a

un drum

festive ale aniversării Republi- 
adus pe scena Operei Române 
eroic al istoriei poporului nos-

Grigore CONSTANTINESCU

de 
Pași spre , Brâncuși

Jocuri neschimbate : VITAN (completare Hoțul iscusit) — 14 : 
; 18.15 ; 20,30.
Război și pace (seriile 1

• Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (comple
tare Mirceștii în pastel) — 10,30 ; 16 ; 18 ; 20.
• Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA (completare Mihail Kogalniceanti) — 9—16 în continuare : 
13,15 ; 20,30.
• Dragostea unei blonde : CRINGAȘ1 (completare Invitație) — 
15,45 ; 18 ; 20, GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.----  . ---------- - . 9 ; 11,15 ; 

.--- . . . . 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (comple- 
aș fi Știut) — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 : 18.15 : 20.30.

15,45 ; 18 ; 20, ghivița — s,30 ; 11,30 ; 13,30 ; io ;
• Escroc fără voie : BUCEGI (completare Invitație)
13,30 ; 16 : 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ----- ----- "
TOMIS - ' *
tare Dacă 13,30 :

16
• . _
continuare.
A Un taxi pentru Tobruk ;
la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Regina zăpezii ; MUNCA
16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS (completare Cei doi ursuleți)
16.30 ; 18.30 ; 20,30.
O Sindbad marinarul : VIITORUL (completare Gigantul înaripat) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
« Al șaptelea continent ; COLENT1NA (completare A sosit 
canța mare) — 16 : 18 ; 20.
• Loana : VOLGA (completare Republica la 20 de ani) — 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare 
căutarea timpului pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
o Lordul
18 ; 20,30.
« O fată
pilullli) — iu,ou , 10,ou , ao , ou,ou.
A Ceru] începe la etajul III : PROGRESUL (completare Sorinei 
și soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30.
« Cine Va deschide ușa?: FERENTARI (completare Prin satul 
românesc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cea mai lungă noapte : COTROCEN1 (completare Opt minute 
de vis) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : PACEA (completare 
Orizont științific nr. 11/1967) — 15.30 ; 18 ; 20.30.

și II) : MIORIȚA

POPULAR (completare Viața începe

(completare Sorinei și soarele) —
- ■ ■ ■ — 14.30 ;

din Alexanderplatz : FLOREASCA 9.30 ; 12 ;

fencitâ : RAHOVA (completare Sănătatea mintală a 
10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.

va-

o; 
In

15 :

co-

Capitală — 
cercetărilor

Teo-

plasmei în celulă. Și în 
continuîndu-se tradiția 
inițiate de profesorii Emanoil 
dorescu și Nicolae Deleanu — în do
menii ca fotosinteza, respirația plan
telor — tineri specialiști ce au de
pășit grabnic . '
suind continuu treptele unei pregă
tiri superioare, au participat la per
fectionarea metodelor de investigație 
științifică și la introducerea unor 
metode moderne (ca analiza cromo- 
tografică. radioautografică etc.). In
teresant de remarcat că în astfel de

etapele începutului.

tînd, de pildă, R.D.G., la Universita
tea din lena am constatat că aproape 
pe lingă fiecare catedră din dome
niul biologiei există și un puternic 
centru de cercetare, în care lucrează 
atît cadre didactice, cît și cercetători. 
Firește, extinderea continuă a sferei 
de acțiune a științei moderne a ac
ționat și în sensul că nuclee științi
fice valoroase au apărut nu numai la 
nivelul catedrelor sau Institutelor de 
cercetare cu tradiție, dar și în sfera 
unităților de cercetare cu specific 
departamental sau uzinal. în momen-

unii cercetători în astfel de colective, 
în funcție de necesități.

Emulația trebuie să pornească însă, 
după părerea mea. chiar din interio
rul unor astfel de colective, în sen
sul că ele trebuie să asigure în pri
mul 
lului 
deja 
liza, 
rii cercetători nu sînt sprijiniți în
totdeauna și peste tot în mod co
respunzător. fiind nevoiți să recurgă 
uneori — ceea ce pare de-a dreptul

rînd ridicarea grabnică 
celor ce sînt 

în ele. Fără a 
trebuie să spunem însă

a nive- 
cuprinși 
genera- 
că tine-

unde, 
multor 

pen- 
de-o 
lărgi 

cu

Școala științifică
cazuri s-au avut în vedere amănunte 
nu lipsite de importantă cum este 
faptul că mai ales în ramurile noi 
ale cercetării — ncabordate în tre
cut sau scoase la iveală de evoluția 
recentă a științei — afirmarea tine
rilor este indispensabilă. Aceștia tre
buie ajutați să atingă cît mai grab
nic nivelele superioare de speciali
zare pentru a putea crea un front re
prezentativ, la nivelul preocupărilor 
mondiale în respectivele domenii.

Pentru a folosi însă mai intens 
marile potențe instructive și de spe
cializare ale unor asemenea colec
tive. se impune o extindere a posi
bilităților de atragere pe lîngă cate
drele universitare a unor 
fără sarcini didactice sau 
tivitate didactică redusă — 
consacre energia creatoare
dere aprofundării investigațiilor ști
ințifice. Este, de altfel, un sistem larg 
practicat pe plan internațional ; vizi-

specialiști 
cu o ac

ea re să-și 
cu precă-

tul de față cred că la noi trebuie să 
existe mai strinse legături între co
lectivele de acest fel existente la di
feritele nivele ale rețelei științifice, 
să se contureze o colaborare mai ac
tivă, și implicit mai eficientă, si în 
această direcție a specializării supe
rioare a cercetătorilor.

Totodată, există colective înche
gate, cu bune rezultate, din ra
muri științifice diverse, dar care nu 
rcușeșc încă să polarizeze în jurul 
lor un număr corespunzător de cer
cetători tineri, pe care să-i formeze. 
Intervin aici, desigur, „restricții" ce 
tin de însăși posibilitatea organizato
rică de a 
unor astfel 
mai mare 
tocmai pe
mai sigure garanții de specializare 
rapidă. Am în vedere cînd spun 
aceasta și posibilitatea de a detașa 
chiar pe perioade limitate, temporar.

atrage în, sau în jurul, 
de colective, un număr 

de tineri cercetători, 
aceia care prezintă cele

paradoxal — la ajutorul unor spe
cialiști din afara colectivului. Aș a- 
minti aici și cazul doctoranzilor — 
oameni tinzînd deja spre o califica
re superioară — care ar trebui 
la bun început ajutați tocmai 
propriul colectiv să se orienteze nu 
spre obiective și teme îndelung 
frecventate ci mai ales spre teme 
noi, scoase recent la iveală de viata 
științifică și economică. E o cale 
sigură de conturare de către aceș
tia a unor contribuții originale și 
utile. De asemenea, sprijinul care 
li se oferă trebuie să aibă un ca
racter permanent, nu atît în sensul 
unei dădăceli sau „duceri de mînă" 
cît. mai ales sub aspectul ajutării 
lor prompte, ori de cîte ori se află 
la impas.

La 'întărirea școlilor științifice ar 
contribui, după părerea mea.^ji gă
sirea unor modalități de a șpo'ft nu
mărul doctoranzilor pe care-i «poate

de 
de

pregăti un conducător științific. în 
prezent, numărul acestora fiind li
mitat la maximum zece, există anu
mite domenii de specializare 
din această cauză, progresul
elemente valoroase este barat 
tru mai rnulți ani. Cred că. pe 
parte, există posibilitatea de a 
și spori numărul specialiștilor 
drept de a pregăti doctoranzi, iar pe
de altă parte, este esențială sporirea 
numărului și contribuției doctoranzi
lor înșiși. Căci nu se poate ignora 
faptul că munca de îndrumare a doc
toranzilor. necesitînd din partea con
ducătorului științific răspundere, o 
documentare aprofundată și răgazul 
de a reflecta temeinic asupra res
pectivelor teme, este o activitate 
practic onorifică și grevează uneori 
serios asupra timpului conducătoru
lui științific, care nu este scutit prin 
aceasta de vreuna din celelalte sar
cini ce-i revin. Poate că introduce
rea unor factori stimulativi și în a- 
cest sector ar contribui la discipli
narea si dezvoltarea favorabilă a 
acestei activități.

Ar trebui, cred, reconsiderate și dă
rile de seamă semestriale alcătuite de 
doctoranzi, în prezent prea puțin ve
rificate de forurile interesate, și în 
legătură cu care nu s-a creat o tradi
ție de maximă seriozitate. în unele ca
zuri, cînd se constată că, după scurge
rea mai multor ani, doctorandul n-a 
realizat progrese, el este exclus de la 
doctorat, dar soluția nu poate fi sa
tisfăcătoare S-ar putea preveni ast
fel de situații dacă atît conducătorii 
științifici, cît și unitățile respective ar 
insista asupra efectuării la timp a 
etapelor succesive, necesare elabo
rării tezelor de doctorat, intervenind 
eficient ori de cite ori se constată 
unele delăsări.

Prin posibilitățile și .-limatul ‘ei 
favorabil creației științifice de înalt 
nivel, școala științifică este în mă
sură să contribuie în mod mai sus
ținut ia solutionarea acestui dezide
rat major al dezvoltării cercetării si 
economiei noastre în viitor — creș
terea numărului specialiștilor cu o 
înaltă calificare.

Cui se 
adresează 
prefețele 
colecției 

„Bibliotecii 
școlarului"
Emil Gîrleanu, semnată de Eugenia 
Oprescu. Din rîndurile sale, elevul 
află, de pildă, și reține că „locul 
de observație preferat al lui Gîr
leanu este grădina, cîmpul sau 
ograda", că animalele mici seamă
nă în manifestări cu copilul. In a- 
fară de analize potrivite vîrstei, se 
menționează fapte semnificative 
din viața autorului si păreri ale 
celor cu care a trăit și muncit ală
turi. Tot așa, la volumul „Fabule" 
de La Fontaine, Micaela Slăvescu 
prezintă o prefață scrisă clar, a- 
mănunțit, cu puternică ancorare a 
autorului în evocă, poate chiar 
prea multă.

Mă voi opri însă si la un 
alt exemplu : prefața volumu
lui „Zîna zorilor" de loan 
Slavici. Prezentarea, destul de 
interesantă, de altfel, pentru 
un cititor mai format, nu cred că 
își află locul, sub această formă, 
în volum. Dacă unele volume din 
colecție se adresează unui școlar 
mai mare, „Zîna zorilor" prin con
ținut este destinat celor mai mici. 
Apare deci cu atît mai nefiresc ca 
unor astfel de cititori loan Slavici 
să le fie prezentat ca un „scriitor 
atît de sobru si de grav, cu predi
lecție spre realismul dur si obser
vația incisivă". Trecînd la caracte
rizarea nuvelelor, copilul află că 
„fiecare din ele mareînd trepte si
gure spre o viziune tot mai pro
fundă asupra realității si mai ales 
spre dobîndirea unei tehnici a in
vestigației psihologice și a struc
turii arhitectonice, care... scoate 
nuvela noastră din faza incipientă, 
situînd-o la altitudinea de model 
al genului". In continuare, urnță- 
rind-o Pe autoarea prefeței, Zina 
Molcuț. descoperim tot mai mult 
acest stil nepotrivit, si nu. 
e greu să ne închipuim nedumeri
rea cititorului de 9—10 ani care 
ne întreabă ce înseamnă că „epi
sodic, există la Slavici și derogări 
de la conceptul popular al fantas
ticului fiind prezentă o anumită 
tendință spre cultivarea miraculo
sului abstract", sau ce-l ajută pe 
el în citit si în înțelegerea poves
tirilor caracterizarea că „In viziu
nea lui Slavici asupra fantasticu
lui se simte Pe lingă tenta livresăă 
și o oarecare influență a folcloru
lui nordic mai tenebros si confuz 
decît cel meridional. în portretele 
vîlvelor coeficientul de abstracție 
e prea, ridicat, mizîndu-se obține
rea efectelor prin cultivarea unui 
monstruos haotic".

Desigur că e frumos și bine să-i 
învățăm pe copiii noștri să vor
bească ca noi. cei mari, dar cînd 
și cum ? Prin asemenea prezentări 
editura nu-si atinge scopul propus, 
iar noi, profesorii sau părinții, 
nu-i vom putea face pe copii să ia 
in mînă cu plăcere cărți pe care 
nu le înțeleg.

Cu același prilej, sugerăm Edi
turii Tineretului alegerea, cu mai 
mult discernămînt a citatelor din 
criticii literari. Nici acestea nu 
sînt întotdeauna pe înțelesul citi
torului frecvent al acestei colecții. 
Si o propunere : poate n-ar strica 
să fie desemnați drept consultanți 
literari ai acestor prefețe și pro
fesori care predau literatura ro
mână la clasele V—VIII.

Prof. Rozina STANESCU
Liceul nr. 32 din București
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ÎN .(SLUJBA
POPORULUI
(Urmare din pag. I)
nă de răspundere în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate de partid și 
guvern.

Prezent la datorie zi și noapte, u- 
neori pe arșiță, ploaie sau viscol, gata 
să intervină în apărarea intereselor 
oamenilor muncii, milițianul a deve
nit o figură populară, stimată și pre
țuită de oamenii muncii. Nu puține 
sînt cazurile cînd în îndeplinirea mi
siunii încredințate, ofițeri și subofi
țeri de miliție au dovedit spirit de 
abnegație și eroism. O dovadă a a- 
precierii de care se bucură militia 
noastră în masa largă a cetățenilor 
sînt și nenumăratele scrisori de mul
țumire prin care oameni aparținînd 
celor mal diferite categorii sociale 
își exprimă aprobarea și satisfacția 
fată de acțiunile întreprinse pentru 
apărarea bunurilor și valorilor, pen
tru asigurarea liniștii și ordinii pu
blice. Aceste semne de încredere si 
dragoste constituie pentru noi un pu
ternic imbold în ridicarea calității 
muncii, în sporirea spiritului de vi
gilență și a răspunderii personale.

Considerînd că întărirea ordinii 
de stat, respectarea legalității socia
liste, corespund întrutotul propriilor 
lor interesfe, oamenii muncii acordă 
un sprijin tot mai mare organelor 
de miliție în îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. Datorită activității in
tense desfășurate de partid pentru 
ridicarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, aceștia sesizează cu 
tot mai multă operativitate tendința 
unor elemente înapoiate de a lovi în 
proprietatea socialistă, de a atenta la 
ordinea și liniștea publică. Aducînd 
cu promptitudine la cunoștința orga
nelor de miliție neregulile constatate, 
participînd direct la înlăturarea lor, 
între organele noastre și masele largi 
de cetățeni s-a statornicit o colabo
rare strînsă. O contribuție prețioasă 
aduc în această privință și organi
zațiile obștești, în primul rînd- sin
dicatele, U.T.C., sfaturile populare. 
In repetate rînduri, oamenii muncii 
au furnizat informații prețioase cu 
privire la activitatea infracționistă 
a unor elemente descompuse, luînd 
parte deseori direct la demascarea și 
prinderea lor. Sînt situații cînd ce
tățenii ajung la organele de miliție 
datorită unor neînțelegeri dintre ei, 
mai mari sau mai mici. Dovedind 
solicitudine și tact, lucrătorii de mi
liție reușesc de cele mai multe ori, 
prin îndemnuri și sfaturi, să apla
neze neînțelegerile, contribuind ast
fel la restatornicirea bunelor relații.

îmbunătățirea continuă a activi
tății miliției se datorește grijii per
manente manifestate de partid pen
tru perfecționarea muncii organelor 
de stat, ajutorului pe care îl primim 
zi s zi din partea organelor și or
ganizațiilor de partid. De mare în
semnătate pentru activitatea miliției 
sînt sarcinile ce izvorăsc din docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
iunie 1967 și din lucrările Consfă
tuirii cu activul de bază al M.A.I., 
care au scos încă o dată în evidentă 
rolul de mare răspundere pe care îl 
avem în asigurarea respectării lega
lității socialiste, în apărarea cu fer
mitate g §vutului obștesc și a.bunuri
lor cetățenilor, 'în lupta 'împofrivâ' 
diferitelor infracțiuni sau abateri de 
la normele de conviețuire socială.

Conferința Națională a partidului 
din decembrie a stabilit măsuri de o 
covîrșitoare însemnătate pentru dez
voltarea mereu ascendentă a Româ
niei socialiste. Aducîndu-și, alături de 
întregul popor, contribuția la în
făptuirea acestor măsuri, organelor 
de miliție le revine sarcina de a or
ganiza mai temeinic activitatea de 
cunoaștere și supraveghere a obiec
tivelor economice și a tuturor bunu-

rilor obștești, de a acționa mai ope
rativ pentru descoperirea și preve
nirea faptelor antisociale. Ofițerii și 
subofițerii de miliție vor trebui să 
manifeste fermitate și hotărîre în 
respectarea legalității socialiste, în 
combaterea abuzurilor și ilegalități
lor. Nu poate fi admisă nici o îngă
duință față de cei care sustrag din 
avutul obștesc, care atentează la 
bunurile cetățenilor, tulbură ordinea 
și liniștea publică. Orice indulgență 
față de aceștia constituie, în fond, o 
încurajare pentru acte antisociale. 
De aceea, lucrătorul de miliție tre
buie să fie întotdeauna un factor de 
ordine și un sprijin al cetățenilor, 
care sînt îndreptățiți să-i ceară ma
ximum de exigență și combativitate 
atunci cînd împrejurările o impun.

S-a scris și s-a discutat mult în 
ultima vreme despre creșterea răs
punderii formațiunilor de circulație 
ale miliției în condițiile sporirii 
rapide a numărului de autovehicule, 
intensificării traficului rutier. For
mulată succint, această răspundere 
se concretizează în îmbunătățirea 
muncii de dirijare și de control, de 
popularizare largă a normelor pri
vind regimul circulației, de atragere 
a cetățenilor la respectarea reguli
lor circulației corecte — în toate a- 
cestea manifestîndu-se grija pentru 
viața și capacitatea de muncă a oa
menilor, pentru apărarea bunurilor 
obștești și a celor personale.

Ofițerii și subofițerii de miliție sînt 
conștienți că îndeplinirea cu răspun
dere și la un nivel calitativ cores
punzător a acestor sarcini impune ri
dicarea continuă a pregătirii lor poli
tice și profesionale, perfecționarea 
stilului și metodelor de muncă, 
promptitudine și disciplină în exe
cutarea ordinelor, o conduită morală 
ireproșabilă, solicitudine și recepti
vitate față de sesizările cetățenilor, 
încetățenirea unei atitudini civilizate 
și demne în relațiile cu oamenii 
muncii. Asigurînd un larg cîmp de 
manifestare inițiativei și spiritului 
creator, îmbogățindu-ne necontenit 
pregătirea vom putea spori contribu
ția pe care o 
lelalte organe 
rea ordinii de

aducem, alături de ce- 
ale statului, la întări- 
drept socialiste.

Cronica zilei
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE 
SOVIETO-ROMANE

Luni dimineața a sosit în Capi
tală o delegație a Asociației de 
prietenie sovieto-române, condusă 
de G. G. Sotnikov, adjunct al mi
nistrului construcțiilor de mașini 
grele, energetice și de transport, 
vicepreședinte al Asociației, care 
ne vizitează țara în vederea trata
tivelor și a semnării planului de 
colaborare dintre Asociația de prie
tenie sovieto-română și A.R.L.U.S. 
pe anul 1968.

La sosire, pe peronul Gării 
Nord, au fost prezenți Mihail 
șianu, președintele Consiliului 
neral A.R.L.U.S., Ion Morega,
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, membri ai 
Consiliului general și activiști ai 
A.R.LU.S

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul 
București, 
sadei.

de 
Ro- 
ge- 
ad-

Uniunii Sovietice la. 
și membri ai amba-

★
O delegație condusă de acad. 

Șerban Țițeica, vicepreședinte al 
Academiei, a plecat luni diminea
ța la Sofia, în vederea semnării 
noului plan de colaborare științi
fică cu Academia Bulgară de Ști
ințe.

a Direcției Centrale
în zilele de 24—27 ianuarie 1968 

va avea loc în Capitală cea de-a 
Vl-a Consfătuire științifică orga
nizată de Direcția Centrală de 
tistică de pe lîngă Consiliul de 
niștri al Republicii Socialiste 
mânia.

La consfătuire vor participa 
tisticieni, economiști, matemati
cieni, sociologi, medici și ingineri 
din ministere și instituții centrale, 
cadre didactice și oameni de știin
ță care au preocupări în domeniul 
statisticii.

Participanții vor dezbate pro
bleme privind metodele moder
ne de cercetare statistică a fenome
nelor economice și social-culturale ; 
sistemele moderne de prelucrare a 
informațiilor statistice; sistemul 
informațional statistic economic, 
precum și aspecte ale elaborării

Sta- 
Mi- 
Ro-

sta-

în Capitală s-a deschis

Stagiul național d® studii cu tema 
„UNESCO, roiul și activitatea sa“

viața internațională
...... ... ................................. . '■ ' .. ..

în Capitală s-a deschis luni sta
giul național de studii cu tema 
„UNESCO", rolul și activitatea 
sa. Contribuția României în cadrul 
Organizației". Manifestarea se des
fășoară sub auspiciile Comisiei na
ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia pentru UNESCO, în cadrul 
programului UNESCO. Conceput 
ca o modalitate de informare a ce
lor ce se interesează de problemele 
privind UNESCO, stagiul constituie 
un prilej de cunoaștere a structu
rii, funcționării și programului Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură și, în 
același timp, de relevare a impor
tantei contribuții pe care țara 
noastră o aduce la activitatea aces
tui organism internațional. Tot
odată, reuniunea favorizează un 
schimb de idei în legătură cu pro
blemele diverse pe care le include 
programul lucrărilor și un schimb 
de sugestii pentru amplificarea ac
țiunilor de viitor în această di
recție.

La lucrări iau parte, pe lîngă 
membrii Comisiei, reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntului, Aca
demiei, Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ministerului Afa
cerilor Externe, Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, Uni
versității din București, ai unor or
ganizații de masă, specialiști din 
domeniile învățămîntului, științei, 
culturii și informației.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Andrei Oțetea, pre
ședintele Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, care a dat 
apoi citire telegramei trimise cu 
acest prilej de Rene Maheu, direc
tor general al UNESCO.

în continuare, Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, a vorbit despre „O.N.U. 
instituțiile specializate din sistemul

Națiunilor Unite. Activitatea și 
inițiativele României".

în cadrul ședințelor stagiului, 
care vor avea loc zilnic 
ianuarie, personalități 
noastre cultural-științifice vor con
ferenția despre structura organiza
torică și principalele aspecte ale 
programului UNESCO în perioada 
1967—1968, despre activitatea și 
inițiativele României în acest for 
internațional în domeniul educa
ției, științelor exacte și naturale, 
sociale și umane, în domeniul cul
turii, al informației. Expunerile 
vor fi urmate de întrebări și dis
cuții, de prezentarea unor filme și 
diapozitive realizate de UNESCO.

(Agerpres)

pînă la 26 
ale vieții

vremea

MIKIS THEODORAKIS;

„Mi-am făcut 
datoria 
de cetățean"

ATENA 22 (Agerpres). — Curtea 
de Apel din Atena a judecat luni 
apelul cunoscutului compozitor grec 
Mikis Theodorakis. care se află ares
tat încă din luna august. Curtea a 
redus pedeapsa la primele două con
damnări de cîte 8 luni fiecare la res
pectiv 4 luni și 15 zile și 5 luni în
chisoare. In ceea ce privește cea 
de-a treia condamnare de 7 luni și 
jumătate, Theodorakis a fost achitat. 
„Am fost întotdeauna un intelectual 
— a declarat el judecătorilor. 
Mi-am făcut datoria de cetățean și 
de deputat grec luptînd pentru resta
bilirea libertăților parlamentare. A- 
cestea au fost motivele pentru care 
am fost persecutat".

PAKISTANUL NU VA INTRA
ÎN ORGANIZAȚIA GOLFULUI PERSIC

RAWALPINDI 22 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Pakistanului a făcut cu
noscut că țara sa nu intenționează să 
intre în nici un fel de nouă organi
zație regională „de securitate" în re
giunea Golfului Persic. Această pre
cizare a oficialităților pakistaneze in

tervine în urma declarației făcute de 
subsecretarul de stat american Eu
gene Rostow, potrivit căreia Pakista
nul și alte patru țari din această zonă 
ar fi interesate în formarea unei or
ganizații regionale „de securitate" în 
regiunea Golfului Persic după retra
gerea forțelor britanice.

Activitatea diplomatică 

în Orientul Apropiat

Și

Ieri în țară : vremea s-a încălzit 
în toate regiunile țării. Cerul a fost 
schimbător, mai mult acoperit în 
Transilvania și Moldova, unde au că
zut precipitații locale sub formă de 
ninsoare și lapoviță. Vintul a suflat 
slab. Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 3 grade la 
Huedin și Tg. Jiu și 6 grade la Cîm- 
pina și Tg. Ocna.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 ianuarie. în țară : după 
o încălzire trecătoare, vremea se va 
răci ușor, începînd din nordul țării. 
Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte la sfîrșitul intervalului, iar 
maximele intre minus 6 și plus 4 | 
grade. Local, ceată. în București : i 
după o încălzire trecătoare, vremea 
se va răci ușor. Cerul va fi schimbă
tor. Vor cădea precipitații slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Plenara C. C. al P. C. din Slovacia
BRATISLAVA 22 (Agerpres). — 

La Bratislava s-a deschis luni Ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Slovacia,- la 
care se discută planul economic al 
Slovaciei pe anul 1968 și rezultatele 
Plenarei din ianuarie a C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

• AMMAN. — Trimisul special al 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, în Orientul Apropiat. Gunnar 
Jarring, și-a încheiat luni vizita de 
o zi la Amman, plecînd spre Ierusa
lim. El a avut, după cum s-a anun
țat, convorbiri cu regele Hussein, cu 
primul ministru Bahjat Al Talhouni, 
și cu alte oficialități guvernamentale 
iordaniene, în cadrul cărora au fost 
examinate posibilitățile de soluțio
nare a crizei din Orientul Apropiat, 
pe baza principiilor rezoluției Con
siliului de Securitate al O.N.U.

• BEIRUT. — Ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., Mahmoud Riad, a 
sosit la Beirut, unde urmează să 
aibă convorbiri cu oficialitățile li
baneze asupra problemelor privind 
situația din Orientul Apropiat. După 
cum s-a mai anunțat, ministrul e-

giptean întreprinde un turneu In 
sase capitale arabe cu prilejul că
ruia are consultări pe marginea pro
blemelor de interes comun.

• TEL AVIV. — Guvernul lzrae- 
lian a făcut cunoscut duminică că 
un nou grup de prizonieri egipteni a 
fost repatriat prin intermediul Cru
cii Roșii Internaționale. Repatrierea 
s-a făcut în baza acordului privind 
schimbul de prizonieri intervenit re
cent între Izrael si R.A.U.

• Restricțiile de circulație în orașul 
Gaza, impuse săptămîna trecută de 
autoritățile izraeliene, au fost anu
late, anunță postul de radio izrae- 
lian. Aceste măsuri au fost adop
tate în urma unor incidente produse 
în localitatea Gaza.

Ștafeta unirilor construcții

La masa de comandă a secfiei evenimente din Direcjia Miliției Capitalei

ȘTIRI SPORTIVE , 
încheierii unui acord 
Republica Socialistă 
Republica Populară

în vederea 
rutier între 
România și 
Polonă, la București a sosit o dele
gație poloneză condusă de Bogdan 
Nowakowski, director adjunct al 
întreprinderii de stat pentru trans
porturile auto. Tratativele, care se 
vor desfășura la sediul Ministeru
lui Transporturilor Auto, Navale și 
Aeriene, urmăresc reglementarea 
desfășurării transporturilor de că
lători și marfă cu autovehicule în
tre cele două țări, cît și în tranzit 
pe teritoriile lor.

★
CONSTANȚA. — Cu prilejul îm

plinirii a 500 de ani de la moartea 
eroului național albanez Gjergj 
Kastrioti Skanderbeg, în sala „Fan
tasio" din Constanța a avut loc 
luni după-amiază, sub auspiciile 
Comitetului orășenesc pentru cul
tură și artă, prezentarea filmului 
artistic „Skanderbeg". Personalita
tea eroului poporului albanez a fost 
evocată de lectorul universitar Vla
dimir Robu, prorector al Institutu
lui pedagogic din localitate. Au luat 
parte reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, oameni 
de cultură și artă, numeroși oa
meni ai muncii. Au participat, de 
asemenea, Iosif Pogace, ambasado
rul R. P. Albania la 
membri ai ambasadei.

RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). — 
Selecționata română de fotbal a sus
ținut a patra întîlnire din cadrul tur
neului pe care îl întreprinde în Bra
zilia, jucînd la Ribeirao cu formația 
Botafogo (participantă la campionatul 
statului Sao Paulo). Brazilienii au 
cîștigat cu scorul de 6—2 (3—1). Pen
tru gazde au marcat : Carlucci (3) 
Leao, Sicupira și Jairzinho. Golurile 
oaspeților au fost înscrise de Dincuță 
și Dan Coe.

Cu ocazia acestui meci, la care au 
asistat 50 000 de spectatori, a fost 
inaugurat noul stadion din localitate.

★
Tenismanii noștri Ion Tiriac și Ilie 

Năstase s-au calificat în finala probei 
de dublu din cadrul turneului de la 
Bombay. Ei i-au învins în semifinală 
cu scorul de 5—7, 3—6, 6—1, 6—4, 
7—5, pe cehoslovacii Kodes, Kukal. 
în finală perechea română va întîlni 
pe indienii Lall și Mukherjea.

în semifinalele probei feminine, 
Nirupa Vasant a obținut o surprin
zătoare victorie cu 8—6, 2—6, 6—1 
în fața sovieticei Nina Tukarali. Pro
ba feminină de dublu a revenit pe
rechii sovietice Ivanova, Tukarali — 
învingătoare cu 6—3, 6—2 în fata pe
rechii Lamara (U.R.S.S.)—Vakil (In
dia).

remizei. Primul loc în clasament este 
deținut de Doda (Polonia) cu 7 punc
te. Victor Ciocîltea (România) are 6,5 
puncte. Urmează : 
Ostoici (Iugoslavia) 
Zuckerman (S.U.A.)

★
în turneul feminin, Alexandra Ni- 

colau a fost învinsă de Kozlovskaia. 
Timmer a cîștigat la Sunnucks și 
Stadler la Tuk. Ivanova a remizat cu 
Heemskerk. S-au întrerupt partidele : 

•Vreeken—Malypetrova și Kowalska— 
Ivanka. După șase runde, în clasa
ment conduce Kozlovskaia cu 4,5 
puncte, urmată de Vreeken (Olanda) 
3,5 puncte (1), Nicolau (România) 3,5 
puncte, Malypetrova (Cehoslovacia), 
Stadler (Iugoslavia) 3 puncte (1), etc.

Medina (Spania),
6 puncte (1),

6 puncte, etc.

(Urmare din pag. I)

București, și
(Agerpres)

de Statistică
naționale șibalanțelor economiei

ale metodologiei indicatorilor sin
tetici.

Lucrările consfătuirii se vor des
fășura pe secții de specialitate.

★
AMSTERDAM 22 (Agerpres). — In 

runda a 10-a a turneului marilor 
maeștri din cadrul Festivalului inter
național de șah de la Beverwijk, Flo
rin Gheorghiu a remizat cu iugosla
vul Matanovici. O nouă victorie (cea 
de a noua) a obținut liderul clasa
mentului, Korcinoi. El l-a învins pe 
Cirici. S-au încheiat remiză parti
dele : Pâdevski—Hort, Boboțov—Por- 
tisch și Karaklaici—Donner. Ivkov a 
întrerupt cu Van Geet. în clasament 
continuă să conducă Korcinoi 
(U.R.S.S.) cu 9.5 puncte, urmat de 
Gheorghiu (România), Tal (U.R.S.S.), 
Portisch (Ungaria) și Hort (Ceho
slovacia) cu cîte 6 puncte fiecare etc.

Partida centrală a rundei a 10-a din 
grupa maeștrilor a adus la masa de 
joc pe doi dintre fruntașii clasamen
tului : românul Ciocîltea și polonezul 
Doda. După o partidă în care iniția
tiva a aparținut pe rînd fiecăruia, cei 
doi jucători au căzut de acord asupra

Comemorarea academicianului 
Radu Cernâtescu

La Filiala locală a Academiei a 
avut loc luni o adunare comemo
rativă consacrată împlinirii 
deceniu de 
Cernâtescu, 
Filialei din 
participat 
corespondenți ai Academiei, cadre 
didactice de la institutele de învă- 
țămînt superior din Iași, cercetă
tori științifici. Cu acest prilej.

unui 
la moartea acad. Radu 
primul președinte al 
Iași a Academiei. Au 

academicieni, membri

acad. Cristofor Simionescu, pre
ședintele Filialei, prof. univ. Mihai 
Dima, de la Institutul politehnic din 
Iași, și ar. Ion Popescu, șef de sec
ție la Institutul de chimie macro- 
moleculară ..Petru Poni" din loca
litate, au evocat personalitatea sa
vantului Radu Cernătescu care si-a 
închinat întreaga viață progresului 
științei românești.

(Agerpres)

este cea mai mult expusă acțiunilor 
aventuriere. Războiul o înconjoară 
din toate părțile. Suflul i se simte 
de cum ajungi la reședința provin
ciei. Canonada surdă a tunurilor nu 
încetează nici ziua. nici noaptea, 
punctată de rafalele de mitralieră. 
„Ceea ce auziți acuma sînt operațiile 
de „curățire" întreprinse de ameri
cani — îmi spune guvernatorul pro
vinciei, Hen Keth Sana, care m-a 
primit cu prietenia caracteristică 
cambodgianului. în acțiunile lor, tru
pele americane și saigoneze încearcă 
să pătrundă de multe ori pe terito
riul nostru — subliniază domnia sa 
— arogîndu-și un așa zis „drept de 
urmărire" a unui adversar care, a- 
flîndu-se la el acasă, nici nu are ne
voie să-și găsească refugiu la noi, 
el controlînd deja cea mai mare 
parte a Vietnamului de sud. Aceasta 
a impus necesitatea întăririi mijloa
celor de apărare a satelor noastre de 
frontieră pentru a putea rezista mai 
bine unor acțiuni inamice".

In fața unei hărți, guvernatorul 
provinciei îmi indică localitate după 
localitate din cele care au avut de 
suferit de pe urma diverselor acte 
agresive, a sabotajelor și asasinate
lor initiate de cealaltă parte a grani
ței.

Ultima acțiune a avut loc la Ba- 
vet. La invitația sa mă deplasez 
acolo, însoțit de unul din primii săi 
colaboratori, Srey Inc și comisarul 
adjunct al poliției naționale, Lim 
Kim Heang, precum și de o grupă 
din jandarmeria regală. Cu cit ne 
apropiem de frontieră, vuietul luptei 
se aude tot mai distinct. Dincolo de 
graniță, la numai 500 m, se înaltă 
fumul unor explozii : ceva mai de
parte. se pot distinge casele arse ale 
unui sat vietnamez. Nu trec cîteva 
minute și un avion își face apariția, 
violînd spațiul aerian al Cambodgiei. 
„Aceasta se întîmplă de nenumărate 
ori pe zi, uneori elicopterele ameri
cane zburînd la 20 de metri înălțime 
de-a lungul șoselei naționale ce por
nește de aici spre Pnom Penh" — 
îmi spune Monh Briand, comisarul

In ultimele zile ale anu
lui trecut și în primele 
zile ale lui 1968, pe harta 
economică a Uniunii So
vietice au fost înscrise 
noi importante obiective 
industriale. Printre aces
tea se numără hidrocen
trala de la Saratov — cea 
de-a 7-a treaptă a casca
dei energetica de pe Vol
ga — unde au început să 
dea energie electrică pri
mele patru agregate. In 
total vor fi instalate aici 
21 de agregate cu o pu
tere de 1 300 000 kW și o 
producție anuală de ener- 
.gie de 4,5 miliarde kWh. 
Hidrocentrala de la Sara
tov se deosebește de ce
lelalte unități energetice 
de pe Volga prin presiu
nea joasă a apei. Pentru 
a obține în aceste condi
ții o cantitate maximă de 
energie electrică, au iost 
montate agregate mari, 
cu un diametru al rotoru
lui de peste zece metri. 
La construcția centralei au 
fost folosite larg prefabri
catele din beton armat, 
ceea ce a intensificat 
considerabil ritmul de lu
cru și a scăzut prețul de 
cost. In acest an, primele 
echipe de constructori ai 
hidrocentralei de la Sara
tov vor pleca la Cebok- 
sarî, pentru începerea lu
crărilor la cea de-a 8-a 
treapiă a cascadei ener
getice de pe Volga.

A fost, de asemenea, 
dată în funcțiune, hidro
centrala de pe rîul Viliui, 
în Iakuția, aproape de 
cercul polar. Energia ei 
va contribui la dezvolta
rea extracției diamante
lor, aurului și a celorlalte 
bogății ale subsolului la- 
kuției.

La termocentrala de la

Slaveansk, în Donbass, a 
fost dat în exploatare ex
perimentală cel mai mare 
bloc energetic realizat 
pînă acum în Uniu
nea Sovietică — de 
800 000 kW. Cazanul lui 
are înălțimea unei case 
cu șapte etaje, iar siste
mele de telecomandă au
tomată înglobează nu 
mai puțin de 40 000 de a- 
parate și dispozitive. In 
scurt timp, operatorul va 
fi înlocuit cu o mașină

mobile din orașul To
gliatti, pe Volga.

A fost terminată con
strucția primei porțiuni a 
canalului Irtîș-Karaganda, 
de la orașul Ermak pînă 
la Ekibastuz, cu o lungi
me de 133 km. Lacul de 
acumulare de lîngă Eki
bastuz, a cărui umplere a 
început, poate înmagazi
na circa 16 milioane me
tri cubi de apă. A fost 
rezolvată astfel problema 
aprovizionării cu apă a
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electronică. In cursul ex
perimentării acestui bloc 
energetic vor fi verificate 
numeroase soluții con
structive noi pentru agre
gatele superputernice, 
propuse de energeticienii 
sovietici.

La combinatul siderur
gic din Karaganda, în Ka- 
zahstan, a intrat în func
țiune un laminor de tablă 
cu un înalt grad de auto
matizare. Hala în care a 
fost montat are o lungime 
de un kilometru; slebin- 
gurile de 23 tone sînt 
transformate aici — cu vi
teza unui tren expres — în 
tablă cu grosimi de 1,2— 
12 mm. Producția noului 
laminor este deosebit de 
necesară în construcția 
de autocamioane, nave, 
avioane, combine ; iar o 
parte a ei va constitui 
materie primă pentru, la
minorul la rece aflat în 
construcție tot aici, și 
care va fi principalul fur
nizor de tablă subțire de 
oțel pentru uzina de auto

întreprinderilor centrului 
industrial local, creîn- 
du-se, totodată, condiții 
pentru irigarea a zeci de 
mii de hectare de pămîn- 
turi roditoare.

Construcția canalului 
Irtîș-Karaganda, de care 
depinde în mare măsură 
dezvoltarea economică a 
Kazahstanului, continuă, 
încă în anul viitor, apele 
Irtîșului vor ajunge la Ka
raganda, important cen
tru industrial al Kazahsta
nului de est. Canalul va 
avea o lungime totală de 
500 kilometri ; cele 22 sta
ții de pompare de pe tra
seu vor ridica apele lui 
cu aproape 500 metri, față 
de nivelul albiei Irtîșului, 
la punctul de unde începe 
canalul. în total vor fi dis
locați peste 106 milioane 
mc de pămînt și piatră, 
vor fi turnați 400 000 mc 
de beton. Peste canal vor 
fi arcuite 20 de poduri, 
iar de-a lungul malurilor 
lui vor fi plantate perdele 
forestiere de protecție.

Preluînd ștafeta marilor

construcții, noul an, al 
treilea al cincinalului, va 
fi anul de naștere a unui 
mare număr de complexe 
industriale. La combina
tele siderurgice din Cere- 
poveț și Nijnii-Taghil este 
prevăzută intrarea în 
funcțiune a două furnale 
cu o capacitate de cîte 
2 700 mc fiecare. Vor ti 
date în exploatare 5 lami
noare. Cel mai important 
dintre ele — cel de la 
Novolipețk — va produce 
tablă de oțel. La Kuznețk, 
Celeabinsk, Krivoi-Rog, E- 
nakievo și Karaganda 
noi secții de convertizoa- 
re cu oxigen vor da pri
mele lor șarje. De pe por
țile fabricii de alumină de 
la Acinsk, în Siberia, vor 
ieși primele cantități de 
materie primă destinată 
combinatului de aluminiu 
din Krasnoiarsk. Se vor 
adăuga în acest an noi 
capacități în rafinării, în. 
iabricile de îngrășăminte 
chimice, de fibre artificia
le și cauciuc sintetic, se 
vor dezvolta în continuare 
industriile ușoară și ali
mentară. La uzina de 
automobile din orașul To
gliatti vor fi montate ha
le de producție cu o su
prafață totală de peste 80 
de hectare.

Urmărindu-se cu con
secvență amplasarea ra
țională a forțelor ’de pro
ducție, și în acest an ma
rile șantiere vor ii mai 
numeroase în regiunile 
răsăritene ale țării. De 
remarcat că circa 60 la 
sută din noile obiective 
sînt amplasate în orașe 
mici și mijlocii, ceea ce 
va duce la o mai bună 
folosire a forței de muncă 
existentă în localității® 
respective.

punctului de frontieră păzit de poli
ția națională. Sînt doar cîțiva oa
meni. „Apărarea propriu-zisă — pre
cizează interlocutorul — a fost pre
luată de populație, de detașamentele 
de apărare locală, sătenii fiind ne- 
voiți să-și apere cu arma în mînă 
casele și ogoarele de orez. „Priviți 
ce au îndrăznit să facă saigonezii 
numai împotriva postului nostru" — 
îmi spune comisarul, conducîndu-mă 
la cele trei clădiri oficiale ce arbo
rează drapelele statului și care poar
tă urmele rafalelor de mitralieră, ale 
căror țevi se zăresc, ieșind amenin
țătoare, din ambrazurile cazematelor

ruine. Chiar în fața noastră, un „sat 
strategic" mistuit de flăcări, de unde 
populația închisă cu forța a reușit 
să fugă. De fapt provincia My Tho 
e doar cu niimele controlată de ame
ricani și trupele saigoneze. Chiar în 
acea săptămînă forțele patriotice o- 
cupaseră pentru cîteva ore orașul de 
reședință cu același nume. Hărțuiți 
de pretutindeni, invadatorii s-au în
chis în fortificații, ca cele pe care le 
zăresc la mică distanță de graniță, 
unde circulă prin coridoare subte
rane.

Zgomotul luptei răbufnește cînd 
dintr-o direcție, cînd din alta. Pacea
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amenajate chiar lîngă borna de fron
tieră, la cîteva zeci de metri depăr
tare. De jur împrejur, cratere pro
vocate de obuze de mortiere trase de 
dincolo de graniță. Alte semne mai 
vechi au fost șterse de vreme, iar 
zidurile sînt reparate de fiecare dată. 
Numai mușcăturile gloanțelor de la 
15 decembrie nu au fost încă astu
pate cu mortar.

Pămintul însîngerat al Vietnamului 
de sud poate fi cuprins de la înăl
țimea terasei în toată lungimea sa, 
pînă la orizontul îndepărtat unde se 
profilează silueta muntelui My Tho, 
pe care s-au fortificat trupe sud-co- 
reene și australiene. Din loc în loc, 
se văd mici așezări transformate în

se oprește la granița Cambodgiei. E 
vremea recoltei, ogoarele în pîrgă 
sînt împestrițate de siluete de țărani. 
Și această viață pașnică a unui po
por iubitor de muncă și de liniște 
este în prezent tot mai amenințată 
de cei ce au adus atîta suferință po
porului vietnamez. O dovedesc in
cursiunile armate americano-saigo- 
neze ce se țin lanț, tirurile de mor
tiere și tunuri de 105 mm care lo
vesc peste graniță, cînd într-o parte 
cînd în alta a provinciei. Sătenii cu 
care am stat de vorbă mi-au măr
turisit că de multe ori elicopterele 
venite din Vietnamul de sud atacă 
pînă și copii care păzesc bivolii pe 
cîmp. „Ne atacă chiar și în mijlo

cul orezăriilor, unde nu te poți re
fugia, deși se vede foarte clar de la 
înălțimea la care mitraliază că au 
de-a face cu oameni ce se ocupă cu 
munca cîmpului". De fiecare dată 
însă țăranii cambodgieni se apără cu 
îndîrjire. Și nu rare sînt cazurile 
cînd agresorii plătesc scump aceste 
aventuri militare. în satul Misarthg- 
nâk am găsit epava unui elicopter, 
o bucată mare din el purtînd încă 
însemnele unității din care făcea 
parte. „Ne sfîrșisem munca în ore- 
zărie și ne întorsesem în sat, îmi 
spun țăranii, cînd deodată ne-am 
pomenit că se trage asupra noastră. 
Era în 15 decembrie. Elicopterul 
coborîse brusc la 20 de metri, iar 
pilotul scosese capul din carlingă ca 
să vadă mai bine ce fac oamenii. 
După ce a mitraliat tot satul, s-a re- 

I întors din nou, dar între timp noi 
i ne-am luat fiecare pușca... A fost ul- 
' timul său zbor. S-a prăbușit la doi 

kilometri, lîngă frontieră, și, pînă să 
ajungem acolo, un altul venise pen
tru a ridica morții și răniții. Nu a 

' avut timp însă să ridice și ceea ce a 
1 mai rămas din primul elicopter. 
1 Rămășițele astea le păstrăm pentru 

toți cei care vor să vadă cu ochii lor 
cum americanii vin să ne atace în 
țara noastră".

...Vizita în provincia Svay Rieng a 
durat o zi, dar timpul a fost sufi
cient, datorită amabilității gazdelor 
și mijloacelor de locomoție puse la 
dispoziție, pentru a parcurge "o în
semnată porțiune de-a lungul grani
ței. Pretutindeni am întîlnit oameni 
preocupați doar de munca lor, de 
ogorul lor, gata oricînd însă să res
pingă, cu arma în mînă, orice agre
siune americano-saigoneză împotriva 
tării. Sînt acei oameni pe care prin
țul Norodom Sianuk, șeful statului, 
venit cu cîteva zile în urmă în mij
locul lor, îi felicita pentru „calmul 
și sîngele lor rece, pentru rezistența 
lor curajoasă în fața amenințărilor 
nenumărate și a agresiunii imperia
liștilor Statelor Unite și valeților 
lor de la Saigon, agresiune ce a 
costat deja viața unui mare număr 
dintre aceștia".



Vizita în Italia a tovarășului Ion Gheorghe Maurer viața internațională

(Urmare din pag. I) 
corespunde aspirațiilor celor mai 
profunde ale omenirii.

Sînt convins — a spus in în
cheiere premierul italian — că în 
cursul vizitei dumneavoastră în 
țara noastră veți simți calda sim
patie cu care italienii urmăresc a- 
cest eveniment și dezvoltarea re
lațiilor prietenești existente între 
cele două țări ale noastre și, în 
acest spirit, vă urez o ședere plă
cută în Italia.

1 Luînd cuvîntul, președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei, ION GHEORGHE MAURER, 
a spus: Sosind în Italia, doresc, 
în primul rînd, să exprim satis
facția, dar și emoția pe care o 
resimțim pășind pe pămîntul Ro
mei, în care se află adînc încrus
tate rădăcini milenare ale originii 
istorice a popoarelor noastre — și 
de a fi oaspeții Cetății Eterne, sim
bolul latinității care a generat și 
menținut în decursul timpurilor, 
între poporul român și poporul 
italian, permanența unor legături 
vii, de prietenie și fraternitate.

Solicit îngăduința dv. pentru a 
transmite din partea poporului ro
mân mesajul cald al acestei tra
diționale prietenii, căreia timpu
rile noi și străduințele noastre co
mune îi conferă valențe superioare 
și un conținut tot mai amplu, spre 
binele reciproc și în interesul cau
zei generale a apropierii, înțele
gerii și conlucrării între popoare.

Invitația plină de amabilitate ce 
ne-a fost adresată, pentru care ex
prim mulțumirile și recunoștința 
noastră, ne oferă prilejul de a vi
zita țara dv. — leagăn al unor 
Inestimabile valori ale culturii și ci
vilizației, care a adus prodigioase 
contribuții la progresul umanității, 
la afirmarea geniului inventiv și 
a dragostei de frumos, a capacită
ților de creație ale omului. Știm că 
aceste mărturii ale unei istorii de 
nepieritoare strălucire se îmbină 
fericit cu remarcabilele rezultate 
obținute de poporul Italiei con
temporane, cu multiplele sale 
succese în dezvoltarea economiei, 
în avîntul energic al industriei, a- 
griculturii, științei și tehnicii mo
derne — succese pe care le vom 
putea cunoaște și mai bine acum 
prin vizita pe care o facem.

Sîntem bucuroși să apreciem că 
legăturile reciproce prietenești ro- 
mâno-italiene au cunoscut, mai ales 
în ultimii ani, o dezvoltare largă pe 
planuri variate, schimbul de valori 
materiale și spirituale avînd o pon
dere importantă în ansamblul rela
țiilor internaționale ale țărilor 
noastre.

Toate acestea — factorii comuni 
de ordin istoric și legăturile afecti
ve crescute din solul germinativ al 
acestora, dinamismul viguros al 
economiilor naționale și gama lor 
de diversificare, bunele raporturi 
de conviețuire interstatală — ne în
dreptățesc să abordăm cu optimism 
robust problema dezvoltării în 
continuare a relațiilor româno-ita
liene și perspectivele de viitor ale 
evoluției lor. Am venit în Italia 
animați tocmai de dorința de a 
prospecta împreună noi domenii 
ale colaborării fertile, de a explora 
alături de dv. noi căi menite să 
conducă la dezvoltarea mai departe 
și multiplicarea acestor relații,, la 
ridicarea lor pe o treaptă su
perioară.

Ne sînt cunoscute rezultatele 
fructuoase cu care s-au soldat, pe 
tărîmul prieteniei reciproce, nu
meroasele contacte și schimburi de 
păreri de pînă acum dintre factori 
de răspundere ai statelor noastre. 
Avem profunda convingere că 
întrevederile pe care le vom avea 
vor duce la găsirea de noi resurse 
și posibilități pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre ță
rile noastre, la o cunoaștere mai 
bună a punctelor de vedere 
reciproce în problemele internațio
nale de interes comun.

Nădăjduiesc — a spus în înche
iere vorbitorul — că sînt în asen
timentul dv. apreciind că există 
temeiuri pentru a considera că vi
zita noastră se va înscrie ca o nouă 
manifestare utilă, atît pe plan 
bilateral, în concordanță cu Intere
sele întăririi prieteniei și cooperă
rii dintre România și Italia, cît și 
pe un plan mai larg, ca o manifes
tare constructivă a vieții interna
ționale, în concordanță cu intere
sele îmbunătățirii climatului de 
pace și înțelegere între state în 
Europa și în întreaga lume.

★

Părăsind gara Termini, coloana 
mașinilor oficiale s-a îndreptat

Toastul președintelui 
Consiliului de Miniștri al italiei
Adresîndu-se oaspeților, premie

rul italian le-a urat din nou cel 
mai cordial bun venit, exprimînd 
bucuria de a-i putea primi în ora
șul Roma care păstrează amintiri 
sugestive și eterne despre legăturile 
care, de-a lungul aproape a două 
milenii, s-au statornicit între cele 
două popoare.

Vizita ministrului Mănescu în 
Italia în 1966, călătoria ministrului 
Fanfani în România în luna au
gust a anului trecut, contactele di
recte la O.N.U. și această întîlnire 
a noastră de astăzi — a spus vor
bitorul — continuă să sublinieze 
existența unor relații de prietenie 
în plină dezvoltare, care își găsesc 
premisele în străvechi afinități de 
cultură și de sînge, precum și în 
tradiția comună a luptelor pentru 
independență. Și e adevărat că 
popoarele noastre au luptat și au 
suferit îndelung pentru afirmarea 
unor principii mai drepte și mai 
umane, încercînd să se înțeleagă 
și să-și acorde sprijin reciproc. Pen
tru noi este un prilej de satisfac
ție să constatăm că legăturile trecu
tului sînt vii și astăzi și că ele 
cunosc o nouă vigoare datorită as
pirației profunde a popoarelor noas
tre și a omenirii întregi către o 
pace adevărată și sigură.

Conștient de acest sentiment, pro
priu națiunii italiene, guvernul nos
tru a situat destinderea în Europa 
și în întreaga lume printre obiec- 

»pre reședința rezervată oaspeților 
români care au fost salutați prie
tenește de locuitorii Romei aflați 
pe traseul parcurs.

în cursul dimineții, la Palatul 
Chigi, au început într-o atmosferă 
prietenească convorbirile oficiale 
între președintele Consiliului de 
Miniștri al României, Ion Gheorghe 
Maurer, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Italiei, Aldo Moro. 
Au participat miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări și alte 
personalități.

Părăsind Palatul Chigi, străjuit 
de vestita Columnă a lui Marc 
Aureliu, coloana mașinilor oficia
le a străbătut străzile centrale ale 
Romei, deosebit de animate la a- 
ceastă oră, Piazza Venezia, unde se 
află impresionantul monument ar
hitectural „Altarul patriei" și s-a 
îndreptat spre reședința președin
telui Republicii Italia, Palatul 
Quirinale, străvechi monument ar
hitectonic, reconstruit în secolul al 
XVI-lea.

în sala principală a palatului, or
nată de splendide fresce, gobeli- 
nuri și busturi ale împăraților Ro
mei antice, era aliniată o gardă de 
onoare în uniformă de gală, care la 
sosirea premierului român prezintă 
onorul.

Președintele Giuseppe Saragat 
l-a primit cu cordialitate pe pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, 
cu care s-a întreținut asupra unei 
game largi de probleme de interes 
comun. Președintele Republicii Ita
lia și șeful guvernului român și-au 
exprimat satisfacția față de evolu
ția favorabilă și perspectivele rod
nice de dezvoltare a legăturilor 
multilaterale între cele două țări.

La întîlnire au fost de față, din 
partea română, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, și 
Cornel Burtică, ambasadorul Ro
mâniei la Roma, iar din partea ita
liană — premierul Aldo Moro, mi
nistrul afacerilor externe, Amintore 
Fanfani, ambasadorul Italiei la 
București, Niccolo Moscato.

Președintele Saragat a oferit 
apoi un cocteil și un dejun în să
lile Belvedere. în timpul dejunului, 
președintele Republicii Italia a 
toastat în cinstea președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, precum și a celorlalți oas
peți români.

Premierul român a toastat în 
cinstea președintelui Giuseppe Sa
ragat, a premierului Aldo Moro și 
a persoanelor oficiale italiene pre
zente.

Președintele Republicii Italia a 
oferit președintelui Consiliului de 
Miniștri și ministrului afacerilor 
externe ai României medalii jubi
liare și albume cu imagini din Pa
latul Quirinale.

în cursul după-amiezii, la Pa
lazzo Chigi au continuat convorbi
rile dintre șefii guvernelor român 
și italian. Din partea română, la 
convorbiri au participat Corneliu 
Mănescu și Corneliu Burtică, iar 
din partea italiană Amintore Fan
fani și Niccolo Moscato. Au partici
pat, de asemenea, consilieri și ex- 
perți ai ambelor părți.

în cadrul convorbirilor, care au 
decurs într-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă, s-a 
discutat despre dezvoltarea în con
tinuare a colaborării dintre cele 
două state. Totodată au fost abor
date și unele aspecte ale situației 
internaționale actuale, ceea ce a 
contribuit la o mai bună cunoaștere 
reciprocă a punctelor de vedere în 
probleme de interes comun.

Seara, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italia a oferit 
un dineu la Villa Madama, în o- 
noarea președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România. Au participat Giovanni 
Pieraccini, ministrul bilanțului -și 
programării economice, Giulio An
dreotti, ministrul industriei și co
merțului, alți miniștri, reprezen
tanți ai cercurilor industriale și co
merciale, printre care Giovanni 
Agnelli, președintele Societății 
„Fiat“, Leopoldo Pirelli, președin
tele Societății „Pirelli", Rinaldo 
Santini, primarul orașului Roma, 
ofițeri superiori, deputați și sena
tori, personalități ale vieții cultu
rale, artistice și științifice.

în cursul dineului, cei doi pre
mieri au rostit toasturi.

tivele fundamentale ale politicii 
sale externe și s-a străduit cu te
nacitate să găsească căile înțele
gerii și păcii între toate popoarele 
lumii. Guvernul italian s-a anga
jat astfel să dezvolte colabora
rea europeană, să promoveze o 
dezarmare generală echilibrată și 
să susțină O.N.U. în acțiunea sa de 
dreptate, de progres și de pace. în 
mod deosebit, am dorit să intensi
ficăm relațiile noastre eu ță
rile Europei răsăritene în do
meniile culturii, economiei, ști
inței, tehnicii și, de aseme
nea, în domeniul politic, încrezători 
că, printr-o îmbunătățire treptată 
a climatului internațional, va fi 
ușurată găsirea unor soluționări 
echitabile ale problemelor majore 
care continuă să împartă omenirea. 
Față de acestea, față de contraste 
care continuă să împiedice reali
zarea păcii, considerăm ca o da
torie a noastră esențială necesitatea 
de a face să devină activi toți fac
torii care ar putea permite o evo
luție constructivă a evenimentelor 
ce se petrec în lume. Cu intenția 
de a contribui la înfăptuirea aces
tor scopuri, guvernul italian este 
favorabil studierii oricărei inițiative 
serioase care tinde să consolideze 
securitatea internațională, care are 
în vedere obiectivul unui proces în 
cadrul căruia trebuie să se întîl- 
nească eforturile tuturor acelor ce 
doresc într-adevăr să realizeze ra
porturi mai civilizate între națiuni.

Italia consideră că această ac
țiune comună nu poate fi împiedi
cată de fidelitatea față de propriile 
alianțe și de respectarea convinge
rilor ideologice ale celor două 
părți.

Italia se bucură pentru dialogul 
deschis cu România, care, în ca
drul acestor limite clare, a conti
nuat să se dezvolte, și relevă rea
lizările obținute pînă în prezent și 
posibilitățile ce există pe terenul 
colaborării italo-române în toate 
sectoarele. Cred, de asemenea, că 
dezvoltarea fecundă pe care noi 
dorim s-o imprimăm relațiilor din
tre Italia și România ar putea să 
constituie tocmai unul din faptele

Toastul președintelui
Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
Adresîndu-se gazdelor, președin

tele Consiliului de Miniștri al Ro
mâniei a spus: Aș dori mult să 
izbutesc a da o expresie cît mai 
fidelă sentimentelor de profundă 
gratitudine pentru cuvintele calde, 
prietenești, rostite la adresa tării 
mele și, totodată, pentru primirea 
cordială de care ne-am bucurat, 
pentru ambianța atît de plăcută 
oare ne înconjoară de cînd am pă
șit pe pămîntul Italiei. Dau glas 
unui adevăr manifest, subliniind 
că aceleași sentimente prietenești 
sînt integral împărtășite de poporul 
român.

Prietenia între oaimeni este, in
contestabil, unul dintre cele mai 
nobile produse ale societății umane
— și cred că nu greșesc afirmînd 
că ea capătă nu numai dimensiuni 
mai ample, ci și valori noi cînd 
subiectul de referință sînt popoa
rele. în acest sens, ne este deosebit 
de plăcut să constatăm vitalitatea 
și prospețimea tradiționalei priete
nii româno-italiene, bazată pe co
munitatea originii latine și pe afi
nitățile de limbă ale popoarelor 
noastre, pe solidaritatea și legătu
rile de colaborare dintre exponen
ts forțelor înaintate ale celor două 
popoare, în lupta și eforturile lor 
pentru realizarea idealurilor de li
bertate și independență națională, 
pentru formarea statelor naționale 
unitare.

în acest context, aș evoca mani
festările pline de simpatie ale unor 
personalități eminente ale Italiei 
față de poporul român în momente 
decisive ale istoriei sale. în 1859, 
cînd poporul român, în pofida unor 
condițiuni externe ostile, realiza 
primul pas spre făurirea unității 
naționale a țării, marele om de 
stat al Italiei Camillo Benso di Ca
vour a salutat unirea Principatelor 
Române ca un eveniment politic 
extrem de important în viața Eu
ropei din acele timpuri, un exem
plu pentru alte popoare ce luptau 
să-și întregească ființa națională. 
Cu aceeași căldură saluta, doi ani 
mai tîrziu, marele patriot român 
Alexandru Ioan Cuza, primul dom
nitor al Principatelor Unite, procla
marea Italiei ca stat unitar.

Sînt numai două fapte istorice, 
desprinse dintr-o multitudine care 
oglindește permanența unor rela
ții ce cunosc în ultimul timp o 
dezvoltare continuă și perspective 
largi, pe terenul fecund al interese
lor și aspirațiilor comune. Aș dori 
să relev în această ordine de idei 
marea însemnătate a vizitelor, în
trevederilor și contactelor directe 
din ultimii ani între factori de 
răspundere din România și Italia
— întîlniri în cadrul cărora exami
narea judicioasă, în spirit construc
tiv, a problemelor de interes comun 
a netezit calea unei mai bune cu
noașteri reciproce și intensificării 
legăturilor dintre țările noastre. 
Aș dori să relev că un moment de 
remarcabilă importanță l-a consti
tuit astfel vizita făcută în cursul 
verii trecute în România de Exce
lența sa ministrul afacerilor exter
ne al Italiei, domnul Amintore 
Fanfani.

Guvernul român nutrește convin
gerea că actualul stadiu al relații
lor româno-italiene, intensificarea 
contactelor politice, culturale și teh- 
nico-științifice, îndeplinirea _ cu 
succes a acordurilor încheiate între 
cele două state, extinderea coope
rării economice ne permit să o- 
rientăm eforturile spre dezvolta
rea în continuare a relațiilor noas
tre, concomitent cu explorarea de 
noi posibilități și forme de colabo
rare.

Dorința pe care o împărtășim în 
acest sens își are o temelie trai
nică, obiectivă, în dezvoltarea mul
tilaterală și plină de dinamisin a 
economiei celor două state. Ne sînt 
cunoscute puternicul potențial și 
infrastructurile moderne ale eco
nomiei Italiei, ritmurile sale — 
dintre cele mai înalte între țările 
vest-europene — în domeniul creș
terii producției industriale, succe
sele obținute în dezvoltarea indus
triei electrotehnice, a petrochimiei, 
a construcției de mașini, în reali
zarea unei agriculturi intensive, 
rezultatele remarcabile în domeniul 
cercetării științifice — succese prin- 
care Italia aduce apreciate contri
buții la marele efort al civilizației 
contemporane.

în același timp, linia continuu 
ascendentă, în ritmuri stabile, a 
dezvoltării economice a României, 
crearea unor noi ramuri ale eco
nomiei naționale, eforturile și re
zultatele pozitive obținute în creș
terea competitivității produselor, 
extinderea gamei sortimentelor dis
ponibile lărgesc permanent baza 
participării României la circuitul 
economic mondial.

Avem convingerea, domnule pre
ședinte, că străduințele noastre co
mune pentru dezvoltarea prieteniei 
româno-italiene au o . importanță 
majoră nu numai pentru cele două 
țări ; ele constituie totodată un 
aport, a cărui valoare se cuvine a 
fi subliniată, la îmbunătățirea cli
matului politic general în Europa, 
însăși evoluția îmbucurătoare a 
relațiilor noastre demonstrează va
liditatea unei cerințe esențiale a 
contemporaneității — aceea că deo- 

cele mai convingătoare ale valabi
lității acestei politici și să alimen
teze speranța tuturor acelora care 
cred într-un destin european co
mun, corespunzător principiilor de 
libertate și de dreptate socială.

Cu aceste sentimente, domnule 
președinte, ridic paharul pentru a 
toasta în sănătatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru prospe
ritatea poporului român, pentru 
prietenia și colaborarea tot mai cor
dială dintre țările noastre, în sănă
tatea și pentru fericirea dumnea
voastră personală, a ministrului 
Corneliu Mănescu, a colaboratorilor 
dumneavoastră și a tuturor celor 
prezenți.

sebiri în modul de organizare a 
vieții sociale nu trebuie să împie
dice dezvoltarea dinamică a bune
lor raporturi între state, extinderea 
eminamente activă a formelor de 
colaborare și a relațiilor de prie
tenie dintre ele.

Desigur, așa cum ați subliniat și 
dv., astfel de legături nu pot fi 
privite ca exclusiviste ; o prietenie 
de acest fel nu trebuie să se mate
rializeze în detrimentul nimănui, 
nu presupune obligativitatea unor 
renunțări sau dislocări ale altor 
relații prietenești, nu implică op
țiuni sau alternative eliminatorii, 
ci, dimpotrivă, reprezintă o contri
buție efectivă la cauza apropierii 
generale, a statornicirii unei păci 
durabile.

Pacea, comandamentul politic 
major, primordial, al zilelor noas
tre, își are profunde și multiple ra
țiuni în cele mai caracteristice rea
lități ale vieții internaționale. în 
lumea de astăzi, erupția explozivă 
a științei, intruziunea masivă a 
cuceririlor ei în viața, economică și 
socială, pe care o revoluționează 
pe scară vastă accelerîndu-i ritmu
rile dezvoltării, creșterea uriașă a 
forțelor productive ale societății, 
amplificarea continuă a resurselor 
și posibilităților de schimb sînt tot 
atîtea procese care acționează con
vergent și determină noi interde
pendențe între state, solicită ca o 
imperioasă necesitate circulația vie 
a valorilor materiale și spirituale, 
extinderea cooperării internațio
nale. Practic, aceste cerințe cardi
nale, pe care omenirea le resimte 
și le va resimți tot mai pregnant, 
constituie baza obiectivă a dezvol
tării unor relații de pace, formea
ză un puternic factor propulsor al 
eforturilor spre normalizarea ra
porturilor internaționale — căci pe 
această cale popoarele ajung să se 
cunoască și să se înțeleagă tot mai 
bine, să conlucreze cu încredere, 
constructiv, corespunzător aspira
țiilor de progres și prosperitate ale. 
fiecăruia. Dacă aceste tendințe sînt 
just înțelese, dacă se acționează ra
țional, cu înțelepciune, dacă nu se 
introduc elemente de natură să 
contravină sensului și cerințelor lor 
— intensificarea relațiilor interna- « 
ționale, folosirea judicioasă a resur
selor de colaborare mereu crescîn- 
de de care dispun statele pot aduce 
mult bine tuturor popoarelor și pot 
conduce la soluționarea unor mul
tiple probleme ale umanității.

Și dimpotrivă, o conflagrație 
mondială nu numai că ar întrerupe 
acest curs solicitat de legile pro
gresului social, dar s-ar solda cu 
efecte catastrofale, care ar împinge 
omenirea considerabil în urmă, ar 
determina regresul civilizației. Ne
cesitatea apărării păcii decurge 
astfel atît din considerațiunile 
salvgardării vieții popoarelor și 
valorilor create de ele, cît și din 
însuși modul de evoluție a societă
ții contemporane. în condițiunile 
lumii de astăzi pacea reprezintă 
nu numai cadrul necesar, dar și cel 
mai propice al progresului ; dezi
deratele hotărîtoare ale dezvoltării 
istorice își pot găsi realizare nu în 
afara, ci tocmai în cadrul păcii, 
formînd cu aceasta o unitate orga
nică.

Desigur, statornicirea unor ra
porturi durabile de pace și bună 
conviețuire nu este o sarcină facilă, 
cu soluționare spontană. Ea presu
pune spirit realist, eforturi înde
lungi și laborioase. Privim însă 
viitorul cu optimism, avînd încre
dere în eficacitatea ideilor care 
exprimă cerințele mersului înainte 
al societății, în luciditatea omenirii, 
în capacitatea ei de discernământ, 
în triumful rațiunii umane.

Am dorit să vă împărtășesc, 
domnule președinte, principalele 
rațiuni de la care pornește politica 
externă a României. Străină ele
mentelor de conjunctură, această 
politică se întemeiază totodată pe 
considerentul că aportul fiecărei 
țări, indiferent de mărime, la dez
voltarea colaborării internaționale, 
la propagarea unui climat de prie
tenie și respect mutual este nu 
numai o vocație și un drept inalie
nabil, dar și o obligație fermă față 
de comunitatea mondială și față de 
cauza păcii.

Desigur, o condiție esențială pen
tru ca între state să se dezvolte 
legături normale de colaborare și 
ca acestea să dea popoarelor roa
dele așteptate este respectarea unor 
principii fundamentale in îmbinare 
cu promovarea unei etici interna
ționale, cu înrădăcinarea unor nor
me morale care să guverneze rela
țiile dintre state și dintre popoare. 
Este vorba, în primul rînd, de în
țelegerea faptului că litigiile nu se 
pot rezolva prin forță și forța nu 
creează justiție, de respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și 
decide singur soarta, de promovarea 
principiilor independenței și suve
ranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc — principii 
pe care însăși viața le inserează 
ca norme autentice ale legalității 
internaționale.

Practic, aceste principii asigură 
condițiunile optime dezvoltării ne- 
stînjenite a fiecărei națiuni și con
stituie totodată cheia de boltă a 
bunelor relații internaționale, con- 

centrînd ca într-un focar de len
tilă dezideratele majore ale întă
ririi păcii. Experiența vieții arată 
că orice încălcare adusă acestor 
principii sfîrșește, mai devreme 
sau mai tîrziu, prin a genera ani
mozități și fricțiuni, surse de ten
siune și conflicte, pericole pentru 
pace cu repercusiuni asupra an
samblului relațiilor mondiale.

împărtășim îngrijorarea, comună 
majorității omenirii, față de exis
tența unor focare de război și con
fruntare armată, ca și a unor zone 
nevralgice de încordare și ostilitate 
acerbă. Faptul că originea și mai 
ales persistența lor sînt legate în 
mare măsură de factorul agravant 
al imixtiunilor externe — care se 
opun tendinței naturale a popoare
lor de a conviețui pașnic și a se 
acomoda reciproc — confirmă că 
lichidarea oricăror forme de ames
tec străin, de la intervențiile ar
mate la presiunile politice sau con- 
strîngerea economică, constituie un 
imperativ absolut al consolidării 
păcii în întreaga lume.

în ansamblul preocupărilor opi
niei publice iubitoare de pace un 
loc deosebit de important deține 
problema securității europene. Gu
vernul român este însuflețit de do
rința de a contribui ca popoarele 
Europei — unul din leagănele civi
lizației moderne — să făurească 
atmosfera de pace și înțelegere, de 
încredere și colaborare în care să 
găsească împreună căile reglemen
tării oricăror litigii.

Instaurarea securității în Europa, 
pornind de la realitățile istoricește 
constituite, trebuie, după părerea 
noastră, abordată ca un proces e- 
volutiv, complex, cerînd depășirea 
a nu puține obstacole, dar care 
poate progresa pas cu pas, prin 
eforturi sistematice și continue, 
prin normalizarea șl intensificarea 
cu răbdare și tact, dar și perse
verență, a relațiilor dintre toate 
statele europene. Convingerea noas
tră în posibilitatea statornicirii u- 
nui climat de reală securitate de
curge din încrederea în maturitatea 
popoarelor continentului trecute 
prin atîtea încercări, în posibilită
țile lor atît de vaste de conlucrare 
fructuoasă, complementară și încă 
o dată în clarviziunea politică și 
rațiunea umană.

Viața reliefează importanța pe 
care o are, ca factor decisiv al a- 
părării păcii, înfăptuirea dezar
mării — și, î.n primul rînd, a celei 
nucleare.

înțelegînd că un astfel de obiec
tiv nu este susceptibil a fi realizat 
dintr-odată, noi sprijinim măsurile 
cu caracter tranzitoriu, parțial, 
care ar urmări acest scop — între 
care și încheierea unui tratat de 
neproliferare a armelor nucleare, 
în concepția noastră, valoarea și 
eficiența unui asemenea tratat sînt 
direct proporționale cu gradul în 
care el s-ar încadra direct și orga
nic într-un lanț de măsuri și în
tr-un proces evolutiv a cărui fina
litate să fie dezarmarea nucleară, 
în acest sens se cer cristalizate 
clauze precise care să definească 
și să materializeze tratatul ca un 
pas real spre dezarmare, să ; asi
gure un echilibru real al îndatori
rilor și responsabilităților, să împie
dice orice posibilități de evaziune 
conferind tuturor părților garan
ții de securitate formulate expres, 
să realizeze un control cu caracter 
eficient în concordanță cu princi
piile suveranității și egalității sta
telor, să asigure tuturor statelor 
accesul liber și dreptul neîngrădit 
la folosirea marelui instrument de 
progres pe care-1 constituie aplica
rea pașnică a energiei atomice.

Faptul că prin căutările comune 
ale statelor, prin multiple contri
buții pozitive s-au obținut îmbună
tățiri ale proiectului de tratat su
pus dezbaterii constituie un rezul
tat încurajator, care ne determină 
să stăruim în eforturile pentru e- 
laborarea unui tratat eficace, larg 
acceptat de popoare și care să con
stituie un aport valoros la întări
rea păcii.

în fața omului stă astăzi deci 
problema de dimensiuni uriașe a 
modului în care el va dirija for
țele gigantice pe care le-a desco
perit și care i-au sporit puterile 
în proporții fabuloase : dezlănțuin- 
du-le distructiv și periclitînd însăși 
speța umană sau asigurîndu-le uti
lizarea pentru accelerarea progre
sului — și noi credem că aceasta 
este singura utilizare demnă de ra
țiunea și conștiința omenirii.

în încheiere, vorbitorul a spus i 
Aș dori să-mi exprim convingerea 
că vizita noastră în Italia va con
tribui la dezvoltarea relațiilor din
tre țările noastre, la întărirea prie
teniei tradiționale dintre România 
și Italia, în folosul popoarelor noas
tre, al păcii, destinderii și colabo
rării internaționale.

Animați de aceste sentimente, vă 
rog să-mi permiteți să ridic paha
rul pentru prosperitatea și fericirea 
poporului italian, în sănătatea Ex
celenței Sale, domnul Giuseppe 
Saragat, președintele Republicii 
Italia, în sănătatea dv., domnule 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, în sănătatea dv., domnule mi
nistru al afacerilor externe, și a tu
turor celor prezenți, pentru conso
lidarea prieteniei dintre România 
și Italia.

★

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială, prie
tenească.

★

întreaga desfășurare a bogatului 
program din prima zi a vizitei în 
Italia a premierului Ion Gheorghe 
Maurer a oglindit atmosfera caldă, 
deosebit de prietenească cu care au 
fost întîmpinați oaspeții români, 
condițiile favorabile de dezvoltare 
a prieteniei dintre cele două po
poare. în cercurile oficiale și de 
presă din Roma se subliniază că 
numeroasele vizite. întrevederi și 
contacte directe din ultimii ani în
tre factorii de răspundere din Ro
mânia și Italia, intensificarea re
lațiilor politice, economice, cultu
rale, tehnico-științifice au dat o 
nouă valență legăturilor tradițio
nale de prietenie româno-italiene, 
creînd largi posibilități de amplifi
care a colaborării între cele două 
țări.

Sosirea premierului

H. Wilson la Moscova
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu trans
mite : La invitația guvernului so
vietic, luni a sosit la Moscova, în
tr-o vizită oficială, Harold Wilson, 
primul ministru al Marii Britanii. 
La aeroportul Șeremetievo, el a fost 
întîmpinat de Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Dmitri Poleanski, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., și alte persoana 
oficiale sovietice.

Declarația comună 
iugoslavo — cambodgiana

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
în declarația comună iugoslavo- 
cambodgiană, dată publicității la 
Pnom Penh, se arată că președintele 
R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și 
prințul Norodom Sianuk au făcut 
un schimb de păreri cu privire la 
situația internațională și dezvol
tarea relațiilor reciproce. Ei și-au 
exprimat dezaprobarea față de fo
losirea forței, agresiunile armate 
și amestecul în treburile interne 
ale statelor independente. Iugosla
via și Cambodgia, se menționează 
în declarație, acordă un sprijin 
deplin poporului vietnamez, în 
lupta sa eroică pentru apărarea 
independenței și integrității teri
toriale, precum și a dreptului de

„NHAN DAN":

R. D. VIETNAM AȘTEAPTĂ 

UN ACT CONCRET 
DIN PARTEA S.U.A.

Ziarul „Nhan Dan", 
organ al Partidului 
celor ce muncesc din 
R. D. Vietnam, refe- 
rindu-se la declara
țiile cu privire la 
problema vietnameza 
făcute de președin
tele S.U.A. in mesa
jul său privind „Sta
rea Uniunii", arată că 
Johnson a repetat cu
noscuta formulă de la 
San Antonio care „nu 
este decît o încercare 
a Statelor Unite de a 
pune pe picior de e- 
galitate agresorul și 
victima agresiunii și 
de a sili poporul viet
namez să renunțe la 
lupta in fața conti
nuării agresiunii a- 
mericane". Ziarul re
levă că Johnson 
încearcă in mod e- 
vident să contraca
reze impresia pro
dusă în S. U. A. și

în rîndurile opiniei 
publice internaționale 
de declarațiile făcute 
de ministrul de ex
terne al R. D. Viet
nam, Nguyen Duy 
Trinh. El nu face de
cît să ocolească pro
blema reglementării 
situației din Vietnam.

Statele Unite „nu 
au nici un drept să 
pună condiții poporu
lui vietnamez. Ele nu 
au nici un drept să 
ceară „acțiuni de re
ciprocitate" din par
tea poporului vietna
mez care nu a încăl
cat niciodată inde
pendența și suverani
tatea S.U.A." — se 
subliniază în comen
tariu. Ziarul precizea
ză că poziția și atitu
dinea corectă a gu
vernului R. D. Viet
nam, în ce privește 
soluționarea proble

R. KENNEDY:

JQ ofertă pe care trebuie
să o acceptăm''

NEW YORK. — Vorbind în ca
drul unei emisiuni a postului de te
leviziune „C.B.S.", senatorul ameri
can Robert Kennedy a spus că de
clarația ministrului de externe al 
R. D. Vietnam, Nyuyen Duy Trinh, 
potrivit căreia S.V.A. trebuie să în
ceteze necondiționat bombardamen
tele dacă doresc într-adevăr să aibă 
loc convorbiri, „constituie o ofertă

agențiile de presă transmit:
Prăbușirea unui bombardier 

„B-52" cu incărcătură nu
cleară la bord. Ministerul Apără
rii al S.U.A. a anunțat oficial că un 
bombardier gigant de tipul „B-52", 
avînd la bord o încărcătură nucleară, 
s-a prăbușit duminică la o distantă de 
aproximativ 11 kilometri de baza a- 
merioană Thule (Groenlanda). Comu
nicatul Pentagonului precizează că 
bombele nu aveau instalate focoasele. 
Acesta este al doilea accident al unui 
bombardier american „B-52“ (de la 
data de 17 ianuarie 1966, cînd lîngă 
țărmul Spaniei, la Palomares, un a- 
vion de același tip s-a ciocnit în zbor 
cu un avion cisternă și au fost pier
dute 4 bombe cu hidrogen).

Cu prilejul aniversării Uni
rii Principatelor Române, 
Ambasada României în Franța și Aso
ciația Franța-România au prezentat la 
Universitatea din Limoges expoziția 
„Imagini și tipuri din România".

Camera Populară a R. D. 
Germane a adoptat recent noul cod 
penal. Acesta urmează să înlocuiască 
vechiul cod, care datează din 1871 
și a cărui valabilitate expiră la 1 iu
lie 1968.

în aceeași zi, Harold Wilson i-a 
făcut o vizită la Kremlin lui Alexei 
Kosîghin.

Au început apoi convorbirile 
oficiale sovieto-britanice. S-a făcut 
un schimb de păreri în unele pro
bleme internaționale actuale.

Seara, Alexei Kosîghin a oferit 
un dineu în cinstea lui Harold 
Wilson Cei doi prim-miniștri au 
rostit toasturi.

a-și hotărî singur destinul, fără 
amestec străin.

în legătură cu situația din Orien
tul Apropiat, interlocutorii și-au 
reafirmat sprijinul pentru popoa
rele arabe și lupta lor pentru men
ținerea independenței, integrității 
teritoriale și au cerut retragerea 
imediată a trupelor izraeliene de 
pe teritoriile ocupate.

Președintele Iugoslaviei a con
damnat actele de agresiune ar
mată împotriva Cambodgiei și in
tențiile anexioniste față de terito
riul cambodgian, precum și planu
rile de extindere a războiului pe 
teritoriul Cambodgiei.

Președintele R. S. F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a sosit la New 
Delhi, într-o vizită oficială.

mei vietnameze, si v 
fapte clare. Opinia 
publică mondială își 
ațintește privirile spre 
America și declară 
lui Johnson: «Spu
neți că Statele Unite 
sînt dispuse să par
curgă mai mult decît 
jumătatea drumului 
spre a căuta o pace 
onorabilă. Acum este 
momentul să faceți 
un act concret pentru 
a traduce în viață a- 
ceastă afirmație». „A 
sosit momentul în 
care S.U.A. trebuie să 
pună capăt necondi
ționat bombardamen
telor și tuturor celor
lalte acte de război 
împotriva R. D. Viet
nam în mod rapid și 
sincer. Statele Unite 
nu au nici o justifi
care morală sau mi
litară pentru a refuz, 
acest lucru".

pe care noi trebuie să o acceptăm". 
Robert Kennedy s-a pronunțat în fa
voarea încetării bombardamentelor 
asupra R. D. Vietnam pentru a se 
putea ajunge la convorbiri, mențio- 
nînd, totodată, că Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud va trebui să i se recunoască un 
rol în aceste convorbiri.

în Danemarca au Ioc azi a- 
Ieqerile legislative. Aproape 
3 200 000 de electori urmează să a- 
leagă pe cei 175 de membri ai parla
mentului monocameral danez. Campa
nia electorală s-a încheiat duminică 
seara printr-o dezbatere televizată la 
care au asistat toți reprezentanții par
tidelor politice. La această dezbatere, 
primul ministru Jens Otto Krag a lă
sat să se înțeleagă că, în cazul în care 
alegerile de la 23 ianuarie nu-i vor 
permite să mențină majoritatea în 
parlament, este dispus să formeze un 
nou guvern cu participarea sau cu 
sprijinul altor partide.

Banca Centrală a Canadei a 
anunțat ridicarea taxei de 
scont de la 6 la 7 la sută. Guver
natorul băncii, Louis Rasminsky, a 
arătat că hotărîrea a fost luată „ca 
urmare a ultimelor evoluții ale bursei 
interoccidentale".

Pictorul Vladimir Serov, 
președintele Academiei de 
Arte a U.R.S.S. a încetat din via
ță după o îndelungată și grea sufe
rință. Vladimir Serov a fost membru 
al Comisiei centrale de revizie a 
P.C.U.S. și deputat al Sovietului Su
prem al R.S.F.S.R.
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