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FELICITĂRI ADRESA TE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 50 DE ANI

Construcții 

metalice 

pentru 

Porțile 

de Fier
TIMIȘOARA. — Două Instalații de cîte 25 tons capacitate fiecare și 200 tone construcții metalice pentru ecluză și centrala electrică sînt primele echipamente hidromecanice livrate din planul pe a- cest an șantierului de la Porțile de Fier de către Uzina constructoare de mașini din Reșița. Constructorii reșițeni au executat pînă acum pentru marele șantier de la Dunăre vane, blindaje, căptușeli etc. care însumează peste 4 000 tone construcții metalice. De asemenea, la Reșița se fac intense pregătiri pentru executarea agregatelor energetice destinate echipării hidrocentralei. Au fost lansate în producție tehnologiile de fabricație a statoarelor, turbinelor, a- paratul director al turbinei și alte ansamble necesare agregatelor energetice.
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Jel mai mare complex 

din țară pentru fa

bricarea uleiurilor 

speciale înaintea 

intrării în funcțiune 5La Rafinăria Ploiești s-a încheiat ultima etapă a construcției celuf mai modern complex din țară pentru fabricarea uleiurilor speciale. In curînd noul obiectiv va produce cu întreaga capacitate proiectată uleiuri pentru motoare, transformatoare, turbine electrice care pînă acum se importau. De asemenea, în cadrul rafinăriei funcționează a- cum cu întreaga capacitate instalațiile stației automate de îmbuteliere a uleiurilor. Ele au un debit zilnic de umplere a 1 000 butoaie, de trei ori mai mare decît Instalațiile manuale. (Agerpres)

CLASA MUNCITOARE
Șl PARTIDELE COMUNISTE 
în avangarda luptei pentru 

înfăptuirea aspirațiilor 
înaintate ale popoarelor

în zilele noastre, omenirea străbate perioada unor prefaceri înnoitoare fără precedent prin amploarea, profunzimea $i ritmul lor. Nu numai producția, știința și tehnica, mijloacele de comunicații, dar și relațiile sociale au fost cuprinse în viitoarea acestor prefaceri. Epoca trecerii o- menirii de la capitalism la socialism este caracterizată printr-o rapidă succesiune și necontenită adîncire a proceselor istorice care subminează imperialismul, printr-o impetuoasă creștere a forțelor revoluționare și progresiste, printr-o continuă sporire a influenței pe care o exercită ideile comunismului. Victoria revoluțiilor socialiste intr-un șir de țări și transformarea socialismului intr-un sistem mondial, prăbușirea sistemului colonial al imperialismului și avintul națiunilor spre libertate și independență, amploarea pe care a căpătat-o. în întreaga lume, lupta împotriva imperialismului și reacțiunii, pentru pace, democrație și progres social,

PRIMIREA I CĂTRE îMRĂSUE
NICOLAE CEAUSESCU 

A TOVARĂȘULUI JUST LIPPE
Vineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a primit pe tovarășul Just Lippe, secretar al C.C. al P.C. din Norvegia, care face o vizită în Republica Socialistă România.In timpul șederii în țara noastră, tovarășul Just Lippe a avut convorbiri cu tovarășul Paul Nicules- cu-Mizil, membru al Comitetului

ÎNTOARCEREA în capitală 
A TOVARĂȘULUI

ION GHEORGHE MAURERPreședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, s-a înapoiat vineri la amiază în Capitală din vizita oficială făcută în Italia la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Aldo MoroiLa sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru Drăghici, Janos Fazekaș, Gheorghe Rădules- cu, Iosif Banc, Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, membri ai guvernului și alte persoane oficiale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa

au făcut ca în numai cîteva decenii omenirea să se transforme mai mult decît în secole anterioare.Schimbările petrecute în lume a- duc elocvente confirmări ale învățăturii marxiste despre rolul istoric ce revine proletariatului în dezvoltarea societății.Clasa muncitoare, în care Marx șl Engels au văzut groparul capitalismului, clasa care, eliberîndu-se pe sine, eliberează întreaga societate de exploatare și asuprire, își aduce la îndeplinire misiunea istorică intr-un șir de țări ale lumii, asigurînd, în fruntea maselor largi ale celor ce muncesc, construirea victorioasă a o- rînduirii noi, socialiste.Evoluția societății arată că clasa muncitoare, a cărei existență și dezvoltare sînt legate de procesul progresist al industrializării, rămîne și în condițiile extinderii automatizării, ale introducerii ample în producție a cuceririlor tehnico-științifice, principala creatoare a bunurilor mate

Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.In cadrul întîlnirilor a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide și problemele actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

Au fost de față Pasquale Antonio Baldocci, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Italiei la București. (Agerpres)
avionului, 

tovarășul 
Maurer 
italian 

ministrului 
Amintore

Telegramele trimise, de 
la bordul 
către 
Gheorghe 
mierului 
Moro și 
externe 
fani, precum și președin
telui Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugosla 
via se publică in pag. o 
VlII-a.

■ •

riale. Ea se afirmă, și în societatea modernă, ca clasa cea mai organizată și mai combativă, forța hotărîtoare a progresului social.Procesul de creștere a maturității politice a clasei muncitoare își găsește o expresie directă in lărgirea rîndurilor partidelor comuniste și muncitorești, detașamente de avangardă ale acesteia. Sînt elocvente în această privință cifrele cu privire la efectivele lor. Dacă in 1928 partidele comuniste din lumea întreagă aveau 1 680 000 de membri, astăzi există circa 50 de milioane de comuniști ; numai în ultimul sfert de veac, numărul comuniștilor s-a mărit de mai bine de 10 ori. Nu numai prin numărul aderenților și al simpati- zanților, dar prin activitatea sa ideologică si politică, prin ecoul social
V. ILIESCU

(Continuare in pag. a Il-a)

Delegații primite la
sediul C.C. al P.C.R.Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vineri dimineața au venit la sediul C.C. al P.C.R., pentru a prezenta felicitări, delegații alcătuite din activiști de partid și de stat, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, ai unor^mari unități industriale și instituții de cultură din Capitală.Au fost de față tovarășii : Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădea- nu Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, Paul Nicules- cu-Mizil, membrii și membrii supleanți ai Comitetului Executiv și secretarii C.C. al P.C.R.Tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost prezentate felicitări de delegații ale : Comitetului orășenesc București al P.C.R., Comitetului regional București al P.C.R., Aparatului C.C. al P.C.R., Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Uzinelor „23 August", C.C. al U.T.C. și Uniunii A-

lovardșul Nicolae Ceaușescu in mijlocul delegațiilor venite ia sediul C.C. al P.C.R. pentru a-i prezenta felicitări (Agerpres)
Masă tovărășească oferită 

de ti C. ’ R.
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Nicolae Ceaușescu, Comitetul Central al Partidului Comunist Român a oferit, vineri seară, în saloanele Consiliului de Miniștri, o masă tovărășească.Au participat tovarășii Nicolae Ceaușescu, cu soția, Ion Gheorghe Maurer, cu soția, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil Bod- naraș, Chivu Stoica, cu soția. Alexandru Drăghici, cu soția, Paul Ni- culescu-Mizil, cu soția. Ilie Verdeț, cu soția.La masă au luat parte tovarășii Santiago Carillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, Just Lippe, secretar al C.C. al Partidului Comunist din Norvegia, care se află în vizită în tara noastră.Erau prezenți membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, primii secretari ai comitetelor regionale de partid, președinții sfaturilor populare regionale, conducători ai unor organizații obștești, membri de partid din ilegalitate, activiști de partid, militari ai forțelor noastre armate, oameni de știință și cultură.Toastînd în sănătatea tovarășului Nicolae Ceausescu, tovarășul ION 

GHEORGHE MAURER a spus :
Permiteți-mi ca, în numele celor 

de față, să rostesc cîteva cuvinte cu 
ocazia acestei aniversări.

Comitetul Central al partidului. 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România și Consiliul de 
Miniștri, într-o scrisoare pe care 
ți-au adresat-o tie, au explicat de ce 
te prețuiesc.

Cuvinte simple, adine gindite și 
adine simțite, expresie a faptului 
că din 50 de ani de viață, cu mult 
peste 30 ai dăruit mișcării revolu
ționare și binelui poporului din 
care cu toții facem parte. Cei care 
au bucuria să fie alături de tine 
în această luptă știu ce însemnea
ză dîrzenia, efortul, lupta pe care 
o duci pentru a pregăti problemele 
și soluțiile, devotamentul tău pen

sociațiilor Studenților din România, Uzinelor „Grivița Roșie", Academiei Republicii Socialiste România, Fabricii .de confecții și tricotaje București, Universității București, Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Uniunii Scriitorilor. Uzinelor „Danubiana", Uniunii Compozitorilor, Filaturii „Dacia", Uniunii Artiștilor Plastici, Uzinelor „Electronica", Consiliului Național al Femeilor, Ministerului Forțelor Armate, Consiliului Național al Organizației Pionierilor, Ministerului Afacerilor Interne, Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești, Uniunii Ziariștilor, Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum, Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit cu căldură pentru felicitările adresate cu acest prilej.Intr-o atmosferă deosebit de caldă, tovărășească, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut cu cei prezenți. (Agerpres)

tru cauza revoluției și pentru cauza 
poporului către care răspundem.

Cred, a spus tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, că îmi va fi în
găduit să sintetizez toate simțămin
tele pe care această aniversare ne 
face să le trăim, ridicind paharul 
in sănătatea ta, pentru o viată lun
gă, pentru succesul cauzei pe care 
o susții și pe care cu atîta pricepe
re o servești, pentru sănătatea to
varășei tale de viață, pentru feri
cirea tuturor celor care îti sînt 
dragi.

Urarea aceasta nu este numai o 
dorință de bine pentru tine. Este 
o dorință de bine pentru partid, 
este o dorință de bine pentru cauza 
revoluției, este o dorință de bine 
pentru poporul nostru, pentru că în 
sănătatea și în puterea ta de mun
că stă nădejdea împlinirii telurilor 
noastre.

Să trăiești !Răspur.zînd urărilor adresate, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus :

lini este greu să exprim sen
timentele ce le încerc față de aten
ția și căldura cu care tovarășii mei 
de muncă, reprezentanții organiza
țiilor de partid, obștești, ai oameni
lor muncii, ai uniunilor de creație, 
ai oamenilor de știință, le-au ma
nifestat la adresa mea cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani. în aceste 
manifestări, în conținutul scrisorii 
Comitetului Central, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri, 
în telegramele și mesajele primite, 
în cuvintele ce mi-au fost adresate 
în aceste zile din inimă de mii de 
muncitori, țărani și intelectuali, văd 
o prețuire a muncii partidului nos
tru, a activității Comitetului Cen
tral și guvernului țării, care înfăp
tuiesc neabătut hotărîrile Congre
sului al IX-lea de dezvoltare con
tinuă a României în toate dome
niile de activitate, de asigurare a 
progresului social și spiritual al 
naț:imii noastre, de ridicare a bu
năstării întregului popor.

Fără îndoială — a spus tovarășul 
Ceaușescu în continuare — ceea ce 
partidul nostru a realizat într-o pe
rioadă relativ scurtă nu ar fi fost 
posibil fără sprijinul permanent al 
poporului, al clasei muncitoare, 
al țărănimii, al intelectualității,

Șefii misiunilor
J>

diplomatice
la Palatul RepubliciiVineri la amiază, șefii misiunilor diplomatice acreditați în Republica Socialistă România au venit la Palatul Republicii pentru a prezenta felicitări tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei sale de naștere.Au asistat tovarășii Emil Bodna- raș, Constanța Crăciun și Ștefan Peterfi, vicepreședinți ai Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe.Au prezentat felicitări ambasadorii : Cubei — Manuel Yepe Menendez, R. P. Mongole — Togoociin Ghenden, R. P. Bulgaria — Gheor- ghi Bogdanov, Republicii Arabe Unite — Mohamed Fahmy Hamad, R. D. Vietnam — Hoang Tu, Franței — Jean Louis Pons, Austriei — Johann Manz, R. P. Ungare — Jozsef Vince, Elveției — Charles

fără unitatea partidului nostru, fără 
hotărîrea sa de a servi cu abnega
ție, cu credință poporul pe care îl 
reprezintă și pe care e hotărît să-l 
slujească cu credință nestrămutată. 
Tovarășul Ceaușescu a relevat una
nimitatea și entuziasmul cu care 
clasa muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani, de alte 
naționalități, muncesc înfrățiți, 
știind că tot ceea ce se face în a- 
ceastă țară servește intereselor lor, 
fericirii întregului popor.

Ca membru a) partidului și al 
conducerii sale, am căutat, în limi
ta priceperii mele, să servesc parti
dul, să servesc poporul ; din cei 50 
de ani de viață, 35 de ani, ca 
membru al partidului, m-am stră
duit să fac totul pentru ca poporul, 
al cărui fiu sînt, ai cărui fii sîntem 
cu toții, să ducă o viată liberă și 
independentă.

Tovarășul Ceaușescu a subliniat 
apoi importanța programului ela
borat de Congresul al IX-lea, com
pletat și dezvoltat de Conferința 
Națională a partidului. Realizarea 
acestui program — a arătat vorbi
torul — cere eforturi deosebite. So
cietatea pe care noi o înfăptuim și 
pe care dorim s-o dezvoltăm con
tinuu, nu numai că a lichidat ex
ploatarea omului de către om, dar 
asigură tuturor cetățenilor patriei 
condiții tot mai bune de viață ma
teriale și spirituale; ea tre
buie să asigure posibilitatea ma
nifestării personalității fiecărui ce
tățean, a fiecărui om, a fiecărui fiu 
al poporului nostru, fără deosebire 
de naționalitate, astfel ca fiecare 
să-și poată pune din plin pricepe
rea, forța, în slujba progresului ge
neral al națiunii noastre socialiste.

Am discutat zilele acestea — a 
spus în continuare tovarășul 
Ceaușescu — cu reprezentanții unor 
partide comuniste și muncitorești. 
Trei dintre oaspeți se găsesc aici, 
în mijlocul nostru. între multele 
probleme care frămîntă astăzi viața 
internațională și mișcarea comu
nistă pe care le-am discutat este și 
aceea ca edificarea socialismului să 
se desfășoare în așa fel îneît să a- 
rate oamenilor muncii din toate ță
rile că socialismul este singura so
luție ce asigură manifestarea depli

Albert Dubois, R. S. Cehoslovace — Cestmir Cisar, U.R.S.S. — A. V. Basov, Finlandei — Bjorn Olof Georg Alholm, R. P. Albania — Iosif Pogace, Olandei — Haverkorn Van Rijsewijk, Iranului — Soltan H V. Sanandaji, R. P. D. Coreene— Kim The Hi, Greciei — Jean C. Cambiotis, Argentinei — Rogelio R. Tristany, Indiei — A. S. Mehta, R F. a Germaniei — E. Stratling, Republicii Islamice Pakistan — Jamsheed K. A. Marker, Suediei — Carl Rappe ; ministrul Izraelulul— Eliezer Doron ; însărcinații cu afaceri ad-interim ai Republicii O- rientale a Uruguayului — Alberto Guani, Danemarcei — R. W. Hansen, Republicii Chile — Rolando Stein, Braziliei — Mario Cesar de Moraes Pitao, R. P. Polone — Jerzy Fidler, S.U.A. — Joseph W. Neu- bert, R. P. Chineze — Ma Șiu-șîn, R. D. Germane — Karl Kormes, Belgiei — Robert van Overberghe, Italiei — Pasquale A. Baldocci, Indoneziei — Theofilus Nababan, Japoniei — Itaru Maruo, R.S.F. Iugoslavia — M. Komatina, Marii Britanii — R. Hanbury Tenison, Turciei— Behic Hazar, precum și șeful Reprezentanței Consulare și Comerciale a Spaniei — Richardo Arnau.După prezentarea felicitărilor de către șefii misiunilor diplomatice, ambasadorul Cubei, Manuel Yepe Menendez, în numele corpului diplomatic, a adresat președintelui Consiliului de Stat cordiale felicitări cu ocazia aniversării zilei sale de naștere și i-a înmînat în dar o armă de vînătoare din partea șefilor misiunilor diplomatice.Răspunzînd, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit pentru cuvintele calde de felicitare ce i-au fost adresate, pentru darul primit și a urat șefilor de misiuni diplomatice noi succese în activitatea pe care o desfășoară spre binele prieteniei între poporul român și popoarele pe care le reprezintă, spre binele păcii.ToVarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de stat s-au întreținut cordial cu șefii misiunilor diplomatice.

nă a personalității umane, aspira
ție pe care nu poate și nu va pu
tea să o realizeze nici o altă socie
tate. Noi dorim să muncim în așa 
fel îneît și muncitorul, și țăranul, 
și scriitorul, și pictorul, și compo
zitorul, și omul de știintă, fiecare 
la locul său de muncă, să poată 
crea, să poată pune tot ceea ce are 
mai de preț în slujba omului, a bu
năstării sale.

în continuare vorbitorul a ară
tat : Mai avem multe de făcut. Mai 
sînt multe greutăți de învins. Mai 
trebuie să acceptăm și unele priva
țiuni : ele sînt necesare tocmai 
pentru a asigura mersul mai rapid 
înainte. Dar ceea ce aș dori să sub
liniez acum, tovarăși, aici, în 
fața Comitetului nostru Cen
tral, este că va trebui să 
găsim toate, mijloacele pentru 
ca socialismul să se realizeze în 
tot ceea ce are el mai bun, mal 
desăvîrșit. Vom face totul ca națiu
nea noastră socialistă să devină tot 
mai puternică, mai înfloritoare. 
Numai așa ne vom face datoria 
fată de clasa muncitoare, față de 
popor. Ridicind continuu edificiul 
socialismului în România, noi con
siderăm că ne îndeplinim în ace
lași timp și o importantă îndato
rire jnternaționalistă.

Referindu-se la unele probleme 
ale mișcării comuniste internațio
nale, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat hotărîrea partidului 
nostru de a face totul pentru a-și 
aduce contribuția la înlăturarea di
vergențelor actuale din mișcarea 
comunistă și muncitorească, la în
tărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste, a întregului 
front antiimperialist. Sîntem ferm 
hotărîți să nu participăm la nici o 
acțiune care ar putea dăuna aces
tei unităti, dîndu-ne în același timp 
aportul la orice acțiune menită să 
servească cauza unității mișcării 
comuniste, a unității clasei munci
toare internaționale, a tuturor for
țelor progresiste din întreaga lume.

Noi considerăm că deasupra 
deosebirilor de păreri existente in 
mișcarea muncitorească trebuie să 
stea interesele supreme ale clasei 
muncitoare internaționale, ale so-

(Continuare în pag. a VH-a)
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(Urmare din pag. I)al Ideilor pe care le propagă și al telurilor pentru care militează, mișcarea comunistă și muncitorească internațională se afirmă ca o uriașă forță politică a contemporaneității, cel mai influent factor al progresului social.De-a lungul istoriei, popoarele au cunoscut felurite partide și organizații politice, dar nici un partid nu a avut condiții obiective pentru a sluji neabătut, pînă la capăt, interesele poporului, ca partidele comuniste — trup din trupul clasei muncitoare și al poporului căruia aparțin, chemate să le călăuzească în lupta pentru eliberarea de orice exploatare și asuprire, pentru instaurarea unei orînduirl sociale superioare, în care toți cei ce muncesc să se bucure de un trai îndestulat, de toate binefacerile civilizației și culturii. Experiența vieții internaționale arată că partidele comuniste își sporesc prestigiul și autoritatea în mase, se consolidează și se călesc tocmai în măsura în care reflectă în politica și în întreaga lor activitate interesele și aspirațiile poporului din rîndurile căruia s-au născut. In același timp, partidele comuniste din diferite țări sînt unite prin ideologia lor comună — marxism-leninismul, prin țelurile comune ale luptei pentru socialism șl comunism. Așa cum a arătat secretarul general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, „rolul și influența partidelor comuniste în viața națională și internațională sînt strîns legate de creșterea experienței și maturității lor, de consolidarea lor organizatorică și poli- tică-idcclcgică, de capacitatea lor de a se orienta în complexitatea fenomenelor și proceselor sociale, de a-și elabora linia politică în concordanță cu condițiile concrete în care acționează, cu interesele vitale ale clasei muncitoare și ale națiunii respective, cu principiile solidarității internaționaliste ale detașamentelor revoluționare ale clasei muncitoare".Partidele comuniste își desfășoară activitatea într-o mare diversitate de condiții social istorice, deosebite de la continent la continent, de la țară la țară ; chiar și între țări cu același tip de orînduire există mari deosebiri de condiții, datorită nivelului diferit de dezvoltare economică, socială, politică, particularităților naționale specifice, tradițiilor și drumului istoric al fiecărei țări.Ca partide de guvernămînt în țările socialiste, partidele comuniste șl muncitorești conduc destinele a sute de milioane de oameni, consacrîn- du-și forțele operei de edificare a noii orînduiri, înfloririi economiei și culturii socialiste, făuririi prosperității materiale și spirituale a poporului.în diverse țări capitaliste, partidele comuniste ridică păturile oprimate ale societății la viguroase acțiuni împotriva politicii marilor monopoluri, a forțelor reacțiunii și imperialismului, pentru apărarea și lărgirea drepturilor și libertăților democratice șl a cuceririlor sociale, pentru apărarea independenței și suveranității naționale, pentru zădărnicirea uneltirilor războinice și menținerea păcii ; unele acționează în ilegalitate, înfrun- tînd cu eroism teroarea și prigoana polițienească.Realitățile Înmii capitaliste contemporane relevă cn pregnanță rolul imens, înalta responsabilitate ce revine partidelor comuniste, ca stat major al luptei popoarelor pentru transformări democratice și progresiste și înnoirea societății, pentru salvgardarea păcii.
★îndeplinirea rolului Istoric al comuniștilor în marile procese revoluționare ale contemporaneității — trecerea omenirii de la capitalism la socialism, eliberarea națională a popoarelor de sub dominația Imperialismului, desfășurarea cu succes în lumea întreagă a luptei antiimperialiste, pentru apărarea păcii — impun unitatea șl coeziunea partidelor comuniste și muncitorești din toate țările, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în unitate își are izvorul forța mișcării comuniste și muncitorești, ea este condiția hotărîtoare a unității și tăriei întregului front antiimperialist. întărirea permanentă a unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale este pentru fiecare partid comunist o cauză vitală, de care se leagă strîns atît înfăptuirea sarcinilor sale naționale, realizarea aspirațiilor propriului popor, cît și îndeplinirea îndatoririlor internaționale, contribuția la victoria cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Cu această convingere fermă, pornind de la interesele fundamentale ale ponorului român și ale socialismului și păcii, Partidul Comunist Român desfășoară, după cum este cunoscut, o largă activitate pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare tovărășească cu toate partidele comuniste și muncitorești, activitate viu ilustrată de amploarea legăturilor, a schimburilor de delegații, a contactelor și întîlni- rilor cu conducători ai altor partide frățești. Numai în perioada ultimilor doi ani au avut loc schimburi de vizite și de experiență, s-au purtat convorbiri cu conducători și reprezentanți ai partidelor frățești din toate țările socialiste. De asemenea, reprezentanți al partidului nostru au purtat convorbiri cu delegații ale partidelor comuniste din Austria, Belgia, Chile, Cipru, Columbia, Danemarca. Finlanda, Franța, Grecia, Guadelupa, India, Islanda, Italia, Iz- rael, Japonia, Maroc, Mexic, Norvegia, Olanda, Portugalia, Siria, Spania, S.U.A., Suedia, Venezuela. Aceste întîlniri au fost deosebit de folositoare, au prilejuit un schimb larg de păreri asupra problemelor de interes comun, ca și asupra problemelor actuale ale mișcării comuniste și ale vieții internaționale. Ele au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, la dezvoltarea legăturilor internaționaliste ale partidului șl poporului nostru cu partidele și popoarele respective, înscriindu-se totodată ca o contribuție activă la cauza unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Din păcate, în prezent unitatea mișcării comuniste și muncitorești este lezată de divergențele apărute în cadrul ei, care au continuat să se adîncească în ultimii ani, creînd pericolul sciziunii. Această stare de lucruri este privită cu legitimă îngrijorare și neliniște de comuniștii și cercurile largi democratice și progresiste din numeroase țări ale lumii. Activizarea forțelor reacțiunii și războiului în diferite puncte ale globului, intensificarea încercărilor lor de a împiedica evoluția progresistă a omenirii, confirmă aprecierea a numeroase partide comuniste, între care și partidul nostru, că lipsa de unitate, ascuțirea divergențelor nu pot să a- ducă decît prejudicii din cele mai grave cauzei socialismului și păcii. Partidul Comunist Român, considered grija pentru unitate ca o supremă îndatorire internaționalistă, a luat de la început poziție fermă în apărarea ei, s-a pronunțat pentru abținerea de la orice acțiuni și practici de natură să-i dăuneze, a depus eforturi deosebite, multiple și stăruitoare pentru a preveni agravarea divergențelor, pentru dezbaterea probleme

lor controversate în spirit tovărășesc, constructiv, pentru dezvoltarea relațiilor de încredere, stimă și respect reciproc între partide.Viața arată că astăzi unitatea mișcării comuniste trebuie realizată pornindu-se de la existența, ca factor obiectiv, a marii diversități de condiții în care activează partidele comuniste. Stadiul deosebit de dezvoltare al fiecărei țări, particularitățile ei specifice ridică în fața partidelor, pe lîngă obiectivele generale comune, sarcini și obiective politice distincte, deosebite de la țară la țară, de la partid la partid, impun adoptarea unei strategii șl tactici diferențiate.Este evident că nimeni nu poate cunoaște mai bine realitățile din- tr-o țară .sau alta, cerințele dezvoltării ei economice și sociale, decît partidul comunist, forțele revoluționare și patriotice din țara respectivă. De aceea, Partidul Comunist Român consideră că lor le aparține în exclusivitate dreptul de a elabora linia politică, strategia și tactica, metodele de activitate, aplicînd în mod creator adevărurile generale ale marxism-leninismului. Așa cum înfăptuirea revoluției și construirea socialismului pot fi concepute numai ca opera proprie, ca rezultatul eforturilor fiecărui popor, tot astfel conducerea acestei opere nu poate reveni decît partidului comunist al țării respective, căruia poporul i-a încredințat conducerea destinelor sale.Faptele dovedesc că dezvoltarea mișcării comuniste, afirmarea fiecărui partid comunist ca forță politică de avangardă a clasei muncitoare, a poporului său sînt incompatibile cu existenta unui centru conducător internațional. Tocmai recunoașterea acestei realități a stat la baza hotărîrii de autodizolvare a Cominternului luată în 1943. „Rezolvarea problemelor mișcării muncitorești din fiecare țară, luată separat, prin forțele unui centru internațional, oricare ar fi el, va în- tîmpina piedici de netrecut — arăta atunci prezidiul Comitetului Executiv al Internaționalei Comuniste. Deosebirea adîncă dintre căile istorice de 

ce se în di-juste- apre-

dezvoltare a diferitelor țări, de asemenea caracterul deosebit și chiar contradictoriu al orînduiril lor sociale, ritmul și nivelul diferit al dezvoltării lor politice, sociale și economice, gradul deosebit de dezvoltare, de conștiință și de organizare al clasei muncitoare au determinat deosebirea adîncă a problemelor pun în fața clasei muncitoare ferite țări".In anii care au trecut, țea și valabilitatea acestei cieri au fost pe deplin confirmate. Experiența mișcării comuniste evidențiază că existența unui centru conducător internațional ar încorseta și ar frîna gîndirea creatoare a partidelor comuniste, eforturile proprii de soluționare a problemelor concrete din activitatea lor, le-ar împinge spre soluții insuficient fundamentate, necorespunzătoare realităților, ar fi o sursă permanentă de erori, o poartă de pătrundere pentru fenomene negative ca imixtiunea în treburile interne, încălcarea principiului independenței fiecărui partid — fapt subliniat de altfel de numeroase partide comuniste și muncitorești în documentele lor. „Un centru unic 
de îndrumare nu mai există, el nu 
poate fi restabilit și orice încercare 
în acest sens, fie direct, fie indi
rect, sau aceea de a crea mai multe 
centre de îndrumare ar dăuna fie
cărui partid comunist și mișcări’ in
ternaționale în ansamblul ei — a arătat în Rezoluția sa cu privire la mișcarea comunistă internațională cel de-al XXX-lea Congres al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie — Problemele mișcării comu
niste internaționale nu mai pot fi 
tratate cu ajutorul unor conferințe 
internaționale care încearcă să ela
boreze linii cuprinzătoare în dome
niul politicii, strategiei și tacticii, 
menite să fie valabile pentru toate 
partidele, în toate împrejurările. O 
asemenea încercare ar contraveni 
drepturilor suverane ale partidelor 
luate individual, ale conducerii lor a- 
lese și ale congreselor lor, care sin
gure au dreptul de a elabora politica, 
formele si metodele de luptă pentru 
ele". în Raportul prezentat de Raymond Guyot, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist Francez, într-o recentă plenară a partidului, se arată că „Toate partidele comuniste, intr-adevăr, sînt 
independente și egale în drepturi. 
Nu există si nu va putea exista unul 
sau mai multe „centre" care să con
ducă activitatea partidelor comu
niste. Nu există si nici nu vor pu
tea exista de asemenea nici partide 
„dominante" nici partide „subordona
te". Nici un partid, prin urmare, nu 
poate 
tul de col al dului Sinmun" sublinia : 
posibil ca un singur centru să exer
cite conducerea în mișcarea revolu
ționară internațională. Un centru in
ternațional, care să călăuzească toate 
partidele, nu corespunde necesități
lor reale ale mișcării comuniste in
ternaționale de astăzi, indiferent de 
forma pe care ar lua-o... A recunoaș
te un „centru al revoluției mondia
le" sau un „partid conducător" în 
mișcarea comunistă internațională în
seamnă a recunoaște poziția privile
giată a unui anumit partid. Intr-un 
astfel de caz, un partid va emite or
dine și va da instrucțiuni, în timp ce 
altele ar trebui să-i dea ascultare. 
Si partidul comunist sau muncito
resc respectiv nu va mai putea con
duce independent revoluția din tara 
sa".In condițiile actuale, unitatea partidelor comuniste și muncitorești, solidaritatea lor în lupta comună împotriva imperialismului și războiului, pentru apărarea intereselor fundamentale ale popoarelor, so poate asigura numai pornind de la respectarea normelor de bază ale relațiilor dintre partide, în condițiile deplinei respectări a principiului independenței fiecărui partid, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor partide. Numai între partide egale în drepturi, care își asumă întreaga responsabilitate a activității lor politice, poate exista o unitate cu adevărat reală, organică, rezistentă la orice încercări. Contactele, schimburile reciproce de păreri si experiență între partidele comuniste, întîlnirile și dezbaterile bi si multilaterale, avînd o mare însemnătate în dezvoltarea relațiilor între partide, pot fi fruc

•pretinde să impună punc- 
vedere altora". Intr-un arti- său, organul C.C. al Parti- Muncii din Coreea „Nodon 

,Este absolut im

tuoase, se pot solda cu rezultate pozitive în direcția întăririi unității mișcării comuniste, în măsura în care se bazează pe respectarea consecventă a normelor de bază ale raporturilor dintre partide.In abordarea problemelor șl fenomenelor dezvoltării sociale contemporane, în alte probleme de interes comun pot apărea deosebiri de păreri și de interpretare. Punctul de vedere afirmat în permanență de partidul nostru este că asemenea deosebiri de păreri se cer discutate principial, în spirit tovărășesc, mani- festîndu-se receptivitate față de părerile exprimate de fiecare parte, reliefîndu-se ceea ce este comun în pozițiile afirmate șl lăsîndu-se ca a- supra problemelor în care nu s-a ajuns la un acord să se pronunțe timpul. Numai purtate în acest spirit, discuțiile pot contribui la statornicirea și dezvoltarea unor relații de încredere și stimă reciprocă. Experiența mișcării comuniste evidențiază că discuțiile principiale, temeinice asupra problemelor de interes comun nu trebuie să fie nicidecum înlocuite prin etichetări și invective la adresa altor partide și că recurgerea la asemenea procedee incompatibile cu normele relațiilor frățești nu numai că nu contribuie cu nimic la soluționarea problemelor, dar nu poate decît să ducă la tensiune, să dăuneze unității.In condițiile de astăzi, cerința cea mai imperioasă este să nu se întreprindă nimic de natură să agraveze actuala stare de lucruri, să se depună toate eforturile pentru a se realiza condiții favorabile In vederea restabilirii unității și coeziunii mișcării comuniste. Ceea ce-i unește pe comuniști — identitatea de ideologie, lupta comună împotriva imperialismului, pentru socialism și pace — trebuie să prevaleze asupra oricăror dispute și deosebiri de vederi, să constituie baza și imboldul acțiunii perseverente pentru salvgardarea și întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești.
★Eficacitatea luptei antiimperialiste, pentru pace, democrație și progres social, depinde în zilele noastre de 

unitatea, nu numai a partidelor comuniste și muncitorești, ci și a celorlalte forțe sociale democratice, progresiste.Dezvoltarea socială contemporană a creat posibilități deosebit de favorabile pentru realizarea unei asemenea unități, pentru făurirea unui unic front al tuturor forțelor interesate în apărarea păcii și democrației.Accentuarea dominației marilor monopoluri lovește nu numai în interesele maselor muncitoare, dar și ale altor pături ale populației, ale imensei majorități a națiunii, aceea, o De zece;, o caracteristică a vieții sociale din țările capitaliste' eăte par-i 1’-’------  tot mai activă ’ Ia acțiunile'alături de clasa muncitoa- păturilor mijlocii, a căror

r de de- dinclasei muncitoarepartide comuniste bogată experiențăAstfel, într-o au în se-

ticiparea de luptă, re, și a pondere în structura populației cunoaște o marcată creștere, a cercurilor largi ale intelectualității, a maselor de femei, a tineretului. Partide politice de diferite orientări, între care și unele partide de guvernămînt, se pronunță pentru emanciparea de sub dominația americană, destindere și cooperare internațio- , nală. In statele care au scuturat recent jugul colonial se afirmă tot mai hotărît năzuințele maselor largi de a-și consolida independența, de a bara acțiunile neocolonialismului, de a înfăptui transformări sociale progresiste. Viața, realitățile confirmă că succesul luptei partidelor comuniste este indisolubil legat de priceperea cu care ele știu să unească și să coalizeze în jurul lor masele cele mai largi ale poporului, toate forțele democratice ale națiunii.De cea mai mare însemnătate este închegarea și întărirea legăturilo colaborare și acțiune unitară a tașamentelor fiecare țară.Numeroase dobîndit o această privință, rie de țări s-a întărit solidaritatea diferitelor organizații politice și profesionale ale clasei muncitoare. Comunitatea de interese a maselor largi de muncitori organizați în sindicatele de diverse orientări creează condiții favorabile pentru desfășurarea de acțiuni comune ale acestora. Este semnificativ faptul că în Franța, de pildă, pentru prima oară de la scindarea organizatorică a mișcării sindicale, două mari centrale naționale — Confederația Generală a Muncii și Confederația Franceză Democratică a Muncii — au stabilit o platformă comună asupra unor acțiuni revendicative. Majoritatea covîrșitoa- re a bătăliilor greviste care au avut loc anul trecut în Italia, marile campanii muncitorești „de primăvară" și „de toamnă" din Japonia au fost organizate în comun de sindicatele afiliate la principalele centrale sindicale naționale, care cuprind laolaltă milioane de muncitori. Este matematic verificat că unitatea de acțiune a sindicatelor sporește amploarea, combativitatea și eficiența acțiunilor revendicative muncitorești.O însemnătate deosebită are întărirea colaborării dintre partidele comuniste și partidele social-democrate. Desigur, între partidele comuniste și social-democrate există și persistă pronunțate deosebiri ideologice în interpretarea unor evenimente și procese, în formele și metodele de activitate practică. Dar condițiile în ca- re-și desfășoară activitatea, cerințele societății contemporane fac pe deplin posibile apropierea, colaborarea dintre ele, organizarea de acțiuni comune în domeniile în care pozițiile se apropie sau coincid, fapt pe deplin dovedit de experiența unor țări. Un exemplu concludent îl constituie a- cordul realizat cu prilejul ultimelor alegeri parlamentare între Partidul Comunist Francez, Partidul Socialist (S.F.I.O.) și alte forțe de stînga grupate în Federația Stîngii Democrate și Socialiste, acord care a permis forțelor de stînga să obțină un important succes în alegeri. Tratativele care se desfășoară în continuare între P.C. Francez și Federația Stîngii Democrate și Socialiste, acordul realizat recent privind lupta comună pentru apărarea și îmbunătățirea securității sociale marchează eforturile pe linia elaborării unei platforme de acțiune comună a stîngii franceze în probleme sociale și politice de interes major. în Finlanda, unitatea de acțiune realizată între partidul comunist și partidul socialist a făcut posibilă a

ducerea la putere a unul guvern al forțelor de stînga cu participarea și a comuniștilor. Colaborarea realizată de Partidul Comunist din Chile cu partidul socialist și alte forțe de stînga a dus la închegarea și întărirea Frontului de acțiune populară, (F.R.A.P.) care se afirmă ca o forță politică tot mai însemnată.Apare astfel clar, pe baza faptelor, că acolo unde comuniștii și socialiștii acționează împreună, crește considerabil puterea și capacitatea forțelor democratice de a influența viața politică și socială a țării.Ca urmare a ascuțirii contradicțiilor sociale, a primejdiilor pe care le creează pentru pacea și libertatea popoarelor politica agresivă a imperialismului, a deplasărilor care au loc în opinia publică, într-o serie de partide socialiste se conturează în prezent optici noi, unele manifestă poziții mai avansate, realiste într-o serie de probleme importante internaționale, cum ar fi încetarea bombardamentelor S.U.A. asupra R. D. Vietnam, lichidarea blocurilor militare, înfăptuirea securității europene, intensificarea relațiilor între toate statele, fără deosebire de sistemul lor social-politic, în spiritul coexistenței pașnice, pe baza respectării demnității și suveranității fiecărui popor, a deplinei egalități în drepturi. Faptul că asemenea poziții se manifestă și în politica unor partide socialiste care iau parte la guvernare se repercutează favorabil asupra orientării pe care o urmează statele respective în diferite probleme ale vieții internaționale, găsindu-și expresia în dezaprobarea, care uneori ia forme vii, a agresiunii americane în Vietnam, în dezacordul sau opoziția față de diverse măsuri vizînd intensificarea penetrației monopolurilor străine, accelerarea cursei înarmărilor etc.Concomitent, partidele comuniste dintr-o serie de țări au găsit și găsesc posibilități de rodnică colaborare și cu alte forțe politice democratice și patriotice din acele țări, cu personalități progresiste, cu care desfășoară în comun acțiuni împotriva planurilor agresive ale cercurilor imperialis

te, pentru promovarea aspirațiilor de independență, suveranitate, pace și securitate ale întregii națiuni. ■Firește, eforturile spre conlucrare în problemele în care se ajunge la unitate de vederi nu ar putea fi limitate la cadrul intern al unei țări sau alteia, impunîndu-sc desfășurarea lor și pe plan internațional. Și sub acest raport prezintă însemnătate deosebită intensificarea contactelor, a dialogului, a schimburilor de vederi. Acțiunile pe plan internațional pentru anumite obiective comune pot să influențeze, să faciliteze colaborarea între comuniști și socialiști, între toate forțele înaintate ale societății în-interiorul țărilor respective.în dorința de a contribui la strîn- gerea relațiilor de solidaritate internaționalistă cu toate detașamentele clasei muncitoare, cu toate forțele democratice, partidul nostru și-a lărgit legăturile și cu reprezentanții altor organizații muncitorești, cu sindicatele, cu partidele socialiste și democratice din diferite țări. Astfel au avut loc convorbiri cu delegații ale Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Partidului Socialist Popular din Norvegia, Partidului Socialist Unificat Italian, Partidului Socialist Francez (S.F.I.O.), Partidului Social-Democrat din Finlanda, Partidului Socialist și Partidului Socialist Democratic din Japonia etc. Delegații ale P.C.R. au participat la congrese ale unor partide socialiste ca, de pildă, Partidul Socialist Italian al Unității Proletare, Partidul Socialist din Chile etc.De asemenea, s-au dezvoltat legăturile partidului nostru cu diferite organizații democratice și progresiste din noile state independente, cu mișcarea de eliberare națională. A- genda aceleiași perioade a ultimilor doi ani a înscris vizite și contacte ale reprezentanților partidului nostru cu delegații ale Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, Partidului Popular Laoțian, s-au extins relațiile noastre cu organizații politice și sociale din Republica Arabă Unită, Siria, Algeria, Guineea, Mozambic, Congo-Brazzaville, Guineea portugheză, Angola.Cu toate deosebirile de poziții față de unele probleme, toate aceste contacte s-au dovedit utile, au permis mai buna cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, au deschis noi posibilități pentru extinderea colaborării cu clasa muncitoare și forțele democratice din alte țări.Partidul nostru are convingerea că posibilitățile pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre partidele comuniste și celelalte detașamente ale clasei muncitoare, toate forțele antiimperialiste sînt deosebit de mari, că ele n-au fost nici pe departe explorate și că interesele supreme ale omenirii cer să se depună mari eforturi în vederea lărgirii continue a frontului antiim- perialist, a asigurării acțiunii lui u- nite și combative. Pentru unirea tuturor forțelor antiimperialiste, o deosebită importanță are unitatea partidelor comuniste si muncitorești, a mișcării comuniste internaționale, în scopul realizării acestei unități, este necesar să nu se întreprindă nimic care ar putea să ducă la a- dîncirea divergentelor existente, să se facă totul pentru a asigura statornicirea unor relații normale între partide. Este esențial să se evite orice ar putea restrînge sau frîna procesul de întărire a unității forțelor largi antiimperialiste, orice manifestare de sectarism, să se folosească toate prilejurile pentru a se atrage noi și noi forțe, pentru a strînge rîndurile acestora și a acționa împreună în numele marilor țeluri și idealuri comune.In ceea ce-1 privește, partidul nostru, credincios tradițiilor sale internaționaliste, va continua să lărgească și să intensifice legăturile tovărășești cu partidele comuniste și muncitorești, cu organizațiile democratice și progresiste. Corespunzător voinței poporului român și intereselor sale vitale, intereselor generale ale socialismului și păcii, Partidul Comunist Român își exprimă hotărî- rea de a face și în viitor tot ce îi stă în putință, tot ce depinde de el pentru a contribui la întărirea coeziunii mișcării comuniste, a țărilor socialiste, a tuturor forțelor marelui front mondial pe al cărui stindard sînt înscrise cele mai nobile aspirații ale omenirii contemporane — socialismul, pacea, progresul social.

DETERMMSM
ȘI CUNOAȘTERE

I

Pe baza unul material documentar 
vast șl intr-o perspectivă originală, 
culegerea de studii apărută sub acest 
titlu — constituind al XII-lea vo
lum al colecției „Materialismul di
alectic și științele moderne", ce apare 
în Editura Politică — abordează pro
bleme de mare actualitate în gîndi- 
rea științifică șl filozofică : valoarea 
metodologică a determinismului, co
relația dintre cauzalitate și interac
țiune, dintre cauzalitate și probabi
litate, dintre determinism și finali
tate, interpretarea deterministă a în- 
tîmplării, conceptul de progres și 
mecanismul lui în natură și socie
tate, reflectarea și formele ei. In 
tratarea problemelor se acordă o deo
sebită atenție aspectelor gnoseologice 
ale cauzalității și determinismului. 
Totodată, un număr de studii sînt 
consacrate analizei apariției conștiin
ței, rolului semnelor în procesul cu
noașterii șl construirii unor modele 
ale dobîndlrli cunoștințelor noi, me
todei axiomatice în științele fizice, 
constituirii logicii cercetării științi
fice.

Prin tematica șl spiritul articole
lor incluse, volumul poate servi ca 
auxiliar al unui manual marxist de 
filozofie.

ORIGINILE POLITICII
AMERICANE"

In Editura științifică a apărut zilele 
acestea lucrarea „Originile politicii 
americane" de Silviu Brucan. Inscri- 
lndu-se pe linia interesului deosebit 
pe care îl manifestă istoricii, socio
logii, economiștii, largi categorii de 
cititori față de problemele politicii 
internaționale, autorul abordează tema 
cărții sale dintr-un unghi nou : al 
originilor, al modulul cum se naște, 
cum se formează și cum evoluează 
politica americană. Care sînt forțele 
care determină politica americană 7 
Cum funcționează mecanismul de ela
borare a ei 7 Care sînt impulsu
rile mediului extern, dar șl limită
rile pe care el le impune Statelor 
Unite 7 Iată întrebările principale că
rora 11 se dă răspuns în lucrarea cu 
titlul de mal sus, bazată pe o te
meinică cercetare istorico-sociologică.

Apărută în Editura Academiei Re
publicii Socialiste România, lucrarea 
de față, realizată de un colectiv al
cătuit din prof. Gh. Ștefan, I. Bar- 
nea, Maria Comșa, Eugen Comșa, re
prezintă o sinteză a rezultatelor săpă
turilor arheologice întreprinse la Di- 
nogeția (Garvăn, raionul Măcin) între 
1939 și 19G2.

Valoarea deosebită a rezultatelor 
investigațiilor întreprinse privind 
stratigrafia acestei așezări feudale tim
purii, locuințele și anexele lor, ocu
pațiile locuitorilor etc, este confir
mată de interesul cu care acestea 
au fost primite pe plan național de 
către specialiști, cît șl de ecoul pe 
care l-au avut în diferite publica
ții de peste hotare.

Specialiștii întreprinderii de 
Industrie locală „VEDEA" din 
Roșiori de Vede execută lucrări 
de reparații pentru toate tipu
rile de electromotoare de cu
rent continuu și alternativ, in
clusiv rebobinare, precum și 
diverse reparații metalice pen
tru electricitate: la dulapuri 
pentru acumulatori și dulapuri 
pentru redresori.

Întreprinderea „Vedea" răs
punde, de asemenea, la satis
facerea unor solicitări privind 
formarea și încărcarea bate
riilor de autovehicule și trac
toare.

URBANISTICĂ
Modul de a concepe și realiza un oraș trebuie să țină seamă și de concluziile ce se desprind din evoluția istorică a așezării respective. Această recomandare devine o datorie imperioasă cînd e vorba de orașe cum e, de pildă, lașul, așezare cu un bogat tezaur de tradiții și valori arhitecturale, căruia i se suprapune astăzi o citadelă modernă în plin avînt, capabilă să răspundă comandamentelor de viitor. E firesc, deci, ca sistematizarea și dezvoltarea urbanistică a orașului să nască probleme legate de punerea în valoare atît a formelor specifice de relief, cît și a monumentelor istorice întîlnite aici la tot pasul, să necesite discuții vii legate de armonizarea dintre tradițional și modern.lașul de azi și de mîine trebuie să ofere o diversitate dintre cele mai interesante și mai atrăgătoare, păstrînd vechi comori de artă într-o montură modernă. Aici, arhitectura avîntată spre cer e vecină cu străduțe patriarhale copleșite de o vegetație debordantă, metocul cu arcade rotunjite stă alături de orga gigantică a tinerei industrii. In orice anotimp ai
puncte de vedere

veni la Iași, din orice parte ai sta să-l privești, el are un anumit farmec, care e numai al său. Un Marcus Bandinus, la 1647, îi compara priveliștea amfiteatrului cu albeața Romei, Ion Ghica, la 1846, îi cînta poezia împrejurimilor, Mihail Sado- veanu, prin 1920, îi cinstește lumina irizată, iar Geo Bogza, în anii noștri, îi evidențiază aura spirituală. Din toate se desprinde adevărul că, în pofida tuturor transformărilor impuse de evoluție, lașul trebuie să rămînă ceea ce este : unic în ființa lui spirituală și materială. Iată de ce la Iași nu e permis ca opera de s.: urbanistică, reconstrucție și construc- ție,.-să fie efectuată fără o prealabilă și îndelungată perioadă de studiu și de inventariere a tot ceea ce există ca moștenire de preț.■ Expusă pe cîteva coline cu unduire domoală, vechea vatră a orașului, azi zonă centrală, include principalele podoabe arhitecturale și de valoare istorică, foste locașuri de cult, reședințe domnești, case cu trecut istoric sau cultural memorabil, răspîndite în punctele mai importante ale terenului. în jurul acestor obiective s-au construit de-a lungul secolelor locuințe din material nedurabil, cu un pronunțat caracter rural, refăcute după incendii și inundații sau chiar după cîte o iarnă mai grea. Acest oraș, pe care Nicolae Iorga îl vedea „desfăcut și apoi refăcut", în sensul înlăturării a tot ce-i moluz și maghernițe, include, potrivit celui mai recent inventar, peste 300 monumente de arhitectură, artă, case memoriale și rezervații arheologice — obiective ce se cer neapărat conservate și puse în valoare. Către păstrarea și restaurarea lor s-a îndreptat, în primul rînd, grija organelor locale și a Direcției monumentelor istorice. Au fost sau se află în curs de restaurare Teatrul Național, Sala gotică din ansamblul Trei Ierarhi, fostul palat Roznovanu, mănăstirile Galata și Cetățuia și altele, suma angajată depășind 25 de milioane lei, urmînd a se mai cheltui în perspectivă peste 8 milioane. In același timp, preocuparea pentru păstrarea acestor valori într-un cadru funcțional a condus ca. pe bază de studii, să se dea acestora, în. mod etapizat, o utilizare cît mai indicată. Astfel, fostul Palat Domnesc e astăzi Palat al Culturii cu complex muzeal, reședința lui A- lexandru Ioan Cuza a devenit Muzeu al Unirii, casele memoriale din locuințe — sînt case-muzeu sau unități de cercetare științifică.Mergînd pe linia îmbunătățirii circulației dintre cele două părți ale o- rașului — cea de sus și cea de jos — strangulată mai ales în Piața Unirii, Institutul de studii pentru construcții, arhitectură și sistematizare — proiectantul ansamblului actual al Pieței Unirii — după studii îndelungate și consultări cu numeroși ieșeni, după un concurs republican, a proiectat realizarea legăturii prin strada Banu, la intersecția cu strada Arcu, lîngă Liceul Național. Soluția a făcut posibilă păstrarea vechiului conservator, dar a necesitat dezafectarea fostului sediu al Academiei Mihăilene, ce se afla chiar la intersecția celor două trasee și micșora gabaritul la jumătate. Asemenea rezolvări nu sînt de dorit, dar în cadrul acțiunii de modernizare a orașelor vechi, urbanismul este u- neori pus în situația de a sacrifica unele valori pentru a permite continuarea vieții unui oraș în condițiile noului. Nunjărul foarte redus de asemenea sacrificii demonstrează că proiectanții ieșeni sînt preocupați permanent de păstrarea și integrarea monumentelor istorice, așa cum s-a procedat, de altfel, și prin introducerea ca element în cadrul urbanistic al Pieței Unirii a bisericii Talpalari și a statuii lui Alexandru Ioan Cuza. Și exemple pe linia preocupărilor de valorificare a elementelor din istoria Moldovei și trecutului lașului se mai pot da.Prelungind o asemenea preocupare în viitor, se preconizează crearea, din străzi existente, a unor trasee pavate în mod deosebit, pentru a etala valorile din zonă, a predispune pe vizitatori la contemplare și a reține a- tenția chiar și a celui mai grăbit turist. De asemenea, sînt în studiu realizarea unor deschideri de vedere către monumente și de la monumente spre colinele înconjurătoare sau spre clădirile valoroase din vecinătate — aceasta prin crearea de esplanade pietonale, degajări sau regimuri de 

construcții variate. De altfel, în momentul de față, la Iași nu se amplasează nici o construcție pînă cînd, prin studiul de siluetă și machete, și pe fotografii panoramice în machetă, nu se confirmă certitudinea aportului pe care noua clădire îl poate aduce la valorificarea elementelor de relief și a patrimoniului moștenit. Așa, de exemplu, construcțiile din ansamblul viitoarei Pieți a Palatului Culturii au fost proiectate la scara celor existente (școala G. Asachi, biseric» Sf. Neculai Domnesc, palatul Rozno- vanu, Banca de Stat), pentru a nu micșora valoarea palatului și, în același timp, pentru a se integra armonios în ansamblu, în timp ce o altă construcție, Spitalul de pediatrie din cartierul Tătărași, va evidenția ca dominantă cornișa Tătărași-sud. Degajarea realizată în jurul bisericii Sf. Neculai Domnesc, a ansamblului Trei Ierarhi și Mitropoliei, deschiderea esplanadei palatul Roznovanu — Teatrul Național vor face, atunci cînd întreaga degajare va fi terminată, ca monumentele valoroase din zonă, inclusiv casa-tiparniță Dosoftei, ca șl

Palatul Culturii să capete cu totul alte perspective.Tot pentru găsirea celor mai just» și adecvate soluții, în rezolvarea problemelor pe care le ridică în special zona centrală a orașului este folosit' metoda concursurilor republicane di idei, întregită apoi, pe parcursul pro' iectării cu expuneri și discuții în colective de lucru — colective formate din oameni de știință și cultură, cadre didactice, specialiști în construcții și, în general, locuitori al orașului. In felul acesta s-a procedat cu prima etapă a Pieței Unirii, cu ansamblul Pieței Palatului Culturii, Piața Tineretului cu deschidere spre Rîpa Galbenă, Piața Podu Roșu și altele.Tinzînd spre mărirea spațiilor verzi de la 2,5 m p pe cap de locuitor, la 15 mp., la Iași se vor realiza, etapizat, .spații plantate, legate de necesitățile fiecărui microraion și cartier, în afara unui parc de cultură, odihnă și sport și a zonelor de protecție și agrement. Ele vor contribui la îmbunătățirea microclimatului din zonele de locuit, în special ă celui din zona Bahluiului, la consolidarea versanți- lor alunecători, la punerea în valoare a colinelor și la protecția contra cu- renților dominanți de pe firul văii. Sînt în curs de amenajare zona de agrement Ciric, complexul turistic Repedea și zona Grădina botanică-Co- pou, pădurea Bre.azu și unele spații plantate în interiorul orașului.Paralel cu toate acestea, noi ținem seama că ne aflăm într-un oraș în plină dezvoltare social-economică, un organism viu care, în primul rînd, trebuie să răspundă celor patru funcțiuni de bază : locuință, loc de muncă, mișcare și recreere. Deci, zone de locuit, cartiere industriale, școli și instituții, căi de circulație rapidă, condiții de odihnă și recreere. Așa se face că, după studii de amplasare a blocurilor de locuit în plombe sau pe locuri virane (Păcurari, Codrescu, Tudor Vladimirescu), s-a trecut la studii pentru reconstrucția cartierelor celor mai degradate, dar și mai a- propiate locurilor de muncă, din șesul Bahluiului și Tătărași-sud, pentru a continua apoi proiectarea de cartiere locuibile în lunca Bahluiului către Tg. Frumos, în paralel cu construcțiile din zona centrală.In privința circulației, plecînd de la. principiul eliminării zgomotului șl a înscrierii în formele de relief specifice, s-a preconizat a se păstra, la scara vremii, vechile străzi, completate însă cu trasee de cornișă, cum ar fi cel care, trecînd pe lîngă Rîpa Galbenă, leagă Piața Tineretului de Piața Bucșinescu și oferă călătorului o salbă de monumente dintre cela mai reprezentative (palatul Sturza, Mitropolia, Trei Ierarhi, Piața Palatului, vechiul Beilic, biserica Zla- taust), dar și panorama de șes a orașului, străjuită de colinele Miroslava, Galata, Cetățuia, Repedea, Vlădiceni, pe care se proiectează verticalele ce țîșnesc din masivele industriale sau cele ale blocurilor-turn de pe magistrala Bahlui.Pentru un ochi atent, chiar neavizat, lașul contemporan începe să prindă contur. Alături de pivotul moștenirii ce vine din secole, crește orașul modern, orașul unei puternice baze industriale, al multor zeci de școli și facultăți, orașul cartierelor cu totul noi ce înfloresc în jurul vetrei orașului, vechiul tîrg. Cele 8 750 de apartamente terminate în Socola- Nicolina-Cantemir, ca șl cele 8 300 de apartamente în curs de realizare pe colinele Tătărașului, conjugate cu zona industrială dintre ele, încep să profileze orașul viitorului. Faptul că prima etapă a reconstrucției se desfășoară în cartiere și nu în zona centrală a orașului dovedește o dată mal mult respectul pe care proiectanții îl au pentru orașul istoric, rezervîn- du-și atacarea obiectelor centrale după acumularea unei mai mari experiențe. In ceea ce privește linia pe care se merge în acest uriaș efort și justețea ei, ne permitem a-1 cita pe George Călinescu : „lașul a suferit , în ultima vreme prefaceri în bine uimitoare... Oricît m-ar atrage pitorescul, admit că acesta e drumul adevărat, indicat de imperativul progresului și că mîine, cele cîteva punct» cardinale istorice se vor desprinde mai bine dintr-un Iași modern, industrial și cultural, sistematizat, fără rupere cu trecutul".
Conf. dr. ing. Const. MIHAILESCU 
director al D.S.A.P.C. lași



Sarcinile de plan pe 1968 —
A

N DEZBATEREA

COLECTIVELOR

din Întreprinderi
în întreprinderi continuă să aibă loc, în aceste zile, adunări ale 

saiariaților care analizează rezultatele obținute anul trecut și dezbat 
sarcinile de plan pe 1968, în lumina hotărîrilor adoptate de Conierința 
Națională a partidului. Expresie a profundului democratism, care ca
racterizează orînduirea noastră socialistă, aceste adunări asigură parti
ciparea largă a maselor de salariați din unitățile industriale Ia discu
tarea și rezolvarea problemelor legate de bunul mers al producției, aiir- 
marea opiniei sociale în viața noastră economică. Ele sînt un prilej de 
examinare exigentă a diferitelor laturi ale activității economice, de 
desfășurare largă a inițiativei muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor 
în evidențierea a noi resurse și posibilități pentru perfecționarea în 
continuare a producției, pentru ridicarea nivelului eficienței economice.

UZINA „STEAGUL ROȘU'-BRAȘOV
Uzinele „23 August" din Capitala. Cea de-a doua locomo
tivă de 1 250 C.P., d in seria zero, gata de a pleca în 

cursa de probâ

NECESITA TEA DINAMIZĂRII

ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

AGROZOOTEHNIC

„Obiective realiste, 
mobilizatoare"

La uzina de autocamioane „Steagul roșu" Brașov a avut loc, zilele acestea, adunarea reprezentanților saiariaților, în cadrul căreia s-a analizat modul în care s-a realizat planul pe 1967 șl s-au dezbătut sarcinile de plan ce revin întreprinderii pe 1968. Din

ceste măsuri, ca și altele au fost aplicate la loturile lansate în ultima vreme în fabricație, destinate exportului. Printre alte îmbunătățiri substanțiale, aduse actualelor tipuri de autocamioane de 5 tone, aș mai aminti mărirea suprafeței platformei de la 9 mp lareferatul prezentat de ing. . 11,4 mp, ca și reducereaGhetfrghe Tridă,' directorul ' ■ consumului de combustibil general al uzinei, a reieșit că anul trecut a constituit pentru constructorii de autocamioane un an în care inițiativa și capacitatea lor creatoare, îndreptate spre perfecționarea organizării producției și ridicarea eficienței economice, s-au materializat în importante rezultate. Planul producției globale a fost depășit cu 128 milioane lei, iar la productivitatea muncii s-a înregistrat o creștere de a- proape 20 Ia sută față de anul precedent, 84 la sută din sporul producției obți- nîndu-se pe această bază. Cu 23 milioane lei a fost depășit planul de beneficii, volumul beneficiilor realizate fiind dublu do anul 1966.Sarcini deosebit de portante — izvorîte planul cincinal, din documentele Conferinței Naționale a partidului — revin uzinei de autocamioane în acest an.' Comparativ cu 1967, producția globală și marfă urmează să crească cu 14,5 la sută și, respectiv, 14,3 la sută, productivitatea muncii cu 10,5 la sută, iar prețul de cost va trebui să scadă cu 5,6 la sută.Cum și pe ce căi se vor realiza aceste sarcini substanțial sporite ? Răspunsul la această întrebare îl dau cele peste 500 de măsuri tehnice și organizatorice bazate, în marea lor majoritate, pe propunerile făcute în dezbaterile care au avut loc la nivelul secțiilor și care cuprind toate compartimentele de activitate ale uzinei. Majoritatea lor se referă la perfecționarea în continuare a organizării producției și a muncii și, în primul rînd, la raționalizarea fluxurilor tehnologice șl mecanizarea transporturilor interne.Toți cei care au luat cu- vîntul — muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști — au subliniat că, deși mult sporite față de anul trecut, sarcinile de plan pe 1968 sînt realiste și mobilizatoare. Referindu-se la aspectele esențiale care condiționează realizarea planului pe acest an, mulți dintre ei au relevat experiența pozitivă, dar și unele neajunsuri care mai persistă în activitatea uzinei.După cum era firesc, una din problemele majore a- bordate în cadrul adunării a fost ridicarea la un nivel și mai înalt a caracteristicilor tehnico-economice și funcționale ale autocamioanelor românești.— Măsurile luate pînă a- cum ca și cele care se vor lua în viitorul apropiat — a spus Constantin Ivănea- nn. inginerul șef de concepție — vizează în special îmbunătățirea . performanțelor actualului motor, ca și a sistemului de frînare și de direcție, a durabilității unor organe. Toate a-

fatăim- din

cu circa 4 litri la suta de kilometri. Bineînțeles că nu ne vom opri aici. In a- tenția serviciilor noastre de concepție stau și alte îmbunătățiri. Perfecționările amintite, ca și cele care se află în studiu, urmează să fie aplicate și generalizate în timpul cel mai la autocamioanele te parcului auto Totodată, studiem tatea diversificării ției de autocamioane.Dezbaterile au polarizat atenția și asupra unei alte sarcini importante : reducerea consumului de metal. Referatul prezentat cît și discuțiile au relevat eforturile depuse de colectivul uzinei în vederea folosirii eficiente a metalului. Prin măsurile luate, anul trecut s-a realizat o economie de circa 400 tone metal. Rebutul a fost redus la jumătate. S-a subliniat însă că, în această privință, rezultatele nu sînt pe măsura posibilităților.— In 1967, secția turnătorie de oțel s-a numărat printre secțiile cu rebutul cel mai ridicat, deși acesta este mai mic decît în 1966 — a spus ing. Ilie Sin. In ultima vreme, noi am luat o serie de măsuri care vor permite să reducem substanțial rebutul, să economisim 180 tone de metal. Firește, rezervele nu sînt epuizate. O cale importantă pentru reducerea consumului de metal constă în reproiectarea pieselor care ies cu un adaos mare de prelucrare. De aceea, propun constructorului șef să analizeze această problemă. Aceasta ar duce nu numai la scăderea consumului de metal, dar și la o îmbunătățire a performanțelor calitative ale pieselor.Reluînd aceeași idee, tehnicianul Teodor Budușan, din cadrul secției forjă, a spus :— Deși a fost sensibil scăzut în 1967. fată de anul precedent, rebutul s-a menținut și la noi ridicat. Cauzele mai frecvente au constat în lipsa asistentei tehnice și slaba calitate a reparațiilor efectuate de serviciul mecanic-șef, dar și în neglijenta și calificarea necorespunzătoare a unor muncitori. Iată deci neajunsuri asupra cărora trebuie să ne concentrăm serios atenția pentru a le înlătura cît mai repede.Larg dezbătute au fost și problemele legate de aprovizionarea tehnico-materia- lă a secțiilor și locurilor de muncă. Mai multi vorbitori au subliniat că în acest domeniu continuă să se manifeste serioase neajunsuri, cu repercusiuni asupra activității uzinei.— Aprovizionarea defectuoasă — a spus inginerul Victor Herța, șeful secției motor — ne provoacă greutăți în eforturile noastre pentru utilizarea optimă a

scurt și destina- intern. posibili- produc-

potențialului tehnic șl a timpului de lucru. Măsurile luate în direcția întăririi disciplinei în muncă au o eficiență scăzută tocmai din această cauză. Planul se realizează neritmic. Ne mai mirăm că unele mașini „cad“ mai devreme decît trebuie, că apar probleme de calitate. Tocmai de aceea propun să fie revizuit și reorganizat întregul nostru sistem de aprovizionare. pentru a avea un caracter mai operativ, mai eficient.Aceeași temă a fost a- bordată și de muncitorul Mihai Rogoz de la turnătoria de fontă.— In acest an, secția noastră va trebui să realizeze un volum de piese turnate cu circa 14 la sută mai ridicat decît în 1967 și să obținem o economie la prețul de cost de circa 13 milioane lei. Dacă vom fi a- provizionați ca în cea de a doua jumătate a anului trecut, cînd, lunar, noi am pierdut cîte 5 zile din lipsa unor materii prime și materiale, nu ne vom putea îndeplini sarcinile. Acest lucru trebuie să preocupe mai mult conducerea uzinei, mai ales că asemenea fenomene s-au manifestat și în prima lună din a- cest an.Din cele relatate de vorbitor, aprovizionarea neritmică generează și alte neajunsuri. Date fiind golurile frecvente în aprovizionare, cadrele de conducere ale secției recurg la soluții improvizate, în sensul că sînt obligate să folosească materiale necorespunzătoare. uneori mai scumpe, care, pe lîngă faptul că încarcă prețul de cost, au și un efect negativ asupra caracteristicilor pieselor turnate.Mai mulți vorbitori au abordat în cuvîntul lor probleme legate de perfecționarea în continuare a organizării producției și a muncii, ca una din principalele căi care va asigura îndeplinirea prevederilor de plan pe 1968.— In momentul de fată —a spus tovarășul Sergin Șerbănescu, directorul tehnic al uzinei — aproape jumătate din numărul muncitorilor execută lucrări cu caracter auxiliar. Este de datoria cadrelor noastre inginerești să vină cu soluții si propuneri în vederea raționalizării întregii munci. Rezultatele obținute în a- ceastă direcție constituie doar un început. Se impune să continuăm această acțiune, s-o adîncim, întrucît mai sînt destule cazuri în uzină cînd se lucrează încă în virtutea obiceiului și a rutinei. Există încă unele procese tehnologice puțin gîndite, neraționale — și tocmai asupra acestora trebuie să-și îndrepte atenția inginerii noștri pentru a găsi cele mai raționale și eficiente soluții.Adunarea reprezentanților saiariaților de la uzina „Steagul roșu" a aprobat, în continuare, proiectul contractului colectiv pe 1968. In încheiere, au fost formulate și aprobate angajamentele colectivului uzinei pe acest an.
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

Foto : M. Cioo

A 5-a

micro - hidrocentrală

de pe Argeș

La Bascov, în apropiere de Pitești, a început construc
ția celei de-a cincea micro-hidrocentrale de pe Argeș- 
aval. Proiectul prevede amenajarea unui lac de acumu
lare cu un volum de peste 4,5 milioane mc apă. Cen
trala propriu-zisă va avea o putere instalată de 7,5 mw 
și va fi construită, ca și barajul, în albia rîului. Micro- 
hidrocentrala de la Bascov va intra în funcfiune către 
sfîrșitul anului viitor, urmînd să furnizeze energie elec
trică și apă zonei industriale Găvana.

(Agerpres)

Pentru țăranii cooperatori din raionul Botoșani a devenit o obișnuință ca, în timpul iernii, cînd lucrările agricole sînt mai puține, să urmeze cursurile învățămîntului agrozootehnic pentru a-și îmbogăți cunoștințele profesionale. Și în această iarnă, diferitele cercuri au cunoscut o mare afluență. Așa se face că la cele 111 cercuri de învățămînt agrozootehnic și 31 cercuri de aprofundare a cunoștințelor sînt înscriși aproape 3 000 de cursanțl. De asemenea, numeroși țărani cooperatori audiază conferințe pe teme agricole ce se țin la căminele culturale de către specialiști și cadre didactice. Am făcut un raid prin mai multe cooperative a- gricole din raion, unde am stat de vorbă cu cadre de conducere, lectori la diferite cercuri, cooperatori și cu specialiști de la consiliul agricol raional. Peste tot se remarcă interesul deosebit al oamenilor pentru această formă de însușire a cunoștințelor a- gricole.„In general, anul acesta — ne-a relatat tov. ing. Mircea Feti, președintele Consiliului agricol raional Botoșani — învățămîntul agrozootehnic se desfășoară mai bine decît în anii din urmă. Din constatările făcute cu prilejul unor controale, reiese că majoritatea lectorilor au dobîndit mai multă experiență, știu să facă o legătură mai bună între teorie și practică. Eficiența învățămîntului se face din plin simțită în rezultatele practice ale cooperativelor agricole atît în producțiile sporite, cît și în creșterea valorii zilei-muncă. Nu este mai puțin adevărat că sînt și unele greutăți în ce privește participarea cu regularitate a cursanților la lecții".Afirmațiile președintelui Consiliului agricol raional Botoșani aveau să se confirme în cîteva din unitățile pe care le-am vizitat. Un prim popas Ia cooperativa din Bucecea. Despre felul cum se desfășoară învățămîntul la cercul de zootehnie, ne-a vorbit tov. inginer Savin Ionc- sei, lector la acest cerc : „De la bun început, am stabilit ca lecțiile să aibă loc în fiecare joi dimineața, între orele 9—11. Pentru a fi cît mal aproape de producție am amenajat o cameră în sectorul zootehnic, unde avem planșe, microscop, mulaje etc. Materialul didactic," care — ce-i drept — e cam sărac, este completat cu materialul viu. Cele mai interesante lecții despre creșterea și îngrijirea animalelor sînt cele urmate de demonstrații practice. Atît predarea, cît și controlul felului cum au fost însușite cunoștințele o facem de așa manieră încît cursanții să ia parte activă la discuții, cu exemplificări, completări etc. Prin modul de a purta discuțiile caut să trezesc interesul cursanților pentru problemele a- bordate. Procedînd astfel, nu numai că am o prezență de sută la sută la cursuri, dar vin și alți îngrijitori, care au absolvit aceste cursuri.Așa stînd lucrurile, nu este de mirare că îngrijitorii de animale de la

Bucecea au realizat în 1967 cîte 2 250 litri lapte pe cap de vacă furajată, față de 2 100 litri cît au avut în plan, cooperativa situîndu-se în rîndul unităților fruntașe din raion. Și în sectorul vegetal, unde funcționează un cerc de aprofundarea cunoștințelor, urmat de 30 de cursanți, cooperatorii din Bucecea au rezultate bune. Dovadă sînt producțiile medii Ia hectar, obținute în anul care a trecut, 2 133 kg grîu, 2 520 kg porumb boabe, 24 100 kg sfeclă de zahăr, 1 990 kg floarea soarelui. întrucît toate aceste producții se reflectă în valoarea ridicată a zilei muncă, membrii cooperativei sînt interesați
însemnări din
raionul Botoșani

să-și însușească noi cunoștințe agrozootehnice pentru a putea munci și mai bine.Și la cooperativa din Cucorăni am aflat lucruri îmbucurătoare despre felul cum se desfășoară învățămîntul agrozootehnic. La cele 5 cercuri de cultură a plantelor, viticultură, creșterea albinelor, sînt înscriși 85 de cursanți. La toate cercurile frecvența este foarte bună și cursanții prezintă un interes deosebit pentru însușirea temeinică a cunoștințelor predate. Nu este deci întîmplător că și această cooperativă obține, an de an, rezultate tot mai bune în diferite sectoare de activitate. Printre unitățile unde atît consiliile de conducere, cît și specialiștii dau atenție

bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic se află și cele din Dumbrăveni, Mîndrești, Roma șl multe altele.In raionul Botoșani se întîlnesa însă și unități unde învățămîntul agrozootehnic nu constituie o preocupare majoră pentru consiliile de conducere ale cooperativelor agricole și unde specialiștii nu se străduiesc să găsească acele forme de predare care să atragă pe țăranii cooperatori la frecventarea cursurilor. La cooperativa din Socrujeni, cercul de creșterea animalelor și-a început tîrziu activitatea, iar acum lecțiile nu sînt ținute cu regularitate. Aceasta deoarece consiliul de conducere și lectorii nu s-au preocupat, în suficientă măsură, de antrenarea țăranilor cooperatori la cursuri. Din cauza frecvenței slabe, parte din lecțiile planificate nu s-au putut ține. Și cazul nu este unic. Pînă la 22 ianuarie, din cele 57 cercuri anul III, cîte sînt pe raion în toate formele de învățămînt, numai un singur cerc a ținut toata cele zece lecții cîte erau posibil da ținut, iar la lecția a 9-a au ajuns a- bia 12. La fel se prezintă situația și cu cercurile de aprofundarea cunoștințelor. Din cele 31 de cercuri numai 6 au ajuns la lecția a 7-a ; 16 sînt la lecția a 5-a, și 22 la lecția a 4-a.Este știut șl verificat în practică rolul deosebit ce-1 are îmbogățirea cunoștințelor țăranilor cooperatori, fie că lucrează în sectorul vegetal sau zootehnic. De aceea, se impune ca, în lunile de iarnă care au mal rămas, să se dea toată atenția bunei desfășurări a învățămîntului agrozootehnic, prin antrenarea cursanților, să se ia măsuri de recuperarea timpului pierdut. învățămîntul agrozootehnic trebuie să-și aducă din plin contribuția la realizarea sarcinilor prevăzute în planurile de producție.
Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii*

A început construcția

unui nou complex

de industrializare a lemnului

(Agerpres)

întreprinderea de construcții nr. 7 din Galafi a deschis de curînd 
un șantier la Focșani, unde se va ridica un nou complex de industria
lizare a lemnului. El va produce anual circa 90 000 tone plăci fibro— 
lemnoase semiuscate, în sortimente variate și de calitate superioară. 
Conform contractului încheiat între constructor și beneficiar, noul 
obiectiv va intra în funcjiune anul viitor.

Pași stăruitori 
pe calea ridicării

a pieselor turnate. La oraactuală, toate piesele fine din aluminiu se toarnă în cochile. Procedee noi au

! performanțelor tehnicii
întreprinderea mecanică din Roman este specializată în producția mașinilor și utilajelor pentru prelucrarea lemnului. Anual, de aici iau drumul fabricilor de mobilă sute de mașini de aplicat adezivi, de șlefuit, de rindeluit și lustruit. în 1967, bunăoară, au fost expediate 

1 180 de mașini, dintre care 
o mare parte s-au livrat la 
export. Pentru 1968, preocuparea esențială a colectivului întreprinderii este acum 
îmbunătățirea continuă a 
caracteristicilor tehnice pe 
calea modernizării și per
fecționării mașinilor și utila
jelor. Ce se întreprinde și se preconizează în acest scop ? Amănunte am aflat Ia serviciul construotor-șef. Ing. 
Mihai Kujik, șeful serviciului, ne-a relatat că în anul trecut au fost modernizate 4 tipuri de mașini. Prin re- proieotare, mașina de șlefuit cu 3 cilindri și mașina circulară de tivit cu avans mecanic și-au ridicat performanțele tehnice, ajun- gînd la nivelul produselor similare de pe piața externă.— Pe baza experienței, a documentării de specialitate și a comportării în exploatare la beneficiari, ne-a spus șeful serviciului, urmărim continuu perfecționarea mașinilor și utilajelor, mo- dificînd construcția unor subansamble, care nu prezintă siguranță în funcționare și ridică probleme grele în tehnologia de execuție.

— Dispuneți de cîteva cazuri, de cîteva exemple ?— Evident. Mașina circulară de tivit, cu avans, mecanic, avea o viteză mică de lucru, era prevăzută cu o singură pînză de tăiat, iar unele subansambluri se defectau des. Prin adoptarea unor modificări esențiale, tehnicianul Victor Gheorghiu, ajutat de specialiștii de la atelierul de prototipuri, a reușit să

cadrul serviciului construc- tor-șef ?— Nici nu se putea altfel. Inginerii și tehnicienii acestui compartiment principal au fost organizați pe grupe de mașini, în vederea specializării lor. Inginerul Traian Rusu, de pildă, ajutat de tehnicianul Paul Ghinea, lucrează la definitivarea proieotului pentru „familia" de mașini de aplicat adezivi, iar inginerii Mihai
Din experiența întreprinderii 
mecanice din Roman

schimbe atât caracteristicile funcționale cît și greutatea mașinii. Acum, ea prezintă o mare siguranță în exploatare, lucrează cu 6 pînze tăietoare și la o viteză de avans de 5 ori mai mare, situîndu-se la nivelul performanțelor înalte ale produselor similare fabricate în alte țări. La fel s-au modernizat și mașinile de rindeluit pe două fețe, mașina de lustruit cu 6 cilindri și altele. în prezent se lucrează la modernizarea altor 4 tipuri de mașini.— Asemenea aotivitate a necesitat restructurări în

Oană și Bernat Feldman adaptează mașina de rindeluit la tensiunea de 440 de volți.Printr-o serie de reproiec- tări — lucrînd în echipe, deci îmbrățișînd domenii de aotivitate complexe — spe
cialiștii întreprinderii au 
amplificat nu numai perfor
manțele tehnice, dar au re
dus și greutatea fiecărei ma
șini cu 100—200 kg, economisind în felul acesta circa 50 de tone de metal. De altfel, o economie de metal se 
realizează și prin folosirea 
unor înlocuitori. începînd din anul 1967, toate roțile de manevră și butoanele de

comandă se fac din material plastic. La două tipuri de mașini, roțile dințate sînt confecționate din textolit și nu din bronz — economi- sindu-se tot mai mari cantități din acest metal deficitar — iar lamelele benzii de transport de la mașina de lustruit cu șase cilindri se confecționează din lemn stratificat. Aceasta înseamnă o economie de o tonă de aluminiu pe fiecare mașină fabricată. Proieotanții studiază acum posibilitatea folosirii unor materiale ieftine și durabile, care să fie utilizate la confecționarea ghidajelor și a altor subansamble de mașini și utilaje.Dai îmbunătățirea performanțelor tehnice ale mașinilor nu se poate realiza de la sine, ci prin eforturile comune ale întregului colectiv al întreprinderii. Ca urmare, la turnătorie, uzi- naj și montaj, oamenii ne-au vorbit ou pasiune despre această acțiune permanentă. Inginerul șef, Constantin 
Giosanu, ne-a relatat despre unele măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea tehnologiei de fabricație. Anul trecut, turnătoria a dat un procent ridicat de rebuturi, ceea ce nu se mai putea admite în 1968. S-au revizuit rețetele de turnare a maselotelor și au fost diminuate pierderile nerecuperabile. A fost întărit controlul initerfazic și s-a format o comisie de omologare

apărut și în seotoarele în care se lucrează la rece. Operațiile de finisaj a suprafețelor plane și cilindrice se execută acum prin rectificare și iru prin strun- jire sau frezare, cum se făceau în anul trecut. Aceasta duce la o productivitate sporită și la o calitate superioară a lucrărilor. Un exemplu : finisarea ghidajului la batiul mașinilor mari de frezat dura, după vechea metodă, 8 ore, or, prin rectificare, operația se face acum într-o singură oră.Ce înseamnă aceasta P 
Amplificarea productivită
ții muncii, la operația res
pectivă, de 8 ori. Spuneam însă că preocupare pentru continua îmbunătățire a calității și a performanțelor mașinilor și utilajelor am întîlnit în toate seotoarele și atelierele. Se acționează pentru înlăturarea unor deficiențe în asigurarea la timp a mașinilor cu materiale și SDV-uri, crearea unui decalaj între sectoarele de prelucrare și montaj, ridicarea calificării tuturor muncitorilor și întărirea disciplinei în muncă. în acest scop, de curînd a fost dată în funcțiune o nouă hală de mecanică grea, utilată cu mașini moderne. Fapt este că peste tot. în întreprindere se vede unitatea colectivului în a realiza întocmai și la vreme sarcinile complexe ale planului pe 1968, în a fabrioa numai mașini moderne, cu caracteristici tehnice superioare, care să poată concura oricînd pe piața mondială. $i vor reuși, pentru că această unitate de acțiune are țeluri clare, bine dimensionate. O dovadă a consacrării colectivului : prezența mașinilor fabricate la Roman la zece expoziții și tîrguri internaționale, precum și aprecierile remarcabile din partea beneficiarilor-.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii" J
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14,30 ;

18,00 — Pentru noi, femeile.
13.30 — Pentru copii, filmul „Purcelușul stafidă".
18,40 — Pentru tineretul școlar : Noile aventuri ale 

echipajului Val-Vîrtej : Coliba Iul Gaugaln.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Tele-enciclopedia.
21,00 — Intîlnire cu artistul poporului Ion Voicu.
21.15 — Film serial : „Evadatul".
22,05 — Telejurnalul de noapte.
22.15 — Gala internațională a caselor de discuri.

Participă : Adamo, Raphael, Glanl Morandl, 
Petula Clark, Mireille Mathieu și alții. 
Transmisiune de la Cannes.

0 Rflzboi șl pace (seriile III și IV) ; PATRIA (com
pletare In întîmpinarea viitorului) — 10 ; 16,15 ; 20. 
e Căutați idolul : REPUBLICA — 9,45 ; 12 ; 14,30 ; 
16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 
17 ; 19 ; 21.
0 Un bărbat șl o femele : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45.
O încercuirea : CAPITOL (completare București, 
oraș al muzicii) — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : FESTIVAL (completare 
Exerciții șl aplicații militare) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 

18,30; 21, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14;
; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 
; 18,45 ; 21.

© O sută unu dalmațieni : VICTORIA (completare 
Unirea) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
DACIA (completare Nălcă șl veverița) — 8,15—14,30 
în continuare ; 16,45 ; 19 ; 21.
0 Billy mincinosul ; CENTRAL (completare Bucu
rești, oraș al muzicii) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 ; 21.
o Melodii nemuritoare : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
O Cînd tu nu ești t LUMINA (completare Repu
blica la 20 de ani) — 9—15,45 în continuare ; 18,30 ;

20,45, LIRA (completare Sănătatea mintală a co
pilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10,15.
© Corigența domnului profesor : DOINA (com
pletare Mal bine să prevenim. Profilaxia TBC)
— 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI (completare 
File din istoria sportului românesc) — 15 ; 17 ; 
19 ; 21, MODERN (completare București, oraș al 
muzicii) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Zece negri mititei : UNION (completare Ori
zont științific nr. 11/1367) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 
20,30, MOȘILOR (completare Mai bine să prevenim. 
Profilaxia TBC) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Echipa — Pe drumul măiestriei — O după- 
amlază plină de peripeții — împlinire — Cel doi 
ursuleți — Pași spre Brâncuși — Vizita : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Servus, Vcra ! : FEROVIAR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21, AURORA (completare Orizont științific nr. 
11/1967) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Marele restaurant : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Mirceștii în pastel) — 10,30 ; 
16 ; 18 ; 20.
0 Dosarul XII : BUZEȘTI (completare Unirea) —
15.30 ; 18 ; 20,30, ARTA (completare Mlhail Kogăl- 
nlceanu) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : GRIVITA — 9,30 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Escroc fără voie : BUCEGI (completare Invitație)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9—16 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (comple-

tare Dacă «ș H — * 1 ÎL» ; 13,30 ; 18 ;
18,15 ; 20,30.
• Ocolul : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2233 — orele 17,30 și seria 2234 — orele 20.30), 
UNIREA (completare Invitație) — 18 ; 18,15 ; 20,30.
• Jocuri neschimbate : VITAN (completare Hoțul 
iscusit) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Război și pace (seriile I șl II) : MIORIȚA 
9,30—14 în continuare ; 18,30.
• Un taxi pentru Tobruk : POPULAR (completare 
Viața începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Regina zăpezii : MUNCA (completare Sorinei șl 
soarele) — 14 ; 16.
• Haiducii : MUNCA — 18 ; 20.
• Agonie și extaz : FLACĂRA (completare Două
zeci de ani de comerț) — 14 ; TI ; 20, VIITORUL 
(completare Permanențe) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Al șaptelea continent : COLENTINA (completare 
A sosit vacanța mare) — 16 ; 18 ; 20.
0 Loana : VOLGA (completare Republica la 20 
de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45,
DRUMUL SĂRII (completare In căutarea timpului 
pierdut) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Lordul din Alexanderplatz t FLOREASCA — 
9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30.
0 O fată fericită : RAHOVA (completare Sănăta
tea mintală a copilului) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Cerul începe la etajul III : PROGRESUL (com
pletare Sorinei șl soarele) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30; 20,30. 
0 Cea mal lungă noapte : COTROCENI (comple
tare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : CRÎN- 
GAȘI (completare Prin satul romanesc) — 15,30 ;

18 ; 20,30, FERENTARI (completare Cel doi ursuleți) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Spartacus (ambele serii) : COSMOS
17,30 ; 20,30.
e Romanță pentru trompetă : PACEA (comple
tare Efemere) — 15,45 ; 18 ; 20,15.

întru totul lăudabilă per- cu care Orchestra sim- Radioteleviziunii proara- concertele sale simfonice
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Sculptorul Vida Geza în atelierul sâu (Foto : Agcrpres)

Sînt cunoscute și se bucură de o largă adeziune din partea opiniei publice școlare cerințele pe care partidul, societatea noastră socialistă le pun în fața școlii, în procesul complex do formare șl pregătire pentru viață a tinerelor generații, în acest context, valoarea educativă a procesului do învățămînt și eficiența muncii corpului profesoral este considerată ca o problemă centrală. O discuție pe această temă cu cadre didactice, pedagogi și psihologi, evidențiează nenumăratele posibilități de care dispune școala pentru creșterea valorii educative a procesului de învățămînt, folosind mai intens în a- ceastă privință condițiile noi și arsenalul pedagogic pe care i le oferă viața socială în continuă amplificare șl desăvîrșire.Așadar, pe ce căi poate fi stimulată și sporită valoarea educativă a activității școlare ?Ne răspunde prof. unlv. dr. Andrei Dancsuly, de la Universitatea „Babeș-Bo- lyai" din Cluj :„Personal consider că realizarea acestui deziderat se referă deopotrivă la latura instructivă, informațională a învățămîntului, cît și la cea educativă, formativă, deoarece în socialism orcsc cerințele societății nu numai față de pregătirea științifică, profesională a tinerei generații, ci în a- ceeași măsură față de nivelul ei moral șl politia. Viitorii constructori ai socialismului șl comunismului trebuie să fie nu numai oameni culți, bine instruițl, ci șl pătrunși de o înaltă conștiință cetățenească, patriotică, înzestrați cu cele mai nobile trăsături uman» și cu un bogat univers spiritual. Așa cum se subliniază în Hotărîrea cu privire la sarcinile organizațiilor de partid, de stat șl obștești, ale U.T.C., pentru îmbunătățirea muncii educative în rîndul tineretului, adoptată de C.C. al P.C.R. în Plenara din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967, „rolul hotărîtor în pregătirea și educarea tineretului revine școlii, cadrelor didactice". Din păcate însă nu sînt rare cazurile cînd în cadrul lecțiilor profesorii, preocupați de transmiterea unul volum cît mal mare de cunoștințe, scapă din vedere numeroasele implicații si posibilități educative pe care ele le oferă. Aspectele educative rămîn pe un plan general, neconcretizate și nediferențiate."Pentru realizarea anchetei de față am stat de vorbă cu circa 20 de profesori, participant! direct! la activitatea educativă din școala generală și liceu. Sintetizate, opiniile Interlocutorilor noștri scot în e- vidență diferite aspecte importante și semnificative ale problemei puse în discuție. Tn primul rînd, că rolul educativ al școlii nu trebuie înțeles simplist și simplificator, ca o „politizare", o „actualizare" a

cunoștințelor predate, prin căutarea ou orice preț a unor forme și mijloace e- ducative aparte de lecții și activitatea școlară obișnuită. „Istoria și geografia patriei, literatura noastră, filozofia, ca să ne referim la exemplele cele mal e- vidente, oferă multiple posibilități de educare a tineretului școlar" — este de părere profesoara emerită Clotilda Constantinescu, directoarea liceului „M. E- minescu" din Buzău. „Cu condiția ca să se evite greșeala de a se fetișiza aspec-

rație simplă. Depinde de un număr mare de variabile : de particularități de vîrstă, individuale, de materia de predare și de personalitatea profesorului etc. Este țele incontestabil că știin- umaniste simt mai pro- formării unei orien- ideologice, constituirii conștiințe și conduite Nu trebuie însă uiteuneimorale. Nu trebuie să se uite că științele . exacte șl ale naturii, ca șidisciplinele aplicative, tehnice nu pot și nu trebuie să fie înstrăinate de om : ele sînt produse ale efor-

vingeri patriotice. „Dăunătoare transmiterii acestui potențial educativ — ne-au spus profesorii Ion Desmi- reann șl Gheorghe Savin, inspectori la secția de in- vățămînt a Sfatului popular regional Cluj — la lecțiile de literatură română, bunăoară, sînt interpretările simpliste, caracterizările prin înșirărl de atribute, unilaterale. Sînt, de asemenea, cazuri în care rutina, lipsa imaginației creatoare, uneori nepriceperea dascălului fac ca activitatea în clasă să se des-

tul Informării științifice, lecțiile să nu se mărginească numai la asigurarea transmiterii unui cuantum de cunoștințe, în detrimentul laturii educative pe care disciplinele amintite mai sus sînt chemate prin excelență s-o promoveze" — a adăugat prof. univ. Maximilian Bendorfeanu, directorul I.P.C.D. Cluj. „După cum se cuvine combătută ideea că lecțiile „strict științifice" sînt a- dresate numai intelectului elevilor, nu și laturii lor afective" — consideră prof. Virginia Costandache de la liceul nr. 4 din Iași.Printr-un consens general se acordă profesorului, competenței sale științifice și măiestriei sale didactice, menirea de a ridica valoarea educativă a lecțiilor, de a asigura procesului de învățămînt finalitatea cerută de societatea noastră socialistă, prefigurată în documentele de partid stat. în această de idei, prof. dr.Vasile Pavelcu Universitatea „Al. din Iași, ne
și de ordine docent de la I. Cuza" serie : „Consider că adevărata asimilare a cunoștințelor, adevărata legătură între instrucție șl educație — cele două laturi de nedespărțit ale procesului de învățămînt — începe în momentul cînd elevul trece de la cunoștințe la sentimente și convingeri, cînd cunoștințele primite pătrund în adîncurile sale a- fective, dînd naștere sentimentelor pozitive expri- mînd adeziunea sau celor negative provocînd respingerea din partea tînărului respectiv. Stimularea a- cestui proces nu este o ope-

tului și ale ingeniozității umane și sînt destinate o- mului. Și încă ceva. In a- fară de influența educativă exercitată de conținutul lecțiilor, de prezentarea în fața elevilor a marilor modele ale umanității se mai cere îndeplinită o condiție de primă importanță : pentru a fi trăite de elevi șl a pătrunde pînă In adîncul personalității lor, aceste modele se cer mai întîi trăite și asimilate, la fel de adînc, de. către profesor. Șl nu este deajuns ca el să fie însuflețit numai ocazional, adică la lecții; profesorul trebuie să fie purtătorul permanent al marilor valori și idealuri ale omenirii, servind elevilor de exemplu în întreaga viață școlară și particulară a acestuia". Și după părerea prof. Ioan Cîmpeanu, directorul Liceului nr. 15 din Cluj, și a prof. Ion Hur- dubețiu, de la Cîmpulung Muscel, potențialul educativ al lecției crește direct proporțional cu prestigiul profesorului care o predă — prestigiu creat ca urmare a bogatei pregătiri profesionale și a înaltei e- tici personale — cu entuziasmul și puterea de convingere cu care-și expune lecțiile. „El, profesorul, trebuie să fie mereu bogat ca o toamnă și proaspăt un izvor" — plastic prof, din Strehaia.Oricare ar de expunere, ducatlvă fi mijloacele vigoarea e- a lecției o asigură îndeosebi acel profesor care are capacitatea de a descifra din lecție sensul real, de a-1 interpreta în lumina reliefării unor înalte sentimente și con
în concertul activității ideologice ample, dominate de spiritul fertil al dialecticii materialiste, ce se desfășoară în țara noastră, un rol Important revine colectivului Institutului de filozofie al Academiei R.S. România. Din dorința de a înfățișa cititorilor ziarului nostru preocupările actuale ale cercetătorilor institutului, ne-am adresat acad. C. IONESCU-GULIAN, conducătorul acestei Instituții științifice, cu rugămintea de a ne furniza cîteva informații în acest sens.începînd prin a evidenția acțiunile întreprinse în cadrul institutului pentru elucidarea, aprofundarea și generalizarea fenomenelor noi apărute în viața socială contemporană, d-sa ne-a spus : Pe măsura dezvoltării continue a societății noastre, este imperios necesar ca filozofia, științele sociale în general, să țină pasul cu progresele realizate în toate domeniile vieții.Depășind unele neajunsuri manifestate în munca noastră într-o perioadă anterioară — printre care . caracterul abstract, lipsit de o fundamentare faptică și insuficient bazată pe ceea ce știința a adus nou pe plan mondial, o anumită îngustime de orizont — cercetătorii institutului nostru merg în ultimii ani pe un făgaș evident mai rodnic. Astfel, ei abordează probleme și chiar discipline noi, își amplifică și diversifică informația, tinzînd în general spre o gîndire suplă și dinamică în investigarea filozofică. O serie de lucrări elaborate în ultimul timp în institut, ca și altele, publicate în afara lui, marchează — îmi îngădui să cred — un sensibil progres.Un deosebit interes științific acordăm în ultimul timp orientării ferme spre aprofundarea caracteristicilor și dinamicii realității sociale din țara noastră, pornind de la investigații sociologice concrete. Cu ajutorul unor procedee, tehnici și metodici sociometrice moderne — fotocrono- metrarea, testări de aptitudini și cunoștințe, analiza statistică, scalarea etc. — am abordat recent tematica — puțin cercetată de noi în trecut și larg discutată în literatura mondială de specialitate — privind consecințele și implicațiile sociale ale progresului tehnic contemporan, coordonatele fioeial-umane ale organizării

eficiente a muncii sociale. într-o. lucrare recent apărută în Editura Politică — „Integrarea profesională" de Gh. Chepeș, Em. Drob și M. Popescu — se examinează, de pildă, cerințele tehnicii noi față de pregătirea profesională a muncitorilor, automatizarea și relațiile de muncă în microgrup, factorii umani al randamentului, ș.a. Un alt volum — „Mișcarea inovatorilor. Studiu sociologic" de M. Cernea, M. Micu, V. Dumitrescu — analizează profilul specific al corpului de inovatori, motivația efortului inovator, premisele dezvoltării spiritului creator de masă, în- rîurirea acestui fapt social asupra activității de producție cotidiene etc. în faza de pregătire pentru tipar se află, de asemenea, un studiu amplu referitor la „Atitudinea muncitorilor față de progresul tehnic" — avînd ca obiectiv descifrarea componentelor acestei atitudini, a izvoarelor sale, a importantei ei în condițiile intensificării procesului de introducere a tehnicii noi în întreprinderile noastre. în șirul analizelor din domeniul sociologiei industriale se înscriu și investigațiile în curs privind fluctuația forței de muncă, premisele și dinamica adaptării muncitorilor proveniți din mediul rural la cerințele socio-profe- sionale ale muncii în uzină. Menționez investigațiile începute în acest an în mediul urban asupra _ rolului mijloacelor de comunicație în masă în difuzarea valorilor culturale.Preocuparea pentru problematica de actualitate se evidențiază și în cercetările privind: implicațiile etice ale muncii industriale, aspectul.moral al cointeresării materiale, problema idealului moral la tînăra generație ele.

fășoare descriptiv, enume- rativ, lecția transformîn- du-se în înșiruire de date, titluri de opere, idei prezentate într-un context pasiv, cenușiu. Analiza unor opere literare pe baza u- nor recenzii, studii critice fără referiri la text, fără ilustrări din operă, fără ca elevii să fi citit opera analizată. reduce aproape total posibilitățile educative oferite de temă".Dezvoltarea științei îi tehnicii — au relevat mulți dintre interlocutorii noștri — oferă profesorului posibilități de a mări eficiența muncii sale prin folosirea unui material didactic modern, prin introducerea în lecții a unor imagini, momente filmate, materiale i- lustrative, lecturi artistice ș.a.m.d. care determină e- moții estetice, convingeri mai puternice decît singură expunerea sa.La acest capitol, al mijloacelor pe care profesorul le are la îndemînă pentru sporirea intensității educaționale a procesului de în- vățămînt. au fost semnalata și unele deficiente. „Actualele programe îți măsoară timpul matematic, din prima pînă la ultima zi de școală, și, urmărind să asigurăm cu strictețe volumul enorm de cunoștința prevăzut, nu ne mai ră- mîne timp suficient și pentru consolidarea a ceea ce am reușit să realizăm, de multe ori, sub aspect educativ — consideră profesoara emerită Elisabeta Antonescu de la liceul „M. E- minescu" din Iași. Rămîna puțin timp pentru meditație și aproape nimic pentru lucrări scrise pe teme etice deosebite ; tocmai de

aceea se ajunge la decalajul nedorit și atît de discutat astăzi — dintre instrucție și educație. Tot din cauza lipsei de timp, preocuparea specială pentru ceea ce e frumos și înălțător devine doar apanajul unor copii foarte dotați sau din familii ce favorizează tare etică sînd la tul' că existentă în unele compartimente ale procesului in- structiv-educativ, dăunează formării intelectuale și morale a tineretului, țin să relev faptul că manualele conțin și unele lecții fără nici un fel de valoare educativă sau instructivă."în intervențiile lor, par- tieipanții la discuția de față au menționat ca pozitiv faptul că Ministerul învă- țămîntului a elaborat o serie de metodici, de recomandări pentru profesori și diriginți cu privire la unele căi de îmbunătățire a valorii educative a procesului de învățămînt. Ceea ce lipsește este o examinare mai de amploare a acestei înalte îndatoriri a școlii noastre, realizarea unui larg schimb de experiență între cadrele didactice, participarea mai activă a specialiștilor pedagogi și psihologi la teoretică practică a educativ. Tn această direcție este de dorit să se îndrepte cu mai multă hotă- rîre și perseverență forurile centrale și locale de învățămînt, orientînd întreaga activitate școlară pe calea realizării unei bogate fizionomii intelectuale si morale a promoțiilor de elevi.

0 Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu) : Concert simfonic. 
Dirijor : M. Bredlceanu — 
0 O.S.T.A. (la Patinoarul „23 
gust") : Concert spectacol 
gheață „Hochey-Melody" — 
0 Opera română : Bărbierul 
Sevilla — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : 
Văduva veselă — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) ; Regina 
de Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Martin Bormann — 19,30.
e Teatrul de Comedie : Troliu» 
și Cresida — 20, (în sala Ansam
blului Uniunii Generale a Sindi
catelor) : Opinia publică — 16.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) ; Livada cu vișini
— 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20. 
0 Teatrul „C. I.
Magheru) : Lovitura - 
Studio) : Cînd luna
— 17 ; 20.
© Teatrul „Giuleștl" 
evreiesc de stat) : 
suprimă — 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
Hoții — 19,30.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzele sus — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" : Ileana
Sînzlana — 17, (la Palatul pionie
rilor) : Vrăjitorul din Oz — 17. 
© Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Prome- 
leiada — 20.
0 Circul de stat : Selecțlunl de 
Iarnă

CI muzicianului, intro- partea lentă, au avut măreție, păstrînd în a- o atmosferă camerală intuită și redată de in-

Rămîne severența fonică a mează în audițiile celor mai tineil soliști —elevi ai școlilor de muzică, dintre cei mai excepțional dotați, proaspeții absolvenți ai conservatoarelor cu reale înclinații spre cariera concertistică. Girul acesta prețios constituie un stimulent acordat cu gratitudine și competență la intrarea debutanților în viața muzicală a țării. Ultimul concert susținut în cadrul „Tribunei tinerilor soliști' a suscitat un deosebit interes în special prin reunirea unor veritabile talente muzicale, net diierite ca formație și temperament artistic.Atît prin nivelul interpretării, cît și mai ales prin maturitatea concepției muzicale, Gheorghe Văros, prim-oboist al orchestrei filarmonice din Tîrgu Mureș, depășește în mod indiscutabil cadrul în care a concertat în debutul său bucureștean. Concertul pentru oboi șl 
orchestră de Haendel a beneficiat de o susținere muzicală amplă, judicios potențată de o atitudine ar- tistic-intelectualăCelebrul largo haendelian, ducerea și gravitate șf celași timp aparte, just terpret. Nu ne putem dori decît să-l reîntîlnim pe Gheorghe Voios, de această dată în obișnuitele concerte săptămînale ale orchestrelor bucureștene.Aflată la vîrsta marilor, foarte marilor promisiuni, Ilinca Dumitrescu — încă elevă fn clasa a VIII-a a Liceului de muzică nr. 1 din București, clasa prof. M. Șova — relevă un temperament liric, fin nuanțat de o atitudine laborioasă, rațională. Concertul pentru pian șl 
orchestră in Mi bemol, major de Mozart a fost cîntat în maniera veche a ansamblurilor de cameră, atît de fructuos reabilitată de mulți dintre marii soliști ai zilelor noastre. Suplimentul acordat la cererea publicului — preludiul din „Suita pentru pian' de Debussy, a avut darul de a demonstra preocupările tinerei pianiste tn ceea ce privește lărgirea paletei sale sonore. Sînt premise demne de reținut pentru o evoluție ulterioară mult decît promițătoare.Trecînd peste factura muzicală 

I îndoielnică a concertului de Glier,
mai

Firește, a subliniat interlocutorul nostru, cercetările concrete sînt îmbinate cu elaborarea unor lucrări de sinteză privind probleme teoretice și procese fundamentale ale dezvoltării țării noastre pe drumul socialismului. Cititorii au întîlnit recent în vitrinele librăriilor culegerea de studii „Socialismul și progresul", elaborată în colaborare cu Academia de științe social-politice „Ștefan Gheorghiu" ; este în curs elaborarea unui studiu amplu privitor la elementele noi în dezvoltarea social- spirituală a națiunii române.Solicitîndu-1 să circumscrie acțiunile întreprinse de colectivul institutului in direcția modernizării cercetării — subiect abordat tot mai stăruitor în lumea științifică — d-sa a precizat : Modernizare în domeniul științelor filozofice înseamnă, după părerea mea, abordarea unor domenii, probleme, teme noi sau metode noi de investigare. în ultimii ani, cercetarea filozofică din țara noastră, atît în institut, cît și în afara lui, a investigat discipline filozofice noi, ca de pildă filozofia culturii, antropologia filozofică ; au fost abordate probleme noi în logica dialectică, teoria cunoașterii, teoria științei, filozofia limbajului, etică, etc (II. Wald, Tomin Uroș, N. Bellu, Gh. Berescu).

în problemele gnoseologice și metodologice, s-a trecut de la ilustrarea unor legi generale la analiza concretă a modalităților cunoașterii științifice. Lucrarea „Dialectica metodelor în cercetarea științifică" — 1966, vol. I și II — de pildă, investighează cunoașterea științifică pornind de Ia tendințele cela mai moderne ale dezvoltării științei. Legătura strînsă între filozofie și știință reiese din însăși componența colectivului de autori : filozofi și alți oameni de știință din diferite ramuri ale cercetării. Volumul colectiv : „Despre previziunea științifică" (1965) atacă o problemă foarte puțin abordată în literatura marxistă — aceea a predicției în știință. în domeniul epistemologiei, lucrările apărute în ultimii ani au reliefat forța practicii sociale, contribuția subiectului la cunoașterea obiectului, acceptînd valabilitatea analizelor structurale, dar combătînd „antiumanismul teoretic" al unor structuraliști.S-au adus contribuții la dezvoltarea filozofiei culturii (Al. Tănase), la studiul științific, teoretic a! religiei și formelor ei istorice (O. Chețan). Tn domeniul esteticii s-au elaborat monografii în probleme privind: cunoașterea artistică, valoarea și idealul estetic etc. (prof. M. Breazu, I. Pascadi și alții).Lucrările apărute recent în domeniul istoriei filozofiei — „Antologia

gîndirii românești" (secolele XV— XIX), „Curente și orientări în istoria filozofiei românești" se înscriu in procesul de valorificare a moștenirii culturii naționale, proces intensificat în ultimii ani. Colectivul de redacție al Antologiei format din : Al. Posescu, N. Gogoneață, C. Joja, R. Pantazi și S. Ghiță — continuă activitatea de valorificare și examinare critică a gindirii românești din perioada interbelică — perioadă care pînă azi n-a fost suficient studiată și valorificată. în momentul de față se pregătește un volum de studii avînd ca obiect tocmai filozofia românească în prima jumătate a secolului al XX-lea, perioadă deosebit de fecundă pe planul gîndirii filozofice.Aș vrea să subliniez că spiritul modern, contemporan, care ne călăuzește în cercetare ne-a condus la înțelegerea și aprecierea mai atentă decît în trecut a multor lucrări filozofice și sociologice elaborate peste hotare, care, deși nu sînt marxiste, oferă, prin faptele a- nalizate, prin metodele de cercetare sau chiar prin abordarea unor probleme noi, rezultate, tehnici sau sugestii care pot fi valorificate critic. Mă refer la numele unor filozofi, sociologi sau savant! ca : Russell, Norbert Wiener, Toynbee, Oppenheimer, Heisenberg, Gurvitch, Moreno etc.Abordînd în timpul convorbirii

problema colaborării institutului cu celelalte forțe filozofice si ou specialiștii altor discipline ----- ca o condiție esențială a fructificării la un nivel ridicat a propriilor eforturi am reținut faptul că Institutul de filozofie va face eforturi în direcția intensificării colaborării cu catedrele de filozofie și sociologie din București și alte centre universitare ale țării. Realizarea Enciclopedici științelor filozofice — o amplă lucrare de sinteză — implică, neapărat, antrenarea tuturor specialiștilor din diferitele discipline filozofice și sociologice, călăuzirea constantă după ideea fructuoasă, curent aplicată în toate lucrările moderne de referință, că pentru fiecare capitol uneori chiar paragraf, este necesară colaborarea cu cei care au dovedit, prin publicarea unor volume, studii sau prin pregătirea tezelor de doctorat, că sînt cei mai buni cunoscători ai problemei în cauză.în încheierea convorbirii, acad. C. Ionescu—Gulian s-a referit la importantul eveniment pentru mișcarea teoretică contemporană care va fi Congresul internațional de filozofie din acest an. în vederea unei participări masive, dar și de înalt nivel științific la acest congres, sint în pregătire comunicări pentru ședințele plenare și de secție, precum și un număr special al revistei în limbi străine.

a concertului, a- deosebită asupra a Dorelei Maiores- ei cu opera muzi-

harpista Dorela Maiorescu — studentă în ultimul an al Conservatorului bucureștean, clasa prof. Liana Pasqualli, a închegat o construcție muzicală plauzibilă, vădind toate atributele concertului instrumental neoromantic. S-au remarcat în special în partea lentă, diferențierea funcțională sensibil realizată a planurilor sonore, finețea dozajului în intensitățile extreme. Remarcabilă realizare a harpistei, logica stringentă a înlănțuirii ideilor muzicale în special în prima parte runcă o lumină atitudinii active cu în contactulcală interpretată.în încheierea concertului am a- vut posibilitatea să ascultăm Con
certul pentru violoncel și orchestră de Schumann în tălmăcirea proaspătului absolvent al Conservatorului bucureștean, Robert Merkler. Apreciem ca deosebit de valoroasă grija, de altfel manifestă pe toată durata concertului, de a particulariza, potențînd muzical expresiv fiecare frază muzicală, fiecare pasaj. Privită prin această optică, lucrarea cîștigă în relieful microstructurilor însă pierde în mod indiscutabil din perspectiva planurilor largi ale edificiului muzical. Partea lentă a Sonatei pen
tru violoncel șl pian de Bach —• oferită la cererea publicului — a beneficiat de o tălmăcire profundă, emoționantă.

Dumitru AVAKIAN

Expoziție

1AȘI (coresp. „Scinteii"). — 
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de existenfă a muzeului etnogra
fic al Moldovei din Iași și a îm
plinirii a 10 ani de la inaugura
rea primei sale expoziții, s-a luat 
inițiativa de a se prezenta pu
blicului și o parte din achizițiile 
făcute in această perioadă și ca
re nu au mai încăput în expozi
ția de bază a muzeului, care sa 
află în Palatul Culturii.

Această nouă expoziție, al că
rui vernisaj a avut loc ieri sea
ră în sala „Victoria'’, cuprinde 
peste 400 de obiecte dintre cele 
mai interesante, achiziționate în 
zona centrală moldovenească, ca 
și din Bucovina, zona Neamțu
lui și a Vrancei. Incintă ochiul 
costumele naționale din jurul 
lașului, ce se compun din cămașă 
din lină figate țesută foarte fin, 
tncît pare de horangic, și ițari 
cu 101 crețuri de la genunchi în 
jos,'port ce îl amintește pe cel 
al dacilor, dăltuit pe monumentul 
de la Adamclisi, apoi portul vrîn- 
cean, care a introdus cusătura cu 
fir aurit, ca și cel sucevean, care 
folosește blănița de dihor în 
de răsad pe bundiță. Sînt 
puse multe ștergare, năframe 
covoare țesute de mină în 
lori vegetale, măști ce se folosesc 
pentru 
bogată 
giunea 
ani, și 
astăzi în comună.

loc
ex- 

fi 
CU

redarea datinilor străbune, 
ceramică de Tansa, 
lași, veche de 400 
care se mai produce

Ultimele

ra
de 
fi

seriile a lîl-a și a IV-aLa cinematograful „Patria" 
din Capitală au loc ultimele re
prezentații cu filmul lui Serghei 
Bondarciuk — „Război și pace" 
— (seriile a IlI-a și a IV-a). 
Filmul, distins cu Marele Pre
miu „ex aequo" la cel de-al 
IV-lea Festival International al 
Filmului de la Moscova, reu
nește o distribuție de actori de 
prestigiu printre care Liudmila 
Savelieva (Natașa), Serghei 
Bondarciuk (Pierre Bezuhov), 
Viaceslav Tihonov (Andrei Bol- 
konski), Viktor Stanitin (conte
le Rostov), Kira Ivanova Go
lovko (contesa Rostova), Oleg 
Tabakov (Nikolai Rostov) și alții. Continuând să înainteze în 
universul romanului lui Tolstoi, 
Serghei Bondarciuk ne înfăți
șează de astă dată luptele de la 
Borodino și reîntâlnirea lui 
Pierre Bezuhov cu Natașa Ros
tova. Direcția rețelei cinemato
grafice si difuzării filmelor a- 
nunt-ă că numai săptămîna a- 
ceasta mai rulează seriile a 
III-a și a IV-a ale filmului 
„Război si pace" pe ecranul a- 
cestui cinematograf.
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Prin 1913 se ajungea foarte greu la monumentele din Nordul Moldovei. Automobilele erau rare și cei care le aveau nu se prea interesau de aceste monumente. Se mergea călare, cu trăsura sau cu căruța, cîteodată în landouri, închiriate la mai multi inși, ca și mai demult poșta- lioanele. In asemenea grele condiții, călătorise și Ni- colae Iorga spre a reda în 1905 Istoria Românilor in chipuri și icoane descifrând inscripțiile de pe mormintele domnitorilor și doamnelor, caracterizînd îmbrăcămintea și locuințele țărănești și unele aspecte din viața socială a trecutului. Așa călătoreau la mănăstirile din ținutul Neamțului și mulți dintre intelectualii lașului, spre a găsi aer bun șl tihnă în vacanțiile văra- tece. Copil fiind, așa am a- juns cu ai mei la Neamțul, părăsind trenul la Pașcani și străbătînd cu un landou — mijloc mai ieftin de transport în comun — drumul pe la Tg. Neamț și prin ținuturile lui Ion Creangă.Conștiința valorii artistice a vechilor ctitorii începuse să mijească din nou, după ce în secolul al XIX- lea ele fuseseră neglijate, fiind socotite învechite, iar arta frescei, pe care Mi

chelangelo o socotise „cel mai greu și mai îndrăzneț fel de a picta", căzuse în desconsiderare, mai ales cînd se folosea procedeul stilizării. Și aceasta nu numai la noi. Biserica de la Arbore fusese lăsată cu a- coperișul stricat timp de multe decenii, deteriorîn- du-se multe fresce. Și, totuși, în vremurile cînd în munții Moldovei de Nord se și zugrăviseră exterioarele Voronețului, Moldovi- ței, Humorului, dar nu încă ale Sucevițel, Vasari arată ce deosebită îndemî- nare se cere freschiștilor : „pentru pictura în frescă se cere o mînă hotărâtă și iute, dar și o înțelegere fermă și dreaptă, deoarece culorile, atîta vreme cît peretele este ud, arată altfel decît după ce peretele se va usca. De aceea trebuie mai întîi ca pictorul să-și cunoască meseria, ceea ce este mai important decît desenul, apoi să aibă o mare experiență, căci, fără ea, este greu să duci pictura la desăvîrșire. Mulți dintre maeștrii noștri, foarte prețuiți pentru lucrările în ulei și în tempera, nu sînt în stare să realizeze nimic în acest fel de pictură" (Vasari, în Introducerea la Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților, 1568).

datorită mormtntului celui venerat de întregul popor — mormînt pe care apare gravată frunza de stejar, simbol folcloric și amintind de însăși legenda stejarului de la Borzești — și prin cea mai valoroasă colecție de broderii din muzeul de a- colo, prețuite de toți admiratorii acestei arte, în care țările noastre și mai ales Moldova a strălucit în E- vul-Mediu.Fără a intra în detalii, amintim că domnia lui Ștefan cel Mare a strălucit mai ales prin arhitectura închegată într-un stil propriu Moldovei, iar cea a lui Petru .Rareș prin arta frescei, distincție făcută de mulți specialiști, ceea ce nu înseamnă că frescele pictate pe vremea lui Ștefan cel Mare nu își au și ele însemnătatea.Pentru arhitectura lor, adeseori însoțită de fresce remarcabile (la Putna frescele au dispărut, Ia Neamțul sînt mai puțin strălucite) merită a fi vizitate multe biserici, începînd cu cea de la Rădăuți, ctitoria lui Bogdan I (1359—1373) (cu adăugirea unui pridvor închis pe vremea lui Lăpuș- neanu), și biserica Sfînta Treime din Șiret, ctitoria lui Petru I Mușat (1378— 1393), prima cu structură

firide, deobicei verzi, galbene și brune. Discurile alcătuiesc un fel de frize sub streașină și la turlă.Cea mai elaborată și iscusită împodobire a fațadelor ștefaniene o găsim la Hîrlău și la Neamț. La u- nele biserici discurile de ceramică posedă motive decorative — fie motive, geometrice, fie figuri de oameni și animale, unele fantastice sau legendare : zimbrul, leul, zgripțorul înaripat, balauri încolăciți, sirene cu două cozi.Decorul acesta policrom dă viață fațadelor, dinamizate și de jocurile ritmice ale firidelor și ocnițelor, vădind și aici vechea predilecție a poporului nostru pentru culoare și ritmică decorativă. Cînd și chenarele sculptate ale portale- lor și ferestrelor sînt fin executate și valorifică materialul, atunci fațadele incintă deplin ochiul, cum se petrece la Hîrlău, Neamț sau Piatra-Neamț sau la Popăuți (Botoșani), Dorohoi, Baia (Biserica Albă), lăcașuri în genere satisfăcător restaurate și păstrând înfățișarea originală a decorului inițial.Fațadele bisericii Sf. loan de la Piatra-Neamț (1497— 1498) au un decor mai sobru decît cel de la Sf.
„Spectacole ale

puțin de o vară (în 1479), folosindu-se opt sute de meșteri și șaptesprezece mii de muncitori. Se știe cît de solide au fost majoritatea cetăților sale, în frunte cu cea a Sucevei și a Neamțului.în cronicile otomane, recent traduse, cetatea Sucevei este descrisă „ca o pasăre minunată și cu ziduri numeroase și puternice, asemenea celor ridicate de Alexandru cel Mare și avînd dintr-un capăt la altul trei rânduri de turnuri ce se înalță la cer". Alt cronicar otoman consemnă că „Suceava este un oraș înfloritor... împrejurimile ei sînt împădurite și acoperite cu verdeață... în turnurile clopotnițelor... bat îndată la ochi chipuri lucrate cu meșteșug". Aceste „chipuri" trebuie să fie frescele ce au împodobit sub Rareș exteriorul bisericii Sf. Gheorghe din Suceava sau al altor biserici, transformate între timp.Frumuseți arhitecturale constituie pridvoarele deschise de la Humor și mai ales de la Moldovita, acele tinde cu zidurile perforate de goluri mari, sub formă de arcade. Pridvorul de la Părhăuți (1522) — pridvor cu două caturi, cel de jos cu două arcade legate de

nișelor vestice de la Arbore și Reușeai, clădite în 1503 și 1503—1504.In orice caz, asemenea pridvoare deschise pot constitui inspirații pentru unele clădiri moderne și, mai de mult, unul dintre arhitecții noștri ne-a vorbit cum ar vedea el un teatru inspirat de la aceste pridvoare și de la însăși construcția Voronețului, cu variatele-i acoperișuri.Si la noi, și în unele părți ale lumii vechea noastră arhitectură, de la cea a lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș la cea brânco- venească se dovedește inspiratoare, iar arhitectul Adrian Gheorghiu a subliniat, printre alții, existenta în diferite țări a unor clădiri ce-și au surse de inspirație de la noi. Graficianul american Bill Tara ne-a vorbit de o clădire din California, inspirată de arhitectura Voronețului. combinată cu pridvoare deschise. In formă de prispe.Nu este vorba de imitații servile, ci de dezvoltări șl adaptări ingenioase în spiritul nepieritoarei noastre arhitecturi vechi — atît de frumoasă și posedînd o remarcabilă vitalitate. Atît unele elemente ale arhitecturii țărănești cît și cele ale

ales în frescele ce-1 acopăr exteriorul. Aceste fresce, care au rezistat timp de secole intemperiilor, oglindesc evoluția stilului pictural moldovenesc din timpul lui Rareș și îndrumarea spre o pictură mai narativă, mai bogată în elemente și în mișcare. Coloritul este mai viu, mal nuanțat, mai liric, inspirat și de natura înconjurătoare.Cea mai amplă dezvoltare a temei cu „Judecata de apoi" se află la Voroneț pe întregul perete vestic. Nicăieri această temă, frecventă în Orient ca și în Occident, nu are atîta bogăție de scene și o atît de îndemînatecă și dramatică înlănțuire, nici la Campo Santo din Pisa, nici la Padova, unde Giotto a pictat-o pe la 1305 în capela familiei Scrovegni, nici la celelalte biserici din țară.Registrele compoziției cu „Judecata de apoi" trebuie urmărite de sus în jos și, apoi, în ansamblul lor. In registrul de sus se văd îngerii care înfășoară „vălul timpului" — ceea ce înseamnă, potrivit imaginației biblice, sfîrșitul lumii. Vălul timpului este înfățișat pe un cer înstelat șl împodobit cu semnele zodiacului. în registrul urmă-

popular se vădește în felul în care sînt înfățișați diavolii, nu ca ființe fioroase, ci mai curând ridicole. Unii oameni sînt trimiși în focul Gheenei, conduși de diavoli, pe cînd alții sînt salvați de îngeri. Chipurile celor care apar în fluviul de foc al iadului sînt desenate simplu, sintetic, dar îndeajuns .de individualizat. Conturarea lor pare foarte modernă.în colțul stîng al focului Gheenei, apare scena cu învierea morților — continuată în registrul al cincilea și ultimul. învierea celor morți pe pămînt sau înecați în ape formează două impresionante scene, prezidate de cîte o zeitate — zeitatea pămîntului, cu aparență orientală, și zeitatea apelor, așezată pe un delfin și părând o zeiță din perioada elenistică, ceea ce nu-i de mirare cînd știm că în arta bizantină s-au încrucișat motive greco- romane cu altele orientale, într-o serie de variate sinteze. Interesante sînt animalele cu expresii spăsite, care scot pe gură bucățile

din trupurile celor pe care i-au devorat. Zugravul Voronețului aducea elemente specifice locului, contribuia la o reinterpretare românească a temei cu „Judecata de apoi", folosind șl reinterpretînd un model dispărut astăzi, îmbogățin- du-1 și localizîndu-1 cu e- lemente folclorice.De un efect pictural cu totul rar în arta lumii este scena cu sfinții grăbindu- se să intre în rai. în planuri etajate apar figurile întregi ale unora, apoi bus- turile altora, apoi capetele, apoi numai nimburile, sugerând un joc de valuri aurii. Este o viziune unică, prin care zugravul izbutește a sugera mișcarea personajelor și însăși perspectiva, pe care arta bizantină o rezolva nu sugerând a treia dimensiune, cl etajînd sau suprapunînd personajele și elementele arhitecturale, variind ati- i tudinile personajelor și, fi- ' rește, folosind cu iscusință procedeul stilizării, adică înscrierea figurilor și obiectelor în forme simplificate, geometrizate, viu ritmate.
meșterilor

Europei"Am pomenit, la începutul articolului, anul 1913, pentru că ținem să învederăm prevestirile unui om de știință, căruia i s-au adeverit cu prisosință peste decenii aceste prevestiri. E vorba de profesorul de istoria artelor de la Viena, savantul Joseph Strzygow- ski, care, vizitînd monumentele din partea Moldovei subjugată atunci de dominația habsburgică, a fost uimit și entuziasmat de arta creată sub domnia lui Ștefan cel Mare, Petru Rareș și a Movileștilor, scriind într-un ziar vienez : „Cînd se va lua obiceiul de a străbate această regiune pe jos sau călare, natura, arta și viața spirituală a Bucovinei va deveni, pe bună dreptate, u- nul dintre spectacolele Europei, care oferă bucuriile cele mai vii", (articol reprodus în Buletinul Comi- stunii Monumentelor Istorice, VI, 1913, sub titlul „Comori de artă în Bucovina").-”<rzygowski șl-a dat sea- m?A de la primul contact cu frescele moldovenești, de valoarea lor unică. A mai scris în articolul din 1913 : „Dar ceea ce va a- trage aici ...sînt comorile de artă, cărora nu le poți găsi nicăieri echivalentul".Congresul internațional de bizantinologie, ținut în 1924 la București și continuat cu vizitarea monumentelor a prilejuit noi studii și elogii din partea unor savanți români și străini, continuate de a- tuncl din ce în ce mai intens.Gh. Balș, împreună cu arhitectul N. Ghica-Bu- dești, publicaseră încă din 1909 cercetările făcute * la Probota, amîndoi făcînd considerații mai largi asupra monumentelor feudale din Moldova și dînd denumirea de stil moldoveneso construcțiilor laice și religioase, ridicate de la începutul voievodatului și cul- r.iinînd cu acelea de pe vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș.Amîndoi au fost conștient! de originalitatea stilului din Moldova, ca și a aceluia din Tara-Româneas- că. Această originalitate o simțiseră de altfel și arhitecții Lecomte de Nouy și Karl Romstorfer. Acesta din urmă, restauratorul u- nor monumente bucovine- ne, vorbise și el de stilul „bizantin-moldovenesc".Picturilor murale din nordul Moldovei le-au consacrat ample studii profesorul I. D. Ștefănescu și bizantinologul francez Paul Henry. Studiile acestora s-au publicat la Paris, cu cite o prefață a celebrului bizantinolog Charles Diehl, cunoscător și admirator al artei medievale românești, în special al Voronețului, al bisericilor de la Argeș și al Trei Ierarhilor și Go- liei de la Iași. Se cunoaște, de asemenea, interesul arătat față de unele din aceste monumente de către criticii și istoricii sovietici, prețuirea savantului V. N. Lazarev față de broderiile din muzeul Putnei sau referin

țele la Voroneț ale eruditului Mihail Alpatov ori ale criticei mai tinere M. T. Kuzmina, care a comentat și reprodus numeroase imagini de monumente medievale din țara noastră, în recenta-i carte Arta românească — Moscova, 1966.Frescele și sistemul de construcție al bolților moldovenești au stîrnit interesul multora dintre parti- cipanții la recentul Colocviu Internațional Brâncușl. Giulio Carlo Argan s-a interesat atît de construcția arhitecturală cit și de procedeul folosit pentru picturile murale, iar Carola Gie- dion-Welcker a menționat în scris „mănăstirile Moldovei, monumente vestite prin frescele lor exterioare, și astăzi încă păstrînd forța luminoasă a culorilor — adesea fără lucrări de restaurare. Abside șl pereți întregi par cărți deschise cu conținut biblic. Voroneț, Moldovița și Sucevița sînt cele mai lămuritoare exemple ale acestei arte, expresie a culturii bizantine tîr- zii, întrețesută cu influențe europene și rustice locale". Contemplînd aceste monumente, scriitoarea și criticul de artă elvețian, d-na Weicker, a simțit cum „din nou se lărgește orizontul istoric al cazului Brâncușl, a cărui artă aduce într-o sinteză modernă influențe mediteraneene, orientale, folclorice".Astfel, aprecierile mal vechi și mai noi concură la admirația acestor monumente, pentru a căror cunoaștere au contribuit atîția oameni de cultură, români si străini. Referin- du-se la frescele Vorone- țului, N. Iorga a scris că „ar trebui timp de luni întregi cercetată cu o atenție pasionată fiecare pată de culoare a acestei picturi, fiecare parte a acestei ornamentații magistrale", simțind simfonia culorilor despre care vorbea mai tîr- ziu și Andră Grabar, refe- rindu-se la arta bizantină în general, tot el cercetînd originile procedeului de a se acoperi în întregime pereții exteriori ai faimoaselor lăcașuri.în regimul nostru, aceste monumente au fost restaurate, li s-a redat în unele cazuri acoperișul inițial (de pildă la Voroneț) și s-au reconstruit clădirile înconjurătoare, ca la Neamțul și Moldovița, acum avînd splendidul lor aspect de pe vremea ctitorilor sau urmașilor acestora, așa cum s-a făcut și la Horezul cu locuințele brîncovenești. De asemenea, la Tismana au fost readuse la lumină, în unele încăperi, frescele inițiale, iar cele ulterioare au fost păstrate în muzeul mănăstirii. O mare grijă s-a depus pentru consolidarea și păstrarea, în stilul lor autentic, a acestor lăcașuri, ce învederează uneori nu numai arhitectura religioasă, dar și cea laică, din care ne-au rămas mai puține exemple de artă culminantă, cum este palatul de la Mogoșoaia sau Bănia de la Craiova.
Originalitatea sti

lului arhitectural

moldovenescRevenind la monumentele din nordul Moldovei, a- mintirn pe scurt și firește doar prin puține exemple ceea ce este mai interesant în arta lor, privind lucrurile mai ales cu ochii unui critic de artă. Dorim să atragem atenția nu numai asupra unor lăcașuri mai mult vizitate și mai cunoscute călătorilor români și străini, ci și asupra altora, care și ele merită a fi înglobate în itinerariile turistice de o durată ceva mai lungă.Desigur, Voronețul este cel mai celebru monument din nordul Moldovei. Dună cum am arătat în scrierile noastre, Voronețul nu reprezintă arhitectural realizarea culminantă a stilului moldovenesc. Acesta s-a închegat în timpul lui Ștefan cel' Mare și sub călăuzirea sa, inspirată de existența

altor monumente mai vechi și cu ajutorul pricepuților meșteri, aparținînd unei școli locale și dovedind o strălucită experiență. Cea mai măreață ctitorie a lui Ștefan cel Mare este biserica mănăstirii Neamțului (1497). Este cea mai impunătoare prin dimensiunile ei și aparține tipului de plan triconc, cu o turlă mai înaltă deasupra naosului și avînd cel mai mare număr de încăperi dintre lăcașurile construite după 1487 și egal cu cel al Putnei, dacă planul existent astăzi este cel inițial.Lăcașul unde se află mormăitul lui Ștefan cel Mare — Putna — nu mai este cel construit între 1466 și 1469, ci. suferind multe vicisitudini, a fost refăcut în mai multe rînduri, pierzîn- du-și stilul inițial. Are importanță pentru vizitatori
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încă romanică, a doua de forma triconcă (sau de trifoi) constituind modelul ce se va dezvolta în timpul lui Ștefan cel Mare.Deși există mal multe grupuri sau categorii de construcții bisericești de pe vremea lui Ștefan cel Mare, ele posedă o unitate și o originalitate, atît ca structură cît și ca împodobire exterioară. Cele mai interesante și caracteristice sînt bisericile cu plan triconc, începînd cu Putna, trecînd la Pătrăuți și culminînd cu Neamțul. O caracteristică originală și specifică arhitecturii moldovenești, prezentă la multe monumente, este sistemul de boltire. La acestea, bolțile nu se sprijină pe coloane, ci constau din arcuri așezate pe axe principale și diagonale, alternate cu cîte un rând de pandantivi (triunghiuri sferice cu vîrful în jos). Acest sistem de boltire, descris a fi „pe cît de ingenios, pe atît de singular" dovedește spiritul înnoitor al arhitecturii moldovenești, redu- cînd spațiul de boltire șl dînd mai multă zveltețe construcției.Planul bisericilor specific moldovenești — planul triconc, numit și trilobat sau treflat — constă dintr-o absidă circulară spre răsărit, care cuprinde altarul, și din două abside mai mici, ce lărgesc naosul, ieșind în afara zidurilor laterale. Naosul are o formă aproape pătrată, lărgit de cele două abside laterale, precum și o turlă, iar pronaosul, tot de formă pătrată, este acoperit cu o calptă sferică și separat de naos, cu un zid străpuns de o ușă îngustă. Planul este bizantin, dar elansarea construcțiilor și ascuțimea acoperișurilor constituie o influență gotică, astfel constituindu- se în Moldova o originală sinteză de stil bizantin și gotic.Pe vremea lui Ștefan cel Mare, acoperișul, de preferință șindrila și mai rar tablele de plumb, îmbrăcau separat nava și cele trei abside, precum și turla. Fațadele bisericilor constau din materiale aparente, piatră de talie la părțile principale și ieșinde, piatră brută și cărămidă, uneori smălțuită, în rest, iar ornamentația de detaliu era tot aparentă.Rînduri de cărămizi aparente înconjoară biserica, în două sau trei fîșii, iar sub streașină se ivesc două șiruri de ocnițe — arcaturi decorative semicirculare — cele de sus mai mici, celelalte mai mari și asigurând o ritmică vie și plăcută părții superioare a zidurilor. Efectul decorativ sporește la abside, unde apar firide — arcade oarbe mai înalte — ce se ridică de la soclul de piatră pînă la șirul inferior de ocnițe. în timpanele arcaturilor erau așezate discuri smălțuite, de aceleași culori ca și cărămizile pilaștrilor dintre

Gheorghe, din Hîrlău (1492) dar ce impunător este lăcașul de la Piatra-Neamț cu turnul alăturat ! Ca și biserica Krețulescu de la București, lăcașul de la Piatra-Neamț este înconjurat acum de construcții moderne, îmbinîndu-se fericit trecutul cu prezentul, în mai toate monumentele lui ' Ștefan cel Mare, măreția este discretă, învederând soliditate și trăinicie, iar decorativitatea ține cumpăna între sobrietate și vioiciune, fapt caracteristic și picturii murale din acea vreme. Ca arhitectură, demne de interes sînt și bisericile de la Pătrăuți, Arbore, Dobrovăț. Bălinești.Specialiștii au arătat că elementele contopite în noua sinteză arhitecturală de pe vremea lui Ștefan cel Mare nu au fost împrumutate în forma lor originară și nici măcar cum erau ele într-un anumit loc, ci mereu au apărut la noi forme derivate și îmbinări pe care nu le găsim nicăieri întocmai. Diferitele forme și elemente, venite la noi din. lumi depărtate sau apropiate, contemporane sau mai vechi, au fost folosite în Moldova lui Ștefan cel Mare într-un mod original, și organic. Reamintim caracterizarea făcută de G. Balș cu decenii în urmă : „calitățile mai de seamă ale acestui stil al lui Ștefan cel Mare sînt... rațiunea, bunul simț, cumpătarea, ingeniozitatea în soluțiile tehnice și. în general, echilibrul în tot întregul clădirii. Aceste forme raționale, potrivite climei, aceste linii simple... această judicioasă' alegere și întrebuințare a materialelor, ce se găsesc ușor în țară și care au îngăduit un lucru trainic cu mijloace restrânse, pot servi și acuma de pildă".Ceea ce se va construi după moartea lui Ștefan cel Mare nu va însemna un alt stil arhitectural, ci va fi continuarea, cu noi variante și cu elemente de amănunt, importante desigur, a stilului închegat între 1487 — anul zidirii Pă- trăuților — și 1497 — anul zidirii Mănăstirii Neamțului. Am subliniat în scrierile noastre avîntul constructiv și grija de stil, de la arhitectură la artele somptuare, pe care îl ilustrează domnia lui Ștefan cel Mare, mai ales după 1487, ultimul an al luptelor cu turcii și pînă la moartea sa (1504), deci în perioada centralizării statului și a sprijinirii pe forțele populare.Pentru vremurile acelea, eforturile de construcție apar surprinzătoare. Unele din biserici sau mănăstiri erau construite în timp de cîteva luni, ca Voronețul — acesta de la 26 mai la 14 septembrie 1488, după cum indică pisania. Una din cetățile lui Ștefan cel Mare a fost construită în mai

un stîlp median, iar cel de sus servind drept clopotniță, fiind străpuns de patru goluri — pare a fi, după părerea arhitectului Gr. Ionescu, dezvoltarea
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arhitecturii culte, medievale, merită mai multă atenție în construcțiile prezentului. Este un drum care dă de gîndit unor arhitecți ai noștri.
Capodoperele

picturii muraleIn privința frescelor, considerăm cea mai interesantă Voronețul. Aci se poate urmări deopotrivă e- voluția stilului moldovenesc în arhitectură și în pictura murală. Biserică de tip mai simplu, dar caracteristică stilului închegat pe vremea lui Ștefan cel Mare, Voronețul prezintă interes îndeosebi prin frescele sale. Cele făcute pe vremea iui Ștefan cel Mare sînt mai simple, mai austere și mai concentrate în monumentalitatea lor, reducînd la esențial tematica și expresiile. Scenele biblice au puține personaje. Aici, zugravii au folosit modele mai arhaice și o tratare monumentală mai rigidă. Imaginea Pantocratorului din bolta turlei este tratată într-un stil mai rigid, dar plin de distincție și forță interioară. Figurile din registrul inferior dovedesc mari caljtăți portretistice, mai ales figurile energice ale arhidiaconilor Ștefan și Prohor. Primul ține în mînă modelul bisericii Voroneț, în forma-1 inițială.în naos, pe fondul înstelat al peretelui vestic, se desfășoară tabloul votiv, unde personajele istorice sînt mai viguros construite decît Isus și Sf. Gheorghe, patronul bisericii, aceștia neavînd decît chipurile mai viu modelate. Ctitorul monumentului, Ștefan cel Mare, este urmat, de soția sa. Maria Voichița, care are în stînga o fetiță și în dreapta pe fiul Bogdan. Familia domnitoare poartă cunoscutele costume de origine bizantină. Modelul bisericii pe care-1 ține în mînă ctitorul corespunde formei inițiale a Voronețu- lui, deci fără pridvorul a- dăugat mai tîrziu. Figura lui Ștefan cel Mare este viguroasă, cu trăsături viu modelate și exprimă o atitudine de reculegere. Domnitorul apare în puterea vîrstei, la fel ca și în miniatura Evangheliarului de la Humor.Naosul cuprinde cîteva remarcabile compoziții.Deși aceste episoade ale legendelor biblice sînt aici prezentate mai curând e- nunțiativ decît descriptiv, ele se impun prin tensiunea dramatică, prin interiorizarea chipurilor și prin unele atitudini umanizate, dincolo de rigiditatea dogmatică. Imaginile tind că

tre verticalitatea cerută de arhitectura monumentului.Unele figuri de sfinți a- mintesc că zugravul recheamă amintirea unor oameni vii, pe care el i-a văzut șl studiat. Chipul Sfîntului Theodor Tiron (absida nordică) are o pronunțată expresie meditativă, din care nu lipsește tristețea. Se simt pe chipul său melancolia izolării de lume, amărăciunea privațiunilor și parcă o întrebare asupra rostului sacrificiilor sale. Este una din capodoperele portretistice ale picturii medievale românești, avînd o tensiune dramatică și o forță de expresie care rezistă oricăror comparații cu maeștrii Renașterii, de la Giotto la Michelangelo.Pictura murală 'a pronaosului impresionează prin alternanța de figuri și ornamente. Dedesubtul registrelor cu sfinți în medalioane se află scenele din viața legendară a Sfîntului Gheorghe. In boltă, o splendidă imagine cu fecioara rugîndu-se.în interiorul pridvorului, adăugat din inițiativa lui Grigorie Roșea, se află deasupra portalului estic, care pe vremea lui, Ștefan cel Mare servea drept intrare în biserică, o imagine umanizată a fecioarei Maria. Aceasta are ceva de zeiță antică și apare îngîndurată, ținînd alipit de obraz chipul gingaș al fătului ei. întreaga încăpere, boltită semicircular, este împărțită în mici scene, ce reprezintă zilele calendarului (meno- logul) ortodox. Aici, scenele au mai multă viață, iar unele imagini dovedesc legăturile zugravului de pe vremea lui Rareș și Roșea cu viața înconjurătoare. In imaginea cu nașterea lui Isus, păstorul apare îmbrăcat ca un păstor moldovean și nu în tunica bizantină, ca la Sucevița, iar una din femei poartă costum țărănesc. în alte scene se văd personaje care poartă costumele dregătorilor și oștenilor de pe vremea lui Petru Rareș. Sfîntul Ilie apare aici ca un bătrân țăran într-o căruță obișnuită locului și astăzi, iar nu în cvadriga romană, ca în alte părți. Prezența elementelor folclorice și anumite elements ale vieții înconjurătoare dovedesc că zugravul și ucenicii săi erau români.Dar splendoarea artistică a Voronețului constă mai

tor, vedem glorificarea lui Isus și intervenția Măriei și a lui loan Botezătorul pentru a implora mila judecătorului lumii. De o parte și de alta a acestor trei figuri centrale'se află cîte șase apostoli, așezați pe un fel de bănci cu aspect mozaicat. Apostolii au expresii diferențiate, iar coloritul costumelor, al tunicilor cu falduri, savant ritmate, și strălucirea mozaicurilor băncilor îneîntă privirea. De la picioarele lui Isus pornește, sub formă de pîlnie, râul de foc al iadului sau „focul Gheenei" — colorat în roșu-în- chis.Al treilea registru tratează tema Etimasiei, adică a pregătirii tronului pentru judecată. în partea stingă a tronului apar cetele, foarte strânse și cu figurile alungite ale profeților, episcopilor, martirilor și drepților, iar în partea dreaptă, tot în grupuri strânse, dar cu o expresivitate infinit mai dramatică, „păcătoșii" sau „necredincioșii", potrivit dogmelor religioase ale vremii, dar și referințe la unele situații istorice. Dacă cei legați de Vechiul Testament sînt redați cu compasiune, în atitudini de căință, în schimb dușmanii de atunci ai Moldovei, turcii și tătarii, orînduiți printre păcătoși, au adesea chipuri brutale și priviri înfiorătoare, artistul ex- primîndu-și resentimentele mai ales față de soldații sultanului, ce răpiseră independența țării după înfrângerea lui Rareș.Chiar în concepțiile religioase ale vremii, își face apariția realitatea istoric- socială, iar aceasta o vom vedea și prin prezența la alte, biserici a temei „Asediul Constantinopolului" — la Arbore, Humor, Moldovita ș.a. Era o prevenire și o rugăciune ca Moldova să nu aibă soarta Bizanțului, căzut în 1453 sub dominația otomană, după ce fusese salvat de la atacurile și asediile anterioare. Caracterul mobilizator politic al unora dintre frescele moldovenești a fost relevat de mulți cercetători.Este de remarcat la Voroneț tipologia diferitelor categorii de infideli sau „păcătoși" în sensul credinței atunci curente, precum și costumația lor, do- vedindu-se cum și în stilistica bizantin-românească, în monumentala stilizare apar elemente realiste, ca de altfel uneori și în tratarea personajelor biblice, vădit umanizate.în registrul al patrulea, de sus în jos, se imaginează lupta dintre îngeri și diavoli pentru salvarea celor aduși la judecata de apoi. împricinații sînt înfățișați ca niște omuleți goi. Diavolii cară în spinare suluri, în care sînt scrise păcatele și încearcă să facă a atîrna în favoarea lor cumpăna dreptății. Umorul

Mai la fiecare biserică din acelea construite pe vremea lui Ștefan cel Mare și a lui Petru Rareș există capodopere picturale, pe care azi le prețuim pentru valoarea lor artistică, pentru nota de umanizare, dincolo de rosturile lor religioase de odinioară. La Pătrăuți (1487) există marea compoziție cu „Aflarea crucii", o amplă cavalcadă, măiestrit desfășurată. La Sf. Gheorghe din Hîrlău (1‘492) există splendide fresce, unele cu elemente folclorice, aici apărând elemente gotice și în tratarea picturală.De o mare valoare artistică este pictura interioară a bisericii Sf. Nico- lae din Bălinești (comuna Grămești, raionul Rădăuți). Se ajunge ceva mai greu la ea, dar în itinerarele mai cuprinzătoare ea merită o atenție deosebită. .Stilul frescelor de la Bălinești diferă de al celorlalte biserici și are uneori ceva din dramatismul lui El Greco — figuri mai alungite, expresii mai patetice, iar alteori de o mare gingășie, cu un colorit mai dramatic.Din secolul al XVI-lea există scene și figuri remarcabile la bisericile Sf. Gheorghe și Sf. Dimi- trie din Suceava. Mănăstirea Probota, de asemenea, ar trebui să facă parte din itinerarele turistice. Măreața ctitorie a lui Petru Rareș, înaltă și masivă, înconjurată de ziduri groase, are o seamă de compoziții și portrete de înaltă artă. In pridvorul dreptunghiular și puternic luminat de ferestrele gotice impresionează mai ales pictura din bolta cilindrică cu pene- trațiuni.în privința picturii din calotele Humorului și Mol- doviței — cu fecioara rugîndu-se șl înconjurată de îngeri și sfinți, pictorii urmărind variațiunile arhitecturii — s-au scris aprecieri mai mult decît elogioase. Bizantinologul Paul Henry, care a locuit îndelung la noi și a studiat bisericile din Nordul Moldovei, mărturisește că în toată arta creștină e- xistă puține monumente care „prin justețea trăsăturilor și vigoarea atitudinilor și, înainte de toate, prin folosirea registrelor și prin simetria ansamblului, să poată oferi ceva mai satisfăcător pentru cel mal exigent ochi. Arta italiană în acest domeniu nu are nimic mai frumos și artistul pare a fi regăsit, fără caznă, marea tradiție bizantină și sensul profund al compoziției arhitecturale, ce caracterizează, de pildă, Baptizerul ortodocșilor de la Ravenna." Elogiile merg mai departe cu privire la aceste imagini din bolțile Humorului și Moldoviței : „O asemenea artă ar fi ispitit pînă și imaginația năvalnică a lui Michelangelo". (Paul Henry, „Les 
ăglises de la. Moldavie du 
Nord, des origines ă la fin 
du XVI-e siecle", Paris, 1930, p.p 213—214).Cea mai dramatică „răstignire" poate din întreaga noastră pictură medievală se află în naosul Moldovi- ței. La Humor există pe peretele sudic o splendidă glorificare a fecioarei, compoziție monumentală cu numeroase personaje, iar în luneta ușii de intrare o neobișnuită imagine a fecioarei cu pruncul, aici chipul pruncului fiind arătat răsturnat și apropiat cu bărbia de obrazul mamei. Marea nișă vestică de la Arbore, ctitoria lui Luca Arbore, este de asemenea o capodoperă, constînd din numeroase scene cu mulțimi în mișcare ori adunate în momente solemne. Coloritul este de o mare finețe, predominînd un verde luminos.Cu Sucevița, zidită de Movilești în penultimul deceniu al secolului al XVI- lea și zugrăvită tot pe a- tunci, pictura murală a Moldovei atinge noi culmi de artă. Ca și pe zidul vestic al Arborei, avem pe pereții încăperilor de la Su- cevița și în exterior puzderie de imagini, care, u- neori, sînt miniaturi și icoane mărite, tratate prin urmare nu cu gîndul la sublinierea stilului arhitecturii și la decorarea monumentului. Aglomerarea a- ceasta de imagini numeroase cu numeroase personaje și în registre și mai numeroase decît la bisericile anterioare face să se piardă în interior nu numai funcția monumentală, dar chiar și deslușirea lor. Remarcabile sînt însă în inte

rior scenele din geneză cu plante și animale, aceste* mai mari și mai vizibile,Dragomirna, zidită in primul deceniu al secolului al XVII-lea, este una dintre cele mai înalte biserici din țară, dar deja cu un stil în care nu se mai păstrează tradiția și proporțiile arhitecturii lui Ștefan cel Mare. Pronaosul și pridvorul și-au pierdut zugrăvelile, iar exteriorul nu le-a avut niciodată. In afară de cîteva compoziții remarcabile din naos, de unic efect artistic sînt i- maglnile cupolei.Decorația bolții altarului este completată cu sfinți in medalioane, zugrăviți pe oele patru mari arcuri, care se văd din naos șl predomină asupra tîmplel. Numeroasele medalioane, cu chipuri care apar pe fonduri cînd în galben-auriu, cînd în albastru-deschis, cînd în roșu și încadrata cu podoabe aurite, produa un efect nemaipomenit de lumină și culoare. Este vădit că pictorul bolții altarului și al arcurilor mari de la Dragomirna a urmărit aceeași idee de a sugera lumea celestă, ca și pictorii bolților de ia Probota, Humor șl Moldovița, aici avînd la îndemină puternica lumină ce pătrunde prin înalta cupolă.Zugravii Moldovei da Nord au preluat tainele celor mai de seamă înaintași ai lor pentru a da acea iluzie picturală a mitologiei creștine, caro a stăpînit mentalitatea medievală.Frumusețile de pe pereții Interiori și exteriori al lăcașurilor aici amintite și foarte sumar semnalate merită a fi cunoscute și cercetate pentru valoarea lor artistică, pentru măiestria cu care s-a creat un stil arhitectural și pictural propriu nouă, în care, dincolo de dogme și de rosturile pentru care au fost create, reprezintă geniul meșterilor din popor în vremurile trecute. Aceștia au adus în iconografia sau tematica cerută de biserică șl de țelurile mobilizatoare ale cîrmuitorilor statului împotriva primejdiilor ce a- menințau țara o seamă de viziuni folclorice, elemente de stilistică populară, ecouri ale contactului cu lumea și natura înconjurătoare, avertismente politice și morale. De asemenea, el au umanizat, mai ales în pictura de pe vremea lui Rareș, expresiile și acțiunile personajelor sacre ori laice, îndrumîndu-se spre viziuni realiste, pe cît permitea stilistica bizantină, devenită națională printr-o serie de factori în parte menționați aici.Am menționat în treacăt și valoarea documentară a multor fresce din care vezi costumația, armurile și uniformele dregătorilor și oamenilor noștri din popor, ca și ale unora dintre aliații și vrăjmașii Moldovei din acele timpuri. în portul unor domnițe se văd legăturile cu arta populară, ea însăși uneori influențată de arta somptuară, creată la curțile domnești sau boierești, iar alteori adueîn- du-și contribuțiile în arta de la curte.Firește stilul bizantin-ro- mâne'sc și-a avut variațiunile lui în diferitele țări românești și dacă picturile murale ale Moldovei de Nord sînt mai bine cunoscute și studiate, mari surprize artistice vom avea cînd vor apărea noi studii — unele sub tipar, altele în pregătire — și despre picturile murale ale unor lăcașuri mai puțin cunoscute din Transilvania, de pildă, sau din Oltenia. Deși s-a scris mult despre picturile murale din întreaga tară, încă sînt foarte multe de cercetat și valorificat din arta feudală a diferitelor regiuni. Avem o zestre’ imensă, datorită unor ctitori mai însemnați, ca și unor modești ctitori de țară și mai ales datorită meșterilor noștri din toate regiunile, unii cu nume cunoscute, alții rămași anonimi. unii ridieîndu-se la o măiestrie savantă, alții rămînînd la o fermecătoare naivitate, plină de ingeniozitate și autenticitate, cum sînt și autorii icoanelor pe sticlă.Geniul creator al poporului nostru trebuie cunoscut sub toate aspectele, de la folclor Ia arta cultă, de la arta veche la cea mai nouă. în toate există contribuții extrem de valoroase pentru cultura noastră și pentru cea universală.
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Ca mal toate capitalele lumii, orașul Mexico își are nașterea învăluită în legendă. Cam prin 1325 — spune legenda — unul din triburile aztece, mexica, rătăcea pe podișul central în căutarea unul loc unde să se fixeze. Pe o insulă din mijlocul lacului Texcoco, ce a- coperea partea centrală a văii (asta începe de acum să fie istorie), și-au ridicat aztecii primele locuințe de lut, dînd așezării numele de Te- nochtitlân. între fondarea Te- nochtiitlănului (devenit apoi Mexico) și sosirea cuceritorului din Estre- madura, Herman Cortăs, s-au scurs vreo două sute de ani, timp în care aztecii au crescut în număr și putere, alcătuind un vast imperiu, cu centrul politico-administrativ la Te- nochtitlân.La fatala initîlnlre cu spaniolii, aztecii și-au uimit oaspeții nepoftiți ou un oraș falnic ce număra, după cronicari, vreo 50 000 de case șl o populație de cel puțin 300 000 locuitori. Și aveau pe deasupra muzee botanice și zoologice (inexistente încă in Europa), învățămînt obligatoriu pentru ambele sexe. O lipsă, esențială — necunoașterea armelor de foc — a fost însă de ajuns ca imperiul să cadă iremediabil victimă conquistet. Dar mexicanii nu au uitat acele vremuri.— în tot Mexicul nu vel întîlni nici o statuie a cuceritorului Cortes, a ținut să mă informeze un amic tocmai în momentul cînd admiram un Impozant monument închinat ultimului împărat aztec, Cuauthemo-o,

sunetele ghitarelor sl vocile lor e- rau crunt sabotate de tirul țevilor de eșapament ale mașinilor de pe stradă. Printre automobilele oprite e un du-te-vino de lume ce trece de la un grup la altul, după preferințe, căci au de unde să aleagă. Dar vacarmul din stradă părea a- proape liniște în comparație cu cel dinăuntrul cafenelei „Tenampa", cea mai vestită din vreo duzină aflate în piață. Nu prin lux, ci pian lipsa de stilizare a ambiantei, evidentă în alte locuri adaptate turiștilor bănos!. Aici e totul mexican. închi- puiți-vă o sală de mărime mijlocie, unde șe înghesuie un număr cel puțin dublu de oameni față de capacitatea ei, sub un tavan jos, și unde pe deasupra vreo sase grupuri de mariachis cîntă cu tot elanul de care sînt capabili. U<n grup de patru se apropie de masa pe care eu împreună cu colegul mexican o cuceriserăm,, cum se spune, cu mari sacrificii. Ghitarele erup într-o „cancion huapango" ce nu era alta decît una din variantele eternei „Pa- loma“. Solistul, un metis cu mustăcioară în furculiță și ochi catifelata de melancolie, dă drumul tenorului său pătrunzător să povestească cum era odată o anumită porumbiță, de al cărui cîntec „însuși cerul se înfiora".„Al, ai, ai, ai ! cînta, Ha, ha, ha, ha ! rîdea. Ai, ai, ai, ai ! plîngea, De pasiune mortală, murea...".Și, în intervalul dintre două ver-

ceva. E o stea care s-a înfruntat cu multe coarne. Iată-1 împlîntînd ultima lance în grumazul taurului, care acum se sforțează în zadar să-și răzbune supliciul. Hemoragia abundentă îl sleiește puterile, îngenunchează, face încă o supremă încercare de revanșă, dar cade răpus definitiv. Tribunele delirează — „Muy bien Manolo“ (foarte bine), „Mara- villoso" (minunat) etc. Manolo răspunde prin reverențe largi de lîngă adversarul învins, care mîine va fi transformat în grătare, condimentate firește, și nimeni nu-i va pomeni bravul duel cu produsul cel mai de- săvîrșit al evoluției biologice.Psihologii s-au învrednicit să a- nalizeze si pasiunea pentru luptele cu tauri. Unii din ei opinează că s-ar datora unei bivalente de sentimente : suporterul e fascinat deopotrivă de curajul si măiestria toreadorului, precum și de violenta forței brute a taurului. Și la tribună nu-și rezolvă dualitatea decît în final, cînd unul din termeni cade. In orice caz, arena luptelor cu tauri nu e locul cel mai potrivit pentru firile gingașe, nici pentru membrii ligilor de protectie a animalelor.Din supraproducția de legende a- mestecate cu bună doză de autenticitate istorică, una glăsuiește că, la puțin timp după cucerirea Mexicului, un rege spaniol, impresionat de mulțimea și diversitatea tezaurelor ce-i ajungeau în m'îini adusa din misteriosul pămînt de peste ocean, a chemat pe un supus ce tocmai sosise din „Noua Spanie" (așa i se spunea pe atunci Mexicului) și i-a po-

Ca urmare, analfabetismul a fost redus la 28 la sută. Se poate adăuga un susținut program de construcții de locuințe etc.Cu toate acestea, Mexicul are de înfruntat o suită de probleme, una mai dificilă decît alta. Străbătînd această țară, ai prilejul să măsori distanța care separă polii sociali, atît la orașe, cît și, mai ales, la sate. Deși alocațiile pentru învățămînt sînt mari, 38 la sută din copiii de vîrstă școlară, îndeosebi în mediul rural, nu pot frecventa cursurile din motive materiale, chiar și în condiții cînd statul și-a asumat distribuirea gratuită a manualelor. Se întîmplă asta cel puțin din două motive. Mai întîi. fiindcă școlile de stat (unde învățămîntul elementar este gratuit.) sînt insuficiente, iar la cele particulare povara taxelor poate fi suportată numai de familiile mal înstărite. Pe de altă parte, chiar cînd e vorba de școlile publice, cu toată gratuitatea, o mare parte din copiii familiilor nevoiașe nu le pot frecventa, fiindcă de la o vîrstă fragedă ei trebuie să-și ajute familia, de obicei numeroasă. Sporul demografic foarte înalt, mai ales în ultimele două decenii — 3,5 la sută pe an — a dus la situația cînd jumătate din populația țării are mai puțin de 15 sau mai mult de 65 de ani si deci nu face parte din sectorul productiv. Ti- nînd seama de factorul demografic, sporul de 7 la sută pe ansamblul e- conomiei este în realitate de numai 3,5 la sută, cealaltă jumătate fiind absorbită, dacă socotim creșterea pe
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Cînd spui Olanda, gîn- 
dul te duce, în primul 
rînd, la flori. Lalele, 
zambile, garoafe, tranda
firi, ciclamene, hortenzii, 
orchidee — iată numai o 
parte din ceea ce produ
ce horticultura olandeză. 
Se spune că dacă fieca
re olandez ar primi, cu 
prilejul onomasticii, flo
rile care se produc in 
tară, acestea ar umple pe 
jumătate, în fiecare apar
tament, cîte o cameră de 
mărime mijlocie. Dar po
sibilitatea unei asemenea 
„invazii" este înlăturată 
deoarece multe din pro
dusele horticulturii O- 
landei iau drumul expor
tului. Ele sînt prezente 
peste tot, în marile ora-

sînt așezate pe niște plat
forme prevăzute cu roți 
— un fel de cărucioare. 
Hala e scăldată într-o 
feerie de culori și nu știi ce să mai admiri. Cicla- 
menele ale căror flori 
pornesc toate din mijlo
cul ghiveciului, lăsîndu-ți 
impresia că au fost așe
zate cu mîna, azaleele. 
crizantemele sau tranda
firii ? Sînt și specii de 
flori mai puțin cunoscu
te la noi: Tillandsia, 
Platiserium, Bromelia, cu 
flori în toate nuanțele și 
cu un parfum suav. In a 
doua hală, pe aceleași că
rucioare, erau așezate 
florile tăiate: garoafe, 
trandafiri, crizanteme, 
frezii, într-o diversitate

Florile
Olandei

Aalsmeer : Hala cu flori tăiate

din Turcia si a găsit în 
Olanda condiții deosebit 
de favorabile pentru în
mulțire. Secole de-a rîn- 
dul, horticultorii au
cultivat cu lalele ni
sipul argintiu al du-
nelor și terenurile cu
argilă fină depusă de
ape. Era o muncă grea, 
care cerea oamenilor să se tîrască în genunchi, 
printre rîndurile de flori, 
în timp ce soarele le „tă
băcea" ceafa. Astăzi se 
folosesc mașini de plan
tat, utilaje de irigat etc.

Cu timpul, sortimentul 
s-a îmbogățit. Acum, ală
turi de lalele se cultivă 
zambile, narcise, gladiole. 
Cultura bulbilor de lale
le se întinde pe o supra
față de 11 500 hectare. 
Multe din aceste exploa
tări agricole au mai pu
țin de un hectar. Lucrul 
este explicabil deoarece 
cultura bulbilor de lalele 
necesită încă multă mun
că manuală, iar produsul 
obținut este supus unui 
sever control. Cu toate că 
mecanizarea a fost in
trodusă si în acest sec
tor de activitate, 50 000 de 
oameni continuă să-și 
cîștige existența din pro
ducerea si comercializa
rea bulbilor din flori. 
Olandezii sînt mîndri de 
rezultatele obținute în a- 
ceastă ramură a floricul- 
turii. Ei produc aproape 
toate zambilele, 70 la sută 
din toate lalelele și ju
mătate din toate narcise
le din lume.

Bulbii sînt recoltați cu 
grijă si ambalați pentru a 
fi expediați în toate col
țurile pămîntului. Pentru 
piața internă, bulbii de 
lalele, zambile și narcise 
sînt ambalați în cutii cu

în loc să și-l producă sin
guri. Cu alte cuvinte, se 
introduce tehnica avansa
tă si în producția da 
flori.

Ce poate fi mai îneîn- tător ca un buchet de cri
zanteme ? Din păcate a- 
ceste flori ne bucură cu 
gingașa lor frumusețe 
numai toamna. Nu s-ar 
putea oare obține crizan
teme în tot cursul anu
lui ? — s-au întrebat flo- 
ricultorii olandezi. Știin
ța a fost chemată să-și 
spună si aci cuvîntul. La 
stațiunile Aalsmeer și 
Lisse, prin expunerea bu
tașilor consecutiv la lu
mină si întuneric, un 'a- 
numit număr de ore, a 
devenit cu putință si îm
plinirea acestui deziderat 
al iubitorilor de flori. 
Crizantemele cresc acum 
tot timpul anului.

Pentru Olanda, cultura 
florilor a trecut de mult 
hotarul amatorismului, 
devenind o ocupație de 
sine stătătoare a multor 
oameni. In această pri
vință sînt caracteristice 
cîteva cifre. Față de 1 321 
milioane florini cît s-a 
realizat în 1966 din hor- 
ticultură, valoarea flori
lor tăiate si a plantelor 
decorative la ghivece a 
fost de 276 milioane flo
rini. Pentru producția de 
bulbi de lalele, zambile, 
narcise, gladiole și alte specii sînt rezervate 
11 533 ha. Olanda ex
portă anual flori tă
iate, plante la ghivece 
în valoare totală de 196 
milioane florini si bulbi în valoare de 322,5 mili
oane florini. Cel mai ma
re număr de flori si bulbi 
s-au exportat in Repu
blica Federală a Germa-

însemnări 
de călătorie

instalat în mijlocul unei piațete pe cel mai mare bulevard al capitalei — „Paseo de la Reforma". Cuauthe- moc este cel ce a condus ultima încercare de a rezista cuceritorilor spanioli și apoi a preferat să moară sub cumplite torturi, • dar nu a divulgat locul unde se afla tezaurul aztec. Numele lui rămîne și azi un simbol al bărbăției și eroismului. în fiecare an, la 21 august, ziua morții ilustrului strămoș, în jurul monumentului are loc o serbare populară. Cortăs însă a rămas numai în cărțile de istorie. Se spune că la 15 ani după moarte, resturile sale au fost aduse din Spania și înmormîn- tate în Mexic, dar cu prilejul revoltei din .. 1823 . indienii a i, încercat să distrugă mormintul' c,.hquistado- rului, din care pricină a fost Iarăși mutat. Nu e singurul exemplu că mexicanii prețuiesc în primul rînd ramura lor genealogică indigenă. Ea a alimentat ampla galerie a eroilor naționali, imortalizați prin monumente, dar mai ales prezenți în conștiința vie a poporului. Clădirea „Jockey-Club“-ului, de pildă, a rămas vestită fiindcă o dată a intrat acolo, călare, indianul Emiliano Zapata, speriind burghezimea ce se afla înăuntru cu lozinca sa „Tierra y 11- bertad". Alte numeroase locuri sînt legate de memoria indianului Za- potec Benito Juârez, căruia mexicanii îi datorează un mare salt pe linia progresului național.Pe locul vechiului Tenochtitlân s-a ridicat cu încetul un oraș nou, care azi, după patru secole și jumătate, numără, împreună cu suburbiile, peste șase milioane de locuitori, a- dică aproximativ 15 la sută din populația Mexicului. Partea veche a orașului are un iz colonial, cu străzi strimte și tonuri obscure. Cea nouă însă etalează veritabili zgîrie-nori, înzestrați cu tot ce a Bpus tehnica pînă azi, bulevarde largi, inclusiv cunoscutul „Paseo de la Reforma" de grandoarea lui Champs Elysăes. Iată Alameda, un frumos parc central, cu globuri electrice montate pa stîlpi argintați. Cîndva aici ardeau rugurile inchiziției, pe care ereticii indieni, metiși sau creoli experimentau avanpremiera infernului. Alături, de-a lungul Avenidei Juârez și pe alte artere, contemporanii sînt amenințați cu infernul de veșnicul roi al automobilelor. Cum civilizația aztecă nu cunoștea roata, descendenții ei de azi care conduc automobile par să caute o compensație pentru secolele în care strămoșii lor nu s-au bucurat de beneficiile acestei prodigioase invenții. Șl, în consecință, gonesc cu disperare, colaborînd copios cu interesele firmelor de pompe funebre.O faimoasă piață situată în partea veche a capitalei poartă numele lui Garibaldi. De fapt', pentru localnici e „piața muzicanților". Aici se întîlnesc prin tradiție muzicanții profesioniști, în grupuri de trei pînă la șase persoane, cu unul sau mai mulți soliști vocali. Sînt cunoscut!! Mariachis". Se crede că denumirea lor ar fi o variantă coruptă a cu- vîntului francez „mariage", căci pe vremea împăratului Maximilian (impus Mexicului de Napoleon al III-lea) se obișnuia ca la căsătorii să se contracteze asemenea trubaduri. Atît maniera lor de a cînta, cît și vestmintele pitorești s-au păstrat intacte: bolerou închis, cu fireturi la mînecl și la guler, cravată-fluture de culoare roșie, pantaloni negri sau albaștri închis, cu vipușcă în spirale, bine strînși- pe picior, ca la balerini, iar pe cap renumitul sombrero, cu vîrful conic — ă la Pancho Villâ. „Los Mariachis" dispun de atîta popularitate încît peste hotare multă lume nu-și poate imagina că mexicanii ar putea să se îmbrace șl altfel.De regulă, în piața Garibaldi roiesc turiști străini (9 din, 10 . sînt nord-americani) care, după digera- rea atîtor pelicule turnate la Holywood despre Mexic, sînt avizi de „show" autentic. împreună cu un coleg de breaslă mexican, fac o vizită în acest loc. căutat. Seara, în orele „de vîrf“. Automobile cu turiști erau oprite lîngă bordura trotuarului și aproape lîngă fiecare cite un grup de „mariachis" cînta de sor, fără să pară deranjați că

suri, în timp ce ghitarele se retrag în surdină, vocile se unesc într-o armonie prelungă și sincopată expri- mînd superlativul tristeții. în final se descoperă că porumbița cu pricina e chiar... inima cîntărețului.— Alta ! solicită amicul meu.— Deținutul nr. 9, propune solistul.Și îndată aflăm, în note grave, cum deținutul, de acum condamnat, va fi împușcat în zori de zi, fiindcă și-a ucis soția infidelă, cu amant cu tot, și cum la ultima confesiune. în loc să se căiască, promite că-si va urmări victimele chiar „en la eter- nidad"..Printre mese circulă un bătrîn uscățiv oferind nu știu ce dintr-o cutie de lemn lustruită. Ii fac semn șl aflu că vinde „șocuri electrice". O- riglnalitatea ideii mă mișcă. Iau un șoc din curiozitate, pentru 50 de centavos, și altul în cinstea inventivității comerciale.După tragediile vocale urmează cele culinare. Dacă există vreo relație între temperamentul unui popor și universul său gastronomic, a- tunci ea în Mexic se percepe lesne. Un ilustru scriitor asemăna firea mexicanului cu un peisaj calm de dedesubtul căruia în orice moment poate erupe lava unui vulcan. Pe plan gastronomic, lava ar fi predilecția notorie pentru mîncăruri violent condimentate, de parcă bucătăria națională e destinată unor organisme de oțel. Piperul, ceapa, usturoiul si mai ales ardeiul iute (ardeiul roșu, numit „chile") nu lipsesc de la masă. îmbuci dintr-o inofensivă turtă de mălai învîrtită în formă de pateu și îndată ai senzația că mesteci un cărbune aprins. Un „taco" sau un „frijol" e capabil, literalmente, să paralizeze provizoriu limba unui neinițiat si în a- cest caz trebuie să ai voința lui Cuauthemoc ca să-ți golești farfuria. Evident, bucătăria mexicană e bogată și vestită, însă pentru de- butantii străini un pahar cu apă alături devine indispensabil. Nu numai pentru a potoli setea, ci mai ales usturimea.Dacă faci o vizită la „Piaza de los toros" — adică arena luptelor de tauri — al impresia că toată suflarea se află sub efectul ardeiului iute : toreadorii, galeria și chiar taurii. Pasiunea explozivă pentru acest spectacol tradițional se traduce în- tr-o asistentă mai numeroasă chiar decît pe stadionul de fotbal. Am citit în presa mexicană păreri în sensul că luptele de tauri sînt un spectacol arhaic și că singurul element remarcabil în el îl reprezintă vestmintele pitorești ale toreadorilor. Judecind după asistenta masivă în galeriile arenei în fiecare duminică, se pare că putini împărtășesc această opinie. Am avut prilejul să asist la o repriză de tauri la care participa unul din așii arenei mexicane, toreadorul Manuel Martinez, dezmierdat de public cu diminutivul „Manolo". Ceremonia începe solemn. Concurenții, îmbrăcat! în costume cu fireturi aurite sau argintate ca de generali, înconjură în șir arena în acordurile fanfarei, făcînd reverențe tribunelor. Apoi își dezbracă mantia atîrnată pe umăr, bonetele ce seamănă cu tricornul lui Bonaparte și se retrag, rămînînd picadorii în- călecatl pe cai cu burțile înfășurate în cîrpe. Ei sînt cei ce primesc primul acces de furie al taurului eliberat din coridor. Burțile protejate ale cailor sînt atacate de coarne. U- neori șocul răstoarnă și cal si călăreț. Dar ultimul a reușit de a- cum să întărite' și mai mult taurul, înțepîndu-1 cu lănci. Picadorul fuge spre primul refugiu si taurul îl privește nedumerit, în timp ce rănile dor și sîngerează. Mulțimea ovaționează dexteritatea care a provocat sînge. Apare apoi toreadorul înarmat cu eșarfa roșie si cu cîteva spade subțiri pe care le împlîntă treptat în coama taurului, după momente de emoție în care taurul se luptă cu eșarfa și adversarul execută mișcări măiestre ca să nu-1 a- jungă coarnele. Dacă dă dovadă de frică, tribunele îl huiduie zgomotos și-1 apostrofează cu epitete usturătoare. Se întîmplă ca bravul toreador să fie si tăvălit prin tărînă sau, foarte rar, chiar ucis. Dar lui Martinez e greu să i se întîmple așa

runcit: „Vorbește-mi despre noul nostru regat. Cum este ?“ Negăsind cuvintele potrivite, cel întrebat a luat o foaie de hîrtie și după ce. a frămîntat-o strașnic în pumni, a răspuns : „Iată, majestate, harta Noii Spânii !“ Puține sînt itinerarele pe această hartă care să nu confirme impresia plastică a anonimului din legendă.Pămîntul Mexicului pare o superbă mostră de haos topografic. Veritabilă sfidare aruncată energiei și vocației constructive a omului. Ai impresia că natura a fost redusă exclusiv la aranjarea unor frumuseți violente, ignorînd consecințele pentru cei chemați să le locuiască. Și prin urmare a dotat Mexicul cu tot ce avea mai extremist în arsenalul ei : deșerturi calcinate, unde ploaia e o raritate miraculoasă și locuri unde abundența ei devine calamitate cotidiană ; savane la nivelul mării și podișuri presărate de piscuri cu fruntea în nori, spre care se încumetă numai alpiniștii de rasă ; soluri unde omul e silit să lupte contra invaziei vegetale ce crește cu viteza ciupercilor și spații improprii pînă și pentru modestia lichenilor.Prezența masivelor muntoase e o constantă invariabilă. Aproape că nu există în această țară loc unde să nu fii înconjurat de munți, sau cel puțin să zărești muntele de la distanță, împrejurare ce a favorizat dintotdeauna izolarea comunităților omenești. Pînă azi, triburi de indieni vecine conservă încă limbi deosebite, dacă între ele se află un munte și procesul lor de integrare în ansamblul națiunii se petrece lent. Prin- tr-o tristă ironie, apa lipsește tocmai acolo unde e mai necesară și abundă în alte părți pînă la nivel de potop. Rîurile, numeroase de altfel, fie că sînt supte pe parcursul zonelor de deșert, fie că se precipită, în torente benigne, spre mare. Și din înalt, conurile unui regiment de vulcani amintesc oamenilor de împrejurări sinistre, ce se pot repeta în orice moment. Culori reconfortante de pastel acoperă deseori forme ce evocă cataclisme tectonice, stranie îmbinare între frumos șl tragic pe singularul pămînt mexican. Dacă natura și-a uitat aici virtutea blîndeței și generozității, solicitînd omului un tribut suplimentar de sudoare, a lăsat în compensație priveliști tonificante, un fel de elixir vizual, distribuit de astă-dată cu dărnicie.Nu numai latura peisajului prezintă contraste. Terenul realităților politice și economico-sociale oferă și el un complex de particularități ce-i alcătuiesc o fizionomie de neconfundat, unde alternează lumini și umbre distribuite într-o manieră proprie. în ultimele cinci decenii, cu toate împrejurările vitrege, Mexicul a avansat, lent dar constant, pe calea unor prefaceri menite să deschidă drum larg progresului economic. Un progres gîtuit în genere de relații sociale arhaice, pe alocuri chiar anulat de acestea, însă ale cărui traiectorii au lăsat de acum roade ce nu pot fi trecute cu vederea.Așa-numitul „naționalism economic" e o realitate măcar datorită faptului că sectoare vitale ale economiei, ca industria petrolieră, energia electrică, căile ferate sînt proprietatea statului. Regimul de asigurări sociale suportă și el comparație favorabilă cu cele din marea majoritate a țărilor latino-ameri- cane. Avansul economiei se traduce printr-un spor constant de 7 da sută anual. Ultimul raport al Băncii Na- f ționale, referitor la anul trecut, indică din nou menținerea acestui ritm. Ponderea creșterii sectorului industrial în ansamblul economiei e, de asemenea, un fapt grăitor : peste 10 la sută. Pesoul mexican se numără printre monedele cele mai stabile. Cînd Brazilia și Chile au negociat un împrumut de devize cu Fondul Monetar Internațional pentru a-și redresa dificultățile financiare, tranzacția a inclus circa 9,5 milioane de dolari în pesos mexicani. învăță- mîntului și culturii i se dedică circa un sfert din bugetul național (în timp ce forțelor armate li se alocă un procent minim), lucru destul de ieșit din comun pe aceste meridiane.

cap de locuitor. Se calculează că în fiecare an (pînă în 1970), va fi nevoie de crearea a cîte 400 000 noi locuri de muncă, ceea ce pare destul de dificil de realizat, după cum mărturisesc chiar factorii responsabili. Efortul de industrializare se vede amenințat serios de lipsa unui suport corespunzător pe plan social. Industria este din ce în ce mai silită să caute piață de desfacere în afara centrelor urbane. Dar țăranul mexican, ce alcătuiește majoritatea populației, are un venit mult prea modest. în multe regiuni acest venit înseamnă 1 400 de pesos pe an, cu care, în cel mai bun caz, reușește de-abia să se îmbrace și să se alimenteze' precar, neputînd în nici un caz să se gîndească la cumpărarea de produse industriale, de uz casnic, de pildă. Conform statisticilor, 60 la sută din produsele de acest gen se vînd în capitală, unde este concentrată 15 la sută din populație. Așadar, pentru industria bunurilor de consum, piața internă mexicană nu înseamnă 44 de milioane de persoane, ci maximum 10 milioane. într-o astfel de împrejurare, se caută intens posibilități de export, cînd piața internă este departe ca cerul de pămînt de o „saturație" reală. De roadele programului de industrializare beneficiază cu preponderență covârșitoare treptele superioare ale ierarhiei sociale. Conform unui studiu recent, o cincime din populația țării are azi o putere de cumpărare mai mică decît în 1940. Dacă la asta adăugăm procentele celor ce au rămas cu veniturile staționare, împreună cu cei ale cărora au crescut în măsură neînsemnată, panorama devine destul de întunecată. Deși, cum spuneam mai sus, pesoul se remarcă prin stabilitate, asta nu înseamnă că inflația nu-i dă tîrcoale insistente. Puțin cîte puțin el manifestă tendințe de depreciere, simțite de consumatorul obișnuit, mai ales, în ultimii doi ani, în scumpirea unor articole de primă necesitate. Or, pentru nivelul scăzut al salariilor din Mexic chiar și majorările ușoare de prețuri cîntăresc greu. E destul să amintim că alimentația majorității covîrșitoare a mexicanilor continuă să graviteze în jurul porumbului. Agronomul mexican Edmundo Flores spunea că porumbul este „elementul cel mai important al alimentației, mitologiei și politicii poporului și, ca articol de primă necesitate, constituie o obsesie și un coșmar pentru ministrul agriculturii". Dar cît de mare coșmar îl reprezintă pentru cei ce nu reușesc să-și procure nici pumnul de făină cu care să-și hrănească familiile ? Se consideră că venitul minim lunar al unei familii trebuie să fie de 700 de pesos, pentru ca să poată trăi. însă conform celor mai recente statistici, în statele prospere ale țării numai 67 la sută din familii cîștigă 700 de pesos pe lună. în nord și în statele dinspre golful Mexico procentajul coboară la 40 la sută, iar în cele din centru și sud la 20 la sută.în valea Mezquital din statul Hidalgo, la numai 128 kilometri de capitală, 70 000 de indieni Otomi trăiesc într-o situație puțin diferită de cea existentă acum peste 400 de ani, cînd au sosit conquistadorii. Alimentația lor se reduce aproape numai la ceea ce pot extrage din rădăcina, tulpina și frunzele de agavă. Și pentru a amorți foamea, consumă „pulque" (băutură obținută din fermentarea agavei).în același timp însă, statisticile informează că în perioada de după primul război mondial numărul milionarilor s-a întreit. Aceștia se a- seamănă prea puțin cu vechea aristocrație ce acumula averi prin despotism sau „privilegii sacre". Noii bogătași sînt mai ales bancheri, industriași, .comercianți, mulți legați de capitalul străin. Ei și-au umflat averile într-o ambianță care le permite un profit net de 12 Ia sută pe an la investițiile „curate" și mai mult decît triplu la cele speculative, care sînt totdeauna preferate. Ei își afișează ostentativ opulența și se erijează în promotori ai progresului național. Pentru a le elogia virtuțile civice au la dispoziție ziare, reviste, posturi de radio și televiziune proprii.
Vasile OROS
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te, mai ales în zilele de 
sărbătoare.

Sosisem la Haga într-o 
duminică după-amiază, 
bun prilej pentru a face 
cunoștință, în liniște, cu 
orașul. Plecînd de la ho
tel, am descoperit pe o 
stradă învecinată o fir
mă pe care scria „Bloe- 
men Romania". Era o 
florărie, al cărei proprie
tar împrumutase numele 
țării noastre pentru a 
face reclamă florilor. 
Am admirat îndelung flo
rile cu minunata lor pa
letă coloristică expuse în 
vitrină, cutiile de carton 
cu bulbi avînd desenate 
pe ele, în zeci de nuanțe, 
lalele, zambile sau nar
cise.

In zilele următoare am 
vizitat cîteva din marile 
florării ale orașelor Ha
ga si Rotterdam. Dar pe 
adevărafii floricultori și 
minunatele lor „produse" 
i-am întîlnit pe dunele 
dintre Leyda și Harlem 
— regiunea renumitelor 
lalele.

Dacă Olanda a fost nu
mită pe bună dreptate 
grădina Europei, orașul 
Aalsmeer, situat în apro
piere de Amsterdam, își 
merită renumele de 
„floare a Olandei". Aici 
se produc 50 la sută din 
toate florile tăiate — ga
roafe, crizanteme, tran
dafiri, precum si plantele la ghivece, cultivate în 
Olanda. 500 hectare de 
seră au făcut din această 
localitate un oraș hor
ticol cu 16 000 de locui
tori. Am poposit la Aals
meer într-o frumoasă zi 
de octombrie. Era soare 
și razele lui se reflectau 
în numeroasele acoperi
șuri de sticlă ale serelor 
ca în fațetele unui uriaș 
diamant. Orașul este 
străbătut de canale, de-a 
lungul cărora plutesc în 
sunetul ritmic al motoru
lui, bărci încărcate cu 
flori. Imaginea împrumu
tă ceva din aspectul Ve
neției, numai că locul 
gondolierului sentimental 
îl tine aici grădinarul 
floricultor. El este stăpî- 
nul bărcii cu care își du
ce florile la cooperativa 
de desfacere — „veiling" 
cum îi spun olandezii. 
Alții îsi transportă pro
dusele cu camioanele.

Pe poarta imensă a 
cooperativei „Centrale 
Aalsmeerse Bloemenlust", 
camioanele încărcate cu 
flori intră și ies într-un 
du-te vino necontenit. In 
micul port, situat chiar în 
incinta clădirii, bărcile 
sînt trase la debarcader, 
iar prețioasa și firava lor 
încărcătură trece în ha
lele Centralei.

însoțitorul meu, unul 
din conducătorii coopera
tivei, mă conduce în pri
ma hală, cea a plantelor 
la ghivece. Aici, florile

coloristică atît de variată 
încît cu greu ar putea fi 
redate de penelul urnii 
pictor. Impresionează nu 
numai frumusețea lor ci 
si diversitatea formelor 
precum și cantitățile e- 
norme etalate acolo.

Cu sute de ani în urmă, 
locuitorii din Aalsmeer 
se ocupau cu pescuitul în 
lacurile din apropiere. 
Cînd s-au dezvoltat ma
rile orașe Amsterdam, 
Harlem si Leyda, turba a 
devenit un combustibil 
foarte solicitat. Aalsmeer 
s-a transformat într-un 
centru al extracției de 
turbă. Dar pe locurile 
bogate în turbă, pe mă
sură ce oamenii săpau 
mai adine, pămîntul dis
părea si se formau noi 
lacuri si bălți. Suprafe
țele de teren destinate a- 
griculturii se diminuau 
văzînd cu ochii. Numai 
cultivarea intensivă a 
pămîntului putea consti
tui o soluție salvatoare. 
Iată de ce multi țărani 
au început să se ocupe 
cu horticultura. Ei culti
vau pomi fructiferi, ar
bori si arbuști ornamen
tali, căutati pentru împo
dobirea străzilor si parcu
rilor din Amsterdam și 
a grădinilor nobiliare. La 
mijlocul secolului trecut 
lacul Harlem, care deve
nise un pericol pentru 
împrejurimi, a fost secat 
și odată cu el oamenii au 
pierdut altă sursă de e- 
xistență: pescuitul. In a 
doua jumătate a secolu
lui trecut au început să 
cultive flori. Prin 1900, 
localitatea Aalsmeer era 
cunoscută datorită cultu
rilor de trezia care au 
fost înlocuite apoi cu 
crini, trandafiri și plante 
ornamentale la ghivece, 
cultivate în sere. Tehnica 
serelor s-a perfecționat 
conținuți ceea ce a făcut 
ca floricultura să pro
greseze deosebit de repe
de. Astăzi la Aalsmeer se 
produc îndeosebi tranda
firi, garoafe, crini, frezii și crizanteme. In oraș 
sînt circa 1 000 de culti
vatori uniți în două coo
perative. In 1966, ei au 
produs 75 milioane ga
roafe, 70 milioane tranda
firi, 30 milioane de fre
zii si numeroase flori la 
ghivece. Această dezvol
tare vertiginoasă a cen
trului horticol Aalsmeer 
se datorește si faptului 
că în imediata lui apro
piere se află aeroportul 
international Schipol, de 
unde florile sînt expe
diate cu ușurință în toa
tă lumea.

Dacă cultura florilor 
tăiate si a plantelor deco
rative la ghivece este de 
dată mai recentă, cea a 
lalelelor se pierde în ne
gura veacurilor. Se po
vestește că primul bulb 
de lalea ar fi fost adus

desene multicolore, re- 
prezentînd nuanțele și 
formele florii respective. 
Asemenea cutii le-am vă
zut expuse pentru vin- 
zare la florării, în maga
zinele de semințe, în ho
lurile marelui aeroport 
Schipol.

In cartea „Laleaua nea
gră" de Alexandre Du
mas sînt descrise peripe
țiile lui Cornelius von 
Bayerle, un om pasionat 
de științele naturii. Von 
Bayerle, care se consa
crase cu totul muncii sa
le, își petrecea toată vre
mea răsădind, plantînd și 
îngrijindu-și grădina. So
cietatea cultivatorilor de 
lalele din Harlem propu
se un premiu pentru cel care va crea laleaua nea
gră. Cornelius s-a pus pe 
lucru — selecționa semin
țele stropindu-le cu substanțe destinate să le mo
difice sau să le coloreze, 
apoi le combina printr-o 
altoire specială, operație 
în care se dovedea ui
mitor de îndemânatic. 
Din momentul cînd a ob
ținut cei trei mugurași 
de lalea neagră, Bayerle a trebuit să înfrunte un 
șir de neajunsuri, toate 
pornite din invidia ve
cinului său, Boxtel, si el 
cultivator de lalele.

După 300 de ani de la 
relatarea lui Dumas, în 
Olanda continuă aceeași 
căutare febrilă pentru 
crearea unor noi soiuri 
de lalele, cu o paletă co
loristică variată. încruci
șările se fac în aceeași 
taină ca în trecut, însă 
cu alte mijloace. In ora
șul Lisse, centrul unei 
vaste regiuni floricole, e- 
xistă o secție de bulbi- 
cultură a Universității a- 
gronomice din Wagenin- 
gen si a cărei stațiune 
experimentală si labora
toare au fost dotate cu 
aparataj modern, prin 
contribuția directă a coo
perativelor. In laboratoa
rele stațiunii se studiază 
îndeosebi aspectele lega
te de combaterea bolilor 
si dăunătorilor în flori- 
cultură, de prelungirea 
sau scurtarea perioadei 
de vegetație etc.

Un exemplu concludent 
de colaborare între flori
cultori si oamenii de ști
ință ni-l oferă stațiunea 
de cercetări floricole de 
la Aalsmeer. La trandafiri se remarcă introdu
cerea în cultura de seră 
a soiurilor cu flori in bu
chet. O realizare deosebit 
de valoroasă, obținută de 
amelioratorii olandezi, ox 
constituie soiurile care 
înfloresc în tot cursul 
anului. Tocmai datori
tă acestor soiuri, O- 
landa produce anual 134 
milioane fire de tranda
fir. Soiurile cultivate în 
aer liber pot fi admira
te în marele rosariu al 
parcului Westbrock din 
Haga, cunoscut printre 
amatorii de trandafiri din 
lumea întreagă. Vizitato
rii au posibilitatea să a- 
precieze aici noile soiuri 
create, înainte de a fi in
troduse în cultură.

Si în cultura garoafe
lor au fost introduse me
tode noi, pe care grădi
narii le-ar putea conside
ra mai degraoă experien
țe de laoorator. Rrintre 
acestea este si o metodă 
originală de înmulțire. 
La stațiunea de ■ la Aals
meer am văzut cum se 
tăiau vîrfurile vegetative 
în secțiuni foarte subțiri 
pentru a fi introduse a- - 
poi în eprubete cu sub
stanțe hrănitoare unde 
cresc si devin butași. Ga
roafele obținute pe a- 
ceastă cale asigură o 
mare producție de flori 
de calitate superioară. 
Experiențele au depășit 
de mult cadrul laboratoa
relor, noua metodă fiind 
folosită pe scară largă in 
Olanda. Sînt si întreprin
deri specializate care se 
ocupă numai cu produce
rea butașilor de garoafe, 
pe această cale. Pentru 
cultivatori este mult mai 
avantajos să-și procure 
butașii de garoafe la în
treprinderile specializate

niei, Elveția, Franța, Sue
dia, Anglia, Belgia, Aus
tria etc.

Abundenta producție 
horticolă a Olandei a 
impus si o organi
zare mai temeinică
a comerțului, mai ales că o bună parte din flori 
sînt livrate la export. 
Pornind de la faptul că 
un cultivator n-ar fi pu
tut niciodată să-și vîndă 
produsele la un preț mul
țumitor, ei s-au unit în 
cooperative de valorifica
re. La Aalsmeer există 
două asemenea coopera
tive. Despre una din za- cestea — cea mai mo 
din tară de altfel — ifln 
amintit la început. Este 
vorba de „Centrale Aals
meerse Veiling Bloemen
lust", creată încă în 1912. 
Cîteva cuvinte sînt însă necesare pentru a intro
duce pe cititor în meca
nismul vînzării florilor.

Din halele imense. ..ffilsfaM 
cooperativei, cărucioarei^, sînt introduse, rînd P« rînd. într-o sală asemă
nătoare unui fel de am
fiteatru. Aici au loc tran
zacțiile comerciale. Este 
un fel de „bursă a flo
rilor". Cumpărătorii iau loc în bănci, iar repre
zentanții cooperativei la 
tribună. Atras de cu
riozitate, am intrat în 
„loja" rezervată vizitato- . 
rilor, situată în spatele 
ultimului rînd de bănci al amfiteatrului si des
părțită cu un perete da 
sticlă de restul sălii. Vîn- 
zarea florilor își are pi-/' 
torescul ei inedit. Căru
cioarele cu flori „defi
lează" prin fata cumpă
rătorilor. Cînd ajung în 
dreptul tribunei, repre
zentantul cooperativei a- 
nuntă cantitatea și calitatea partidei. Prețul a- pare înscris pe un cadran. Arătătorul indică 
preturi din ce în ce mai 
scăzute. In bănci, cum
părătorii îsi confruntă 
posibilitățile si șansele. 
Cînd prețul ajunge la un 
nivel convenabil, cumpă
rătorul apasă pe un bu
ton aflat în fata lui. Nu
mărul locului său se înscrie atunci, automat, în
tr-un dreptunghi de pe 
cadran, iar partida este 
vîndută. In decurs de o 
oră se vînd 300—100 par
tide de flori. Sistemul, 
inaugurat încă în 1912, 
are numeroase avantaje. 
Cumpărătorii găsesc aici 
toate produsele de sezon 
de care au nevoie. Tran
zacțiile durează foarte 
puțin, ceea ce este în 
favoarea calității florilor.

Odată cumpărate, ex
portatorul transportă flo
rile în sectorul de amba
lare, întocmește documen
tele necesare și partida a 
transportată la tren sau la avion. Totul se petrece 
atît de repede, încît un 
comerciant de flori din
tr-o țară vecină care co
mandă dimineața flori din 
Olanda, le primește la 
ora primului, adeseori 
mai repede decît i-ar sosi 
cele din propria lui țară.

Am întrebat pe directo
rul adjunct al centralei 
cooperatiste din Aalsmeer 
ce s-ar putea întîmplă 
dacă ar înceta cererea 
pentru flori pe piața mon
dială. Lucrurile sînt pri
vite cu un optimism să
nătos. Intr-o lume mo
dernă, care imprimă un 
ritm trepidant vieții coti
diene, este nevoie și da 
flori. Prin culorile și for
mele lor fermecătoare ela 
aduc un fragment al na
turii, singura capabilă să 
destindă și să recreeze, 
fie și pentru o clipă, răs- 
pîndesc o atmosferă de ro
mantism, care anihilează 
carențele vieții moderne. 
Grădinarii olandezi văd în 
modernizarea vieții cotidi
ene un factor care dă im
puls meseriei lor. Este un 
lucru care explică de ce 
floricultura a devenit în 
Olanda o profesiune da 
bază.

Ion HERJEO
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cialismului. Fiecare comunist, in 
cpecial cei cărora partidul sau po
porul respectiv le-a încredințat o 
muncă de răspundere, are înalta 
Îndatorire de a pune mai presus 
de orice interesele unității, intere
sele dezvoltării continue a solida
rității internaționale.

Vorbitorul a arătat că această 
unitate și solidaritate trebuie să se 
desfășoare la un nivel superior, li- 
chidîndu-se practicile negative ale 
trecutului care au adus daune miș
cării comuniste. Astăzi nu mai este 
posibilă existenta nici unui fel de 
centru conducător în mișcarea co
munistă ; a impune altor partide 
puncte de vedere neconforme liniei 
politice a acestora Înseamnă a a- 
duce grave prejudicii intereselor

partidelor respective, cauzei unită
ții mișcării comuniste.

Solidaritatea mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste, este necesar să 
pornească de la respect, de la în
credere, de la dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora linia sa po
litică corespunzător condițiilor în 
care Iși desfășoară activitatea. Nu
mai acel partid care se orientează 
în activitatea sa pornind de la in
teresele poporului său se va putea 
bucura de încrederea acestuia, își 
va putea aduce contribuția la elibe
rarea propriului popor, la bunăsta
rea și fericirea lui, la cauza gene
rală a socialismului și comunis
mului.

în ceea ce mă privește — a spus 
în continuare tovarășul Ceaușescu 
— vreau să vă asigur pe dumnea
voastră, întregul partid, întregul

popor, că nu voi precupeți nici un 
efort pentru a servi cu credință 
partidul și poporul, pentru a asi
gura înfăptuirea programului de 
bunăstare și fericire elaborat de 
Congresul al IX-lea. împreună cu 
întregul colectiv de conducere, cu 
întregul Comitet Central, cu între
gul partid, cu întregul popor, voi 
munci fără odihnă pentru a do
vedi că sînt fiu credincios al parti
dului comunist, al poporului român, 
făcînd totul pentru prosperitatea și 
fericirea patriei noastre, pentru în
tărirea independenței și suverani
tății sale în cadrul independenței 
tuturor popoarelor lumii.în încheiere tovarășul Ceaușescu 
a ridicat paharul pentru partidul nostru comunist, pentru poporul român, constructor al socialismului, pentru viitorul său fericit.

Cronica Zilei

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE 

COREENECu prilejul celei de-a 20-a aniversări a creării Armatei Populare Coreene, atașatul militar aero și naval al R.P.D. Coreene la București, colonelul Pak Cean Son, a organizat vineri după-amiază, la sediul Ambasadei, o conferință de presă. A fost prezentat apoi filmul artistic „Povestea unui soldat", după care cei prezenți — ofițeri superiori, funcționari din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști, au luat parte la un cocteil.
SEARĂ DE FILME 

CU PRILEJUL 
ZILEI NAȚIONALE 

A REPUBLICII INDIACu prilejul Zilei naționale a Republicii India, Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a organizat vineri, la Casa de cultură a institutului, o seară de film? documentare indiene, puse la dispoziție de Ambasada Indiei la București.Au participat Costică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost prezenți Amrik Singh Mehta, ambasadorul Indiei la București,1 membrii ambasadei, atașați culturali și de presă ai unor misiuni diplomatice acreditați la București. *Cunoscutul bas Ivan Petrov, artist al poporului al U.R.S.S., a fost vineri seara oaspetele Operei bucu- reștene în spectacolul cu „Faust“ de Gounod. El a interpretat rolul lui Mefisto, avînd ca parteneri pe Maria Șindilaru, Cornel Fînățeanu, Dan Iordăchescu, Jean Bănescu, Matilda Onofrei, Valeria Savu. Conducerea muzicală a aparținut dirijorului Mircea Popa.
★în aceeași seară, concertul simfonic al Filarmonicii „George Enes- cu“ a avut ca solist un alt artist sovietic : pianistul Rudolf Kerer, care a interpretat concertul nr. 1 de Prokofiev. Programul a mai cuprins : suita simfonică „Povești din Grui“ de Marțian Negrea și simfonia a IV-a „Italiana" de Mendels- sohn-Bartholdy. La pupitrul concertului s-a aflat dirijorul Mihai Brediceanu. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR STAGIULUI 

NATIONAL DE STUDII CU TEMA 

„UNESCO, ROLUL Șl ACTIVITATEA SA“

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaScumpe tovarășe Ceaușescu,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al Partidului Socialist Unit din Germania și Consiliul de Stat al Republicii Democrate Germane vă transmit sincere felicitări și salutări.Vă dorim multă sănătate și putere de muncă în activitatea dumneavoastră plină de răspundere în construirea societății socialiste în România și în lupta pentru cimentarea sarcinilor noastre comune, pentru consolidarea unității și influentei internaționale a comunității statelor socialiste, pentru întărirea unității și forței de acțiune a mișcării comuniste mondiale, pentru noi succese ale cauzei progresului și păcii în întreaga lume.Cu salutări tovărășești,
WALTER ULBRICHT 

Prim-secretar al C.C. al P.S.U.G. 
și Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaVă rog să acceptați felicitările mele călduroase cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere care, printr-o fericită coincidență, corespunde zilei noastre naționale. Cu dumneavoastră la cîrmă, sîntem siguri că relațiile indo-române se vor întări continuu.
INDIRA GANDHI 

Prim-ministru al Indiei

Vineri s-au încheiat în Capitală lucrările stagiului național de studii cu tema „UNESCO, rolul și activitatea sa. Contribuția României în cadrul Organizației".în cele cinci zile aile stagiului, personalități ale vieții cultural-ști- ințifice din țara noastră au abordat atît în expuneri cît și în dezbateri diferite aspecte din activitatea UNESCO, relevînd aportul României în decursul anilor în a- cest for internațional, în scopul consolidării prin educație, știință și cultură a colaborării dintre națiuni. Stagiul a prilejuit și un rodnic schimb de idei, generator de valoroase sugestii pentru extinderea activității viitoare a Comisiei naționale române pentru UNESCO.In cuvîntul de închidere, acad. Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru

UNESCO, a apreciat că prin organizarea acestui stagiu a fost realizată o cunoaștere mai aprofundată 
a problemelor legate de activitatea pe linie UNESCO în rîndul u- nui cerc larg de specialiști din domeniile educației, științei și culturii din țara noastră. Cu același prilej s-au formulat o serie de sugestii interesante referitoare la dezvoltarea preocupărilor în direcția folosirii mai intense a mijloacelor și tehnicilor moderne de în- vățămînt, la cooperarea internațională în diferite sectoare ale cercetării științifice, la modernizarea predării științelor fundamentale, organizarea de cursuri internaționale post universitare, la diverse acțiuni în domeniul educației tineretului. al cooperării dintre universități, în cel al colaborării culturale internaționale. (Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, în numele Partidului Comunist din Spania, vă transmitem cele mai cordiale felicitări.Această ocazie ne permite să vă aducem la cunoștință recunoștința partidului nostru pentru prețioasa solidaritate pe care Partidul Comunist Român, condus de dv., o acordă de mulți ani luptei comuniștilor și poporului spaniol împotriva dictaturii franchiste.Ne face plăcere să subliniem acordul deplin la care am ajuns în timpul recentelor noastre convorbiri, cu privire la analiza problemelor referitoare la relațiile dintre cele două popoare ale noastre, care se vor dezvolta în întreaga lor plenitudine cînd Spania se va elibera de actuala opresiune.Vă dorim, dragă tovarășe Ceaușescu, viață îndelungată, spre binele cauzei comunismului, fericirii și progresului României socialiste.Cu cordialitate, al dv.
SANTIAGO CARRILLO

Secretar general
al Partidului Comunist din Spania

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei de naștere a Excelenței Voastre, am plăcerea de a vă exprima felicitările cele mai călduroase, precum și urările mele sincere de fericire personală și de succese în îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în slujba poporului.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România Excelență sPrimiți din partea mea urări cordiale și felicitări cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.
Cu sinceritate, 

LYNDON B. JOHNSON

ft™
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IN REGIUNEA BACAU
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BACĂU (corespondentul 

„Scînteii"). — După cum ne-a 
informat tov. Constantin Luca, 
șeful Agenției O.N.T.-Bacău, 
anul acesta se construiesc mai 
multe obiective destinate mă
ririi posibilităților de deser
vire a turiștilor care vizitea
ză regiunea. In primul rind 
este vorba de construcția unui 
hotel turistic la Bacău, care 
va avea o capacitate de 200 
de locuri. Amplasat în centrul 
orașului, noul hotel va dispu
ne și de restaurant, bar, cofe
tărie, unități de deservire a 
turiștilor. Tot la Bacău, în 
insula din mijlocul lacului de 
agrement al orașului, va fi con
struit un restaurant în formă 
de navă, în care se vor servi 
mîncăruri tradiționale.

In zona lacului de acumu
lare de la Bicaz va începe con
strucția unui motel și a unor 
vile cu o capacitate de 100 de

ÎS PENTRU TURIȘTI
locuri, iar în masivul Ceahlău, 
lingă cabana Dochia, se va 
mai construi încă o cabană. O 
altă cabană va fi pusă la dis
poziția celor care vor vizita 
noul traseu de pe valea Tarcă- 
ului, puțin cunoscut pină acum 
de turiști. La Oglinzi, lingă 
Cetatea Neamțului, la Vînă- 
tori, unde se află casa memorials „Mihail Sadoveanu", 
ca și la Oituz, pe șoseaua ce 
leagă orașul Gh. Gheorghiu- 
Dej de Brașov, vor fi date în 
folosință campinguri cu o ca
pacitate de peste 300 de locuri. 
Un alt camping va fi ame
najat în stațiunea balneo-cli- 
materică Slănic-Moldova. Pen
tru a se înlesni accesul turiști
lor spre virful Toaca și stînca 
Panaghia din masivul Ceahlău 
se va construi un teleferic, iar 
pentru amatorii de sporturi 
de iarnă va fi dat în folosință 
un teleschi.

n
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ȘTIRI SPORTIVE
♦

A ÎNCEPUT TURNEUL INTERNAȚIONAL MASCULIN DE BASCHET din localitatea Lorach (R. F. a Germaniei). Echipa României a întîlnit formația Elveției. Victoria a revenit cu scorul de 96—68 (47—40) baschet- baliștilor români.FESTIVALUL DE ȘAH DE LA BEVERWIJK. In turneul feminin, cu două runde înainte de sfîrșit, în fruntea clasamentului s-a produs din nou o regrupare. In prezent primul loc este detinut de trei jucătoare : Nicolau (România), Kozlovskaia (U.R.S.S.) și Malypetrova (Cehoslovacia), cu cîte 6 puncte fiecare. In runda a 9-a, Alexandra Nicolau a învins-o pe șahista bulgară Ivanova.în turneul marilor maeștri. Florin Gheorghiu a remizat cu liderul clasamentului, sovieticul Korcinoi. Fostul campion mondial Mihail Tal a fost învins de iugoslavul Cirici. în clasament continuă să conducă Korcinoi (U.R.S.S.) cu 11 puncte, urmat de Portisch (Ungaria) 8 puncte, Gheorghiu (România), Tal (U.R.S.S.), Hort (Cehoslovacia) 7,5 puncte, etc.în grupa maeștrilor. Victor Ciocîl- tea a pierdut la Ujtelki (Cehoslovacia). In clasament conduc Doda (Polonia). Ujtelki (Cehoslovacia), Ostoici (Iugoslavia) cu cîte 8,5 puncte fiecare. Ciocîltea (România) are 7,5 puncte.TURNEUL TENISMANILOR NOȘTRI ÎN INDIA. Ion Tiriac s-a calificat în finala campionatelor internaționale de tenis ale Indiei de Nord, care se desfășoară la New Delhi. In semifinalele competiției, Ion Tiriac l-a învins cu 6—1, 6—4, 6—3 pe cehoslovacul Koukal, iar Franulovici l-a eliminat cu 6—2, 6—2, 6—2 pe indianul Misra.ÎN CAMPIONATELE EUROPENE DE PATINAJ ARTISTIC de la Văs- teras, după desfășurarea exercițiilor impuse în proba feminină conduce cehoslovaca Hana Mașkova cu 1 171,9 puncte, urmată de Beatrix Schuba

(Austria) 1 155,2 puncte și Gabriele Seyfert (R.D. Germană) 1 128,9 puncte. Elena Moiș (România) se află pe locul 24 cu 797,9 puncte. Astă-seară se va desemna campioana europeană.A luat sfîrșit proba de dans din cadrul „europenelor" de patinaj artistic. Medalia de aur a revenit pentru a treia oară perechii Diane Towler-Ber- nard Ford (Anglia).ÎN CADRUL UNUI CONCURS DE NATAȚIE, la Kimberley, tînăra sportivă pud-africană Karen Muir a stabilit un nou record mondial în proba de 220 yarzi spate cu timpul de 2’24” 1/10 (v.r. era de 2’27” 7/10 și aparținea aceleiași sportive).UNIVERSIADA DE IARNĂ. Partida de hochei pe gheată U.R.S.S.- Cehoslovacia, urmărită de 7 000 de spectatori, s-a desfășurat în nota de dominare a hocheiștilor sovietici și s-a încheiat cu victoria acestora la scorul de 6—1 (0—0, 3—1, 3—0). In- tîlnirea dintre selecționatele Canadei și Suediei s-a încheiat la egalitate : 3—3 (2—1, 1—1, 0—1).5,29 M LA PRĂJINĂ, ÎN SALA. Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la .,Madison Square Garden" din New York, Bob Seagren a cîștigat proba de săritură cu prăjina, trecînd peste ștacheta înălțată la 5,29 m. Rezultatul lui Seagren este superior cu 3 cm celei mai bune performante mondiale de pe teren acoperit, care îi aparținea.
TRAGEREA LOTO

DIN 26 IANUARIE 196850 43 51 46 52 36 64 48 45 12 20 68 Fond de premii : 992 288 lei.Tragerea următoare va avea loc vineri, 2 februarie 1968, la București,

INAUGURAREA

Cargoul „Timișoara* de 4 500 tone a ridicat vineri seara ancora din portul Constanta, inaugurînd o nouă linie maritimă românească regulată pe ruta Hamburg-Rotterdam- Anvers.Această linie maritimă va fi deservită și de cargoul „Tg. Mureș*, de acelctș tonaj.(Agerpres)
vremea

■nwmaMiMTOWBmrivararniwiiiii minimi ii n ■Ieri în țară : vremea a fost în general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit dimineața. Au căzut ninsori temporare în Banat, Transilvania și locale în Muntenia și Moldova. Vîntul a prezentat intensificări, mai ales în sudul tării, viscolind pe alocuri zăpada. Temperatura aerului a înregistrat o ușoară scădere. Valorile înregistrate la ora 14 oscilau între minus 5 grade la Odorhei, Joseni și plus 3 grade la Pătîrlagele, Constanța și Mangalia. în București : vremea a fost relativ umedă, cu cerul mai mult acoperit dimineața. A nins în cursul dimineții. Vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de 1 grad.Timpul probabil pentru zilele de 28, 29 și 30 ianuarie. în (ară : vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 4 și 6 grade.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Comitetul Central al Partidului‘Comunist din Grecia vă-adresează, cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dv. de naștere, un salut cordial și vă urează sănătate viguroasă și la mulți ani.Vă urează succese și mai mari -în activitatea dv. creatoare, dedicată din tot sufletul construirii socialismului în țara dv., pentru fericirea poporului român, pentru triumful idealurilor socialismului și pentru cauza păcii în lumea întreagă.Primiți, dragă tovarășe, cu această ocazie, mulțumirile comuniștilor din țara noastră și ale întregului nostru popor, pentru sprijinul fierbinte acordat de Republica Socialistă România luptei sale pentru eliberarea deținuților politici, pentru răsturnarea regimului dictatorial, pentru restaurarea democrației în Grecia.
Comitetul Central al P.C.G. 

APOSTOLOS GROZOS

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist RomânIubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,Felicitîndu-vă cu prilejul celei de-a 50-a aniversări, vă urez din toată inima fericire personală, sănătate, o viață îndelungată și succese în activitatea dumneavoastră pusă în slujba poporului român și a cauzei mondiale a comunismului și păcii.

ALVARO CUNHAL
Secretar general

al Partidului Comunist Portughez

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist RomânCu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă felicităm din toată inima.Vă dorim sănătate și alte mari succese în activitatea dumneavoastră plină de răspundere în fruntea Partidului Comunist Român, pentru prosperitatea poporului român.

Comitetul Central
al Partidului Comunist din Austria 

FRANZ MUHRI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist RomânCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, Comitetul Central al AKEU vă felicită în mod călduros și vă dorește sănătate și viată îndelungată și activă in interesul poporului român. Vă doresc dumneavoastră și poporului român succese din ce în ce mai mari în lupta pentru pace și socialism.

EZEKIAS PAPAIOANNU 
Secretar general 

al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru 

(AKEL) NICOSIA
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaSînt fericit să vă transmit, cu ocazia celei, de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, felicitările mele cele mai cordiale și urările cele mai bune de viață lungă, sănătate și de fericire.Sînt convins că legăturile de prietenie și de cooperare care există între țările noastre se vor întări și mai mult în interesul popoarelor noastre și pentru consolidarea păcii mondiale.O dată cu omagiile mele cele mai sincere, exprim, de asemenea, cele mai bune urări pentru grandoarea, progresul și prosperitatea poporului român prieten.

GAMAL ABDEL NASSER

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră da naștere am onoarea să adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului Federal, cele mai vii felicitări și cele mai călduroase urări pentru fericirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului român.

WILLY SPUHLER
Președintele Confederației Elveției

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul împlinirii a 50 de ani de viață transmit Excelenței Voastr» urările mele sincere pentru fericirea dumneavoastră personală și activitate plină de succes în continuare pentru binele poporului român.

Dr. FRANZ JONAS 
Președintele federal 

al Republicii Austria

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia împlinirii vîrstei de 50 de ani vă adresez urările mele cele mai cordiale.

HEINRICH LUBKE 
Președintele Republicii Federala 

a Germaniei

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia alegerii dv. recente într-o funcție atît de înaltă și a aniversării a 50 de ani de la naștere, transmit Excelenței Voastre, cele mai cordiale felicitări din partea poporului și guvernului chilian. Cu cele mai bune urări pentru prosperitatea continuă a țării dv.

EDUAEDO FREI 
Președintele Republicii Chila

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIEste o mare plăcere pentru mine să adresez Excelenței Voastre, cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, felicitările mele cele mai vii, precum și urările cele mai bune.
CHARLES HELOU 

Președintele Republicii Liban

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă rog să primiți din partea colegilor mei din Consiliul Național de Eliberare, a poporului Ghanei și a mea personal, sincere salutări și cele mai calde felicitări. Urez Excelenței Voastre sănătate, fericire permanentă și viață îndelungată.

General-locotenent 
JOSEPH ARTHUR ANKRAH 

Președintele Consiliului Național 
de Eliberare al Ghanei



La încheierea vizitei in Italia anglia Vizita delegației
guvernamentale române

cerilor externe, Fanfani, prefectul Sarro, primarul Bernardini și alte oficialități locale au _urat drum bun înalților oaspeți.Au fost prezenți ambasadorul
României la Roma, Cornel Burtică, și membri ai ambasadei.La ora 10,15, ora locală, avionul special a părăsit aeroportul din Pisa, îndreptîndu-se spre patrie.

Telegrame

au fost provin-fost în-

ROMA 26. — Corespondență de la Nicolae Puicea și Mircea Iones- cu : Vineri dimineața, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, împreună cu ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, și persoanele care îl însoțesc au făcut o vizită la Pisa. Oaspeții români au fost însoțiți de ministrul afacerilor externe al Italiei, Amintore Fanfani.La intrarea pe teritoriul provinciei Pisa, premierul român și celelalte persoane oficiale salutate de către prefectul ciei Sarro.La sosirea la Pisa, ei autîmpinați de către primarul orașului, Bernardini, și de alte oficialități locale care le-au urat un călduros bun venit. Apoi au fost vizitate Domul — construcție da- tînd din secolul al XIV-lea, celebrul turn înclinat, precum și bap- tisteriul, edificiu circular din marmură albă de Carrara, înalt de 55 de metri și cu un diametru interior de 35 de metri.Pisa a constituit ultimul popas în Italia al oaspeților români. După terminarea vizitei în acest oraș convoiul oficial de mașini s-a îndreptat spre aeroportul din localitate. Pe aeroport era aliniată o companie militară care a prezentat onorul. Oficialitățile române și-au luat rămas bun în mod deosebit de cordial de la gazde. Ministrul afa-

avionului cu care a 
patrie, președintele 
Miniștri al Repu- 

România, Ion

mătoarea telegramă președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Italia, Aldo Moro, și ministrului a- 
facerilor externe, Amintore Fan- 
fani.

De la bordul 
călătorit spre 
Consiliului de 
blicii Socialiste 
Gheorghe Maurer, a transmis ur-,.Părăsind teritoriul Italiei, doresc să vă transmit încă o dată mulțumirile mele călduroase pentru primirea cordială și ospitalitatea de care ne-am bucurat din partea guvernului și a poporului italian în tot timpul șederii în frumoasa dv. țară.Exprimîndu-mi satisfacția profundă pentru întîlnirile și discuțiile atît de rodnice pe care le-am avut cu dv., domnule președinte ai Consiliului de Miniștri, cu domnul ministru al afacerilor externe, precum și cu alte eminente personalități ale vieții politice italiene, am convingerea că aceste convorbiri vor contribui la dezvoltarea relațiilor multilaterale de prietenie dintre România și Italia, spre binele popoarelor noastre, al întăririi colaborării între statele continentului european și al păcii în lume.Folosesc acest prilej pentru a adresa Excelențelor Voastre cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului italian — urările noastre de pace și prosperitate".

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia a adresat de la bordul a- 
vionului o telegramă de salut pre-„Zburînd deasupra teritoriului slavia, în drum spre patrie, după plăcuta ocazie de a vă adresa dv. și Vecei lut tovărășesc și cele mai bune urări de poporul iugoslav prieten".

ședintelui Vecei Executive Federale 
a R. S.F. Iugoslavia. Mika Șpiliak, in 
care se spune :Republicii Socialiste Federative Iugo- vizita oficială efectuată în Italia, am Executive Federale un cald sa- fericire și prosperitate pentru

LONDRA 26. — Corespondentul Agerpres, Liviu Rodescu, transmite i Continuîndu-și vizita în Marea Britanie, delegația guvernamentală română a sosit vineri la Boreham- wood, unde se află sediul central al firmei „Elliott Automation", cunoscută producătoare de mașini electronice de calcul. Oaspeții au fost întîmpinați de directorii întreprinderii, T. B. M. Rydak și E. O. Herz- feld, care au făcut o expunere asupra activității firmei, amintind totodată că recent aceasta a fuzionat cu „English Electric", formînd împreună un mare concern. Aici se produce o gamă largă de mașini e- lectronice de calcul, care sînt folosite în industrie, in operațiunile de comerț, în cercetările științifice, în controlul proceselor de producție, în învățămînt, medicină etc. Oaspeții români au fost conduși prin sălile de producție și de experimentare a mașinilor electronice de calcul, unde li s-a arătat modul de funcționare și caracteristicile lor.La încheierea vizitei, a avut loc o întîlnire cu membrii conducerii firmei. Cu acest prilej au fost discutate diferite aspecte tehnice, cît

și probleme privind perspectiva cooperării între cele două părți, în domeniul mașinilor electronice de calcul.In cursul după-amiezii, delegația guvernamentală română a plecat la Stevenage, unde a vizitat sediul firmei „International Computers and Tabulators" (I.C.T.). Oaspeții au fost primiți de E. C. H. Organ, director al grupului de echipament, și de alți membri ai conducerii. După o prezentare a dezvoltării activității firmei de-a lungul anilor, oaspeții români au vizitat clădirile în care se construiesc mașinile electronice de calcul și părțile componente. Principalele sisteme I.C.T. sînt folosite în Marea Britanie cît și în alte țări cu rezultate foarte bune, îndeosebi în operațiile de conducere și administrație, cît și în domeniul cercetărilor de laborator. Aici află și un centru de cercetări firmei, în laboratoarele căruiastudiază dezvoltarea de perspectivă a mașinilor electronice de calcul.In seara aceleiași zile, delegația guvernamentală română s-a înapoiat la Londra.

se al se

Semnarea programului
româno - belgian

de colaborare culturală
BRUXELLES 26 (Agerpres). —La 26 ianuarie a avut loc la Bruxelles semnarea Programului de aplicare pe anii 1968 — 1969 a A- cordului de colaborare culturală

0 contribuție importantă la întărirea prieteniei

intre Republica Socialistă România și Regatul Belgiei.Programul care prevede schimburi de cadre didactice, formații artistice, expoziții, specialiști pentru documentare, etc. a fost semnat din partea română de Ion Oancea, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Bruxelles, iar din partea belgiană de Jean Remiehe, administrator general pentru cultura franceză din Ministerul Educației Naționale și Culturii din Belgia.
traditiuiiule dintre România si Italia

Rareori este atit de îndreptățită afirmația că rădăcinile prieteniei dintre două popoare sînt adine înfipte în istorie, ca in cazul popoarelor român și italian. în inimile românilor și italienilor sînt vii tradițiile obîrșiei comune, ale bunelor legături statornicite de-a lungul a două milenii între cele două popoare, ale paralelismului și contingențelor luptei pentru libertaie și unificare națională desfășurată în cursul secolului trecut. în plus, în ultimii ani, raporturile dintre România și Italia, deși țări cu orîn- duiri social-politice diferite, au cunoscut o dezvoltare largă și favorabilă, ceea ce a scos la iveală ample posibilități de amplificare a acestora și în viitor. La București și la Roma s-au depus eforturi pentru extinderea relațiilor- bilaterale româno-italiene corespunzător intereselor reciproce, cît și tendințelor de destindere și cooperare între țările din Vestul și cele din Estul Europei, de promovare a ideii de pace și securitate internațională.Toate acestea au constituit bune premise pentru desfășurarea cu succes a vizitei oficiale făcute în Italia de președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene, Aldo Moro. Acum, la încheierea vizitei, care a continuat, ducînd la nivel înalt contactele survenite anterior între cele două guverne, se poate spune că aceste premise au fost pe deplin valorificate. Opinia publică din țara noastră a reținut cu plăcere căldura primirii făcute oaspeților români de oficialitățile și opinia publică a țării gazdă, semnificația emoționantei festivități care a avut la Capitoliu, centrul istoric al Romei, cu prilejul vizitei premierului României, atenția dată acestei vizite de întreaga presă italiană, în sfîrșit cuprinsul comunicatului comun româno-italian. Ambele părți au făcut aprecieri asemănătoare cu privire la rezultatele vizitei. Subliniind existența unor relații de prietenie româno- italiene în plină dezvoltare, premierul italian Aldo Moro a spus: „Pentru noi este un prilej de satisfacție să constatăm că legăturile trecutului sînt vii și astăzi și că ele cunosc o nouă vigoare datorită aspirației profunde a popoarelor noastre și a omenirii întregi către o pace adevărată și sigură". După ce a constatat vitalitatea și prospețimea tradiționalei prietenii ro- mâno-italiene, primul ministru român Ion Gheorghe Maurer a declarat : „Aș dori să-mi exprim convingerea că vizita noastră în Italia va contribui la dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre, la întărirea prieteniei tradiționale dintre România și Italia, în folosul popoarelor noastre, al păcii, destinderii și colaborării internaționale".Comunicatul româno-italian face cunoscut că asemenea contacte și întîlniri vor avea loc și în viitor

și anunță că președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, și ministrul afacerilor externe. Amintore Fanfani, au acceptat cu plăcere invitația de a face o vizită oficială în România.Vizita in Italia a președintelui Consiliului de Miniștri al României a dat rezultate bune și se va dovedi deosebit de fructuoasă în domeniul relațiilor bilaterale dintre țările noastre. Problema dezvoltării în continuare a acestor relații a ocupat un loc important în cursul convorbirilor purtate. De fapt relațiile româno-italiene au cunoscut și pină acum, mai ales în ultimii ani, o dezvoltare largă pe planuri variate. In domeniul economic, de pildă, volumul schimburilor comerciale s-a dublat în ultimii șase ani. Tocmai actualul stadiu al relațiilor româno-italiene, intensificarea contactelor politice, culturale și tehnico-științifice, îndeplinirea cu succes a acordurilor încheiate între cele două state, extinderea cooperării economice au permis părților să exploreze ample posibilități și noi forme de colaborare în viitor.Dorința de a impulsiona relațiile își are o temelie trainică, obiectivă, în dezvoltarea multilaterală și plină de dinamism a economiei celor două țări. Sînt cunoscute puternicul potențial și infrastructurile moderne ale Italiei, ritmurile sale — dintre cele mai înalte între țările vest-europene — în domeniul creșterii producției industriale. în realizarea unei agriculturi intensive, rezultatele remarcabile în domeniul cercetării științifice. în a- cela.și timp, linia continuu ascendentă, în ritmuri stabile a economiei României, crearea unor noi ramuri ale economiei naționale, e- forturile și rezultatele pozitive obținute în creșterea competitivității produselor, extinderea gamei sortimentelor disponibile lărgesc permanent baza participării României la schimburile economice internaționale.După cum se menționează în comunicat, în baza înțelegerilor încheiate în lunile trecute, ținînd cont de posibilitățile efective ale economiilor celor două țări, se poate prevedea o creștere ulterioară a cooperării economice . industriale, tehnice și financiare dintre cele două țări. în urma hotărîrilor luate va fi negociat în cursul săptămîni- lor viitoare un acord de comerț și navigație ; în scurtă vreme alte tratative vor avea loc în vederea încheierii unui acord aerian. Cei doi miniștri de externe, Corneliu Mănescu și Amintore Fanfani, au semnat un acord de colaborare în domeniul turistic și un acord cu privire la reglementarea problemelor financiare aflate în suspensie. In legătură cu acest ultim acord trebuie menționat că după încheierea lui nu mai există între România și Italia nici un fel de probleme în suspensie.Procedînd la schimbul instrumentelor de ratificare a acordului cultural româno-italian, cele două

părți au hotărît dezvoltarea și continuarea acestor relații prin asigurarea adîncirii schimburilor în domeniul cultural și tehnico-științific.Astfel, în urma bunăvoinței constatate de ambele părți, se poate spera că relațiile româno-italiene vor fi ridicate în viitor pe o treaptă nouă și mai înaltă, corespunzător intereselor reciproce, cooperării internaționale, păcii și securității pe continentul european și în lume.Prilejuind un larg schimb de vederi în legătură cu principalele probleme internaționale actuale, convorbirile purtate între premierii celor două țâri cu o- rînduiri sociale diferite au dus la înregistrarea unor zone de acord importante nu numai pentru relațiile bdaterale româno-italiene. dar și pentru ansamblul relațiilor inter-europene și mondiale. Important și pozitiv este chiar primul pasaj din partea internațională a comunicatului publicat la sfîrșitui vizitei : „Părțile au căzut de acord asupra necesității de a depune în continuare eforturi pentru consolidarea păcii, pentru destinderea internațională și au subliniat în acest context importanța promovării unor relații de respect reciproc și colaborare între state, indiferent de orînduirea lor socială".într-un spirit constructiv, semnatarii comunicatului au relevat că statornicirea unui climat de securitate și cooperare pe continentul european ar corespunde atit intereselor fundamentale ale popoarelor care trăiesc pe acest continent, cît și intereselor păcii în lume. A fost evidențiată însemnătatea promovării în continuare a actualelor tendințe de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele europene, pe baza principiilor Cartei O.N.U. și. îndeosebi, a respectării principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne.Sînt de reținut, de asemenea, a- precierile celor două părți și în problema dezarmării și a încheierii unui tratat de neproliferare a armelor nucleare.După cum se știe, în comunicatul comun publicat cu prilejul vizitei lui Amintore Fanfani în țara noastră cele două părți au subliniat că un astfel de tratat conceput ca parte a unui sistem de măsuri care să ducă la eliminarea armelor nucleare trebuie să asigure securitatea tuturor statelor, drepturi și posibilități egale pentru toate țările de a se bucura de cuceririle științei și tehnicii în domeniul folosirii energiei atomice în scopuri pașnice, sub un control echitabil fără discriminări și ingerințe în afacerile interne. Constatînd că proiectul de tratat prezentat recent conferinței de la Geneva a înregistrat progrese prin luarea în considerare a unora din observațiile prezentate de diferite state. România și Italia consideră că perfecționarea mai departe a proiectului și încheierea tratatului ar crea premise favorabile so

luționării și a altor probleme ale securității în Europa și în lume.Reafirmînd voința de a face tot ce le stă în putință pentru a favoriza găsirea unei soluții stabile și echitabile a problemelor existente în Orientul Apropiat, care să asigure conviețuirea pașnică și progresul tuturor popoarelor din a- ceastă zonă, cele două părți aduc, desigur, o contribuție pozitivă la abordarea și reglementarea pașnică a situației complexe create în răsăritul Mediteranei de conflictul armat izbucnit între Izrae.l și țările arabe.Problema vietnameză este astăzi principalul factor ce întunecă perspectivele păcii mondiale, prin continuarea agresiunii Statelor Unite împotriva unui popor mic și eroic care își apără dreptul de a fi singur stăpin pe soarta lui. în legătură cu această importantă problemă a vieții internaționale, în comunicat se arată că cele două părți și-au manifestat adînca lor îngrijorare față de continuarea războiului din Vietnam și față de pericolele care decurg din aceasta, amenin- țind pacea mondială Părțile și-au reafirmat părerea comună că este necesar să se ajungă la reglementarea problemei vietnameze pe baza acordului de la Geneva din 1954. încetarea conflictului din Vietnam va avea, fără îndoială, un efect pozitiv asupra situației internaționale în ansamblul ei.In sfîrșit, necesitatea, reafirmată de România și Italia, de a se depune eforturi pentru întărirea O.N.U. și creșterea eficienței ei, pe baza asigurării universalității și a realizării funcțiunii fundamentale a O.N.U. de salvgardare a păcii și preîntîmpinare a conflictelor este fără îndoială imperioasă într-o situație internațională ca cea actuală, în care există focare de criză.Ziarele italiene de toate orientările au apreciat vizita președintelui Consiliului de Miniștri al României și convorbirile purtate cu acest prilej ca o reușită deplină. Iată citeva titluri : „Cordialitate și înțelegere in convorbirile dintre Maurer și Moro" (II Tempo), „Dialog constructiv" (II Giorno), „Contribuții la pace" (II Popolo), „Rezultatul este în întregime pozitiv și îl salutăm cu plăcere", a scris ..l’Unitâ". Ne raliem în întregime acestor aprecieri.Vizita în Italia a președintelui Consiliului de Miniștri al României a dat un nou și puternic impuls prieteniei tradiționale dintre cele două țâri, în interesul reciproc al popoarelor lor și al păcii în Europa și în lume. Bunele relații cu Italia, parte integrantă a politicii externe a partidului și statului nostru de prietenie și cooperare cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială și politică, reprezintă o contribuție efectivă la cauza apropierii generale a popoarelor. a statornicirii unei păci durabile.
A. CERNEA

A. Dubcek l-a primit 
pe ambasadorul 

român la PragaPRAGA 26. — CorespondentulAgerpres, E. Ionescu transmite: Alexander Dubcek. prun-secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, a primit vineri dimineața într-o vizită de prezentare pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga, Ion Obra- dovici. Cu acest prilej a avut loc o convorbire tovărășească.
Festivitățile 
de la DelhiDELHI 26 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 18 aniversări a Zilei Republicii — sărbătoarea națională a Indiei — la Delhi a avut ioc o paradă militară care a fost, primită de președintele Indiei, Zakir Hussain. în tribuna guvernamentală, alături de primul ministru Indira Gandhi și de alte oficialități indiene, erau prezenți președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., Alexci Kosîghin, și președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, aflați în vizită în această țară. Parada militară a fost urmată de defilarea reprezentanților celor 17 state și teritorii ale Republicii India.

Solidaritate cu 
victimele rasiștilor 

sud - africaniLa Pretoria se desfâșoarâ, cu ușile închise, păzite de polițiști, o înscenare judiciară odioasă. Sînt acuzați 35 de membri ai Organizației populare din Airica de sud- vest, organizație ce luptă pentru cucerirea independenței acestui teritoriu, asupra căruia R.S.A. exercită un mandat de tutelă ilegal. Potrivit legilor în vigoare în R.S.A., o parte din acuzați sînt pasibili de pedeapsa cu moartea.înscenarea de la Pretoria, nesocotind cele mai elementare norme

norme și legi antiumane. Nu de mult parlamentul R.S.A. a adoptat încă o lege în vederea întăririi poziției minorității rasiste albe. în baza acestei legi, intitulată „Lege cu privire la planificarea și folosirea resurselor", în numeroase regiuni din țară nu vor mai putea fi construite întreprinderi industriale la care să lucreze oameni de culoare fără aprobarea prealabilă a guvernului. „Scopul acestei legi — a declarat deschis ministrul sud-african al planificării și mine-de justiție, chiar la începutul a- cestui an, declarat anul drepturilor omului, a stîrnit o vie reac-
ÎNSCEN AREA 

DE LA PRETORIA

ție de protest în întreaga lume. La Organizația Națiunilor Unite s-a a- nunțat miercuri că 49 de țări din Asia și Africa au cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru a determina autoritățile din R.S.A. să sisteze procesul. Consiliul de Securitate a adoptat în unanimitate o rezoluție în care cere guvernului rasist sud-african să înceteze imediat procesul împotriva patrioților, să-i pună în libertate și să-i repatrieze. în documentul Consiliului de Securitate este condamnat, de asemenea, guvernul R.S.A. pentru ignorarea unei rezoluții adoptate de Adunarea Generală a O.N.U. încă în luna trecută cu privire la aceeași chestiune.In ceea ce privește autoritățile din R.S.A., acestea continuă să se situeze pe o poziție la fel de inumană ca în trecut. Agenția Reuter relatează că nu există nici un semn că rasiștii sud-africani ar accepta rezoluția Consiliului de Securitate. De altfel, legislatorii apartheidului continuă să inventeze mereu noi

lor — esto de a micșora numărul muncitorilor bantu" (populația autohtonă din regiunile urbane).Elocventă pentru situația populației de culoare de pe teritoriul controlat de rasiști este și declarația unui însărcinat al O.N.U. cu anchetarea condițiilor de trai din închisorile sud-africane, care arăta că „Africa de sud este o vastă închisoare, un imens lagăr de concentrare pentru toți adversarii politicii de apartheid".Cei 35 de patrioți din Africa de sud-vest nu au altă vină decît a- ceea de a fi luptat pentru condiții de viață omenești, pentru libertaie într-un teritoriu ce are dreptul recunoscut și prin rezoluții ale O.N.U.. de a deveni independent. Credința lor în libertate se bucură de simpatia întregii opinii publice progresiste mondiale.Procesul de la Pretoria tinde să devină un simbol al anacronismului și degradării regimului rasist al apartheidului, dar și o dovadă de neclintit a hotărîrii populației asuprite din Africa de sud-vest de a continua lupta pentru libertatea și independența țării sale.
Dumitru POPA

în legătură cu capturarea

navei spion „Pueblo"
PHENIAN 26 (Agerpres). — Ziarul „Nodon Sinmun" publică un articol redacțional în legătură cu capturarea navei americane „Pueblo", în apele teritoriale ale Republicii Populare Democrate Coreene, în care se arată că măsurile întreprinse de navele militare ale Armatei Populare Coreene, în apele teritoriale nord-coreene, au fost măsuri legitime de autoapărare, o acțiune pe deplin justă.„Nodon Sinmun" arată că. după vizita președintelui Johnson în Coreea de sud, forțele armate americane au început să violeze în mod sistematic acordul de armistițiu în Coreea și au intensificat acțiunile ostile împotriva R.P.D. Coreene. Cei care au încercat să amenințe suveranitatea R.P.D. Coreene și au întreprins acțiuni provocatoare, se subliniază în articol, trebuie să-și primească riposta meritată.In încheiere „Nodon Sinmun" subliniază că poporul coreean este „pe deplin pregătit să împiedice orice provocare, să respingă orice atac neașteptat din partea inamicului".

NEW YORK 26 (Agerpres). — Convocat la cererea Statelor Unite pentru a dezbate situația creată în urma confiscării navei americane „Pueblo" care a pătruns în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene. Consiliul de Securitate și-a început dezbaterile la ora 21,21 G.M.T.Luînd cuvîntul în cadrul discuției privind includerea pe ordinea de zi a afacerii „Pueblo". reprezentantul U.R.S.S., Platon Morozov, a declarat că această problemă nu trebuie discutată în Consiliul de Securitate, deoarece nu acesta este chemat să dezbată cazul respectiv Morozov a menționat că cererea S.U.A. de a convoca Consiliul de Securitate nu are ca scop menținerea păcii si securității inte:' naționale El a arătat că Statele Unite au formulat, acuzații neîntemeiate împotriva R.P.D. Coreene.Reprezentanții Canadei și Marii Britanii s-au pronunțat pentru discutarea afacerii „Pueblo" în Consiliul de Securitate.Cu 12 voturi pentru, contra trei (U.R.S.S., Ungaria. Algeria) Consiliul de Securitate a hotărît să înscrie pe ordinea de zi cererea americană.Lucrările Consiliului de Securitate au continuat în cursul nopții.
Tratative 

iugoslavo -BONN 26 (Agerpres). — La Bonn a fost semnat comunicatul cu privire la tratativele iugoslavo—vest-ger- mane în legătură cu schimbul de mărfuri și încheierea unui nou acord comercial între cele două țări. In comunicat se arată că o parte dintre problemele abordate în cursul tratativelor au fost rezolvate definitiv, iar celelalte în special problema facilitării importurilor din Iugoslavia, au rămas în suspensie. Au fost, de asemenea, examinate probleme privind

economice 
vest-germane schimbul de plăți, cooperarea industrială și colaborarea tehnică, turismul, transporturile și relațiile Iugoslaviei cu Comunitatea Economică Europeană.în comunicat se adaugă că tratativele s-au desfășurat intr-o atmo- steră sinceră, de lucru. Tratativele vor fi reluate într-un viitor apropiat. Data la care vor fi reluate va fi stabilită pe căi diplomatice.Agenția Taniug precizează că ar fi posibil ca tratativele să fie reluate in luna martie sau aprilie.

agențiile de presă transmit:
Danemarca «lupă alegeri. Regele Frederik al Danemarcei a cerut lui Hiltnar Baunsgaard, liderul partidului radical-liberal, să înceapă consultările pentru formarea unui guvern de largă coaliție.
Tratativele de la Colombo dintre delegațiile societăților de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Japonia cu privire la repatrierea coreenilor din Japonia, începute în noiembrie 1967, au fost întrerupte unilateral de către partea japoneză — anunță agenția A.C.T.C.
Guvernul statului Indian 

Bihar a fost constrîns să de
misioneze în urma adoptării în parlamentul local a unei moțiuni de cenzură prezentată de Partidul Congresul Național Indian și dizi- denții altor oa-tide Este al doilea stat indian, după Bengalul de vest.

unde un guvern, format din reprezentanți ai partidelor de stînga este nevoit să demisioneze.
Datorită furtunii polare, specialiștii americani au sistat operațiunile pentru recuperarea bombelor cu hidrogen aflate la bordul bombardierului B-52 prăbușit la Thule (Groenlanda). Un grun de experți danezi a plecat pe calea aerului spre Thule pentru a cerceta gradul de contaminare radioactivă rezultată în urma accidentului.
Intr-o scrisoare adresată 

Partidului Social Democrat 
din Germania occidentală și semnată de Max Reimann, prim- secretar al C.C. al P.C. din Germania, în legătură cu împlinirea a 35 de ani de la acapararea puterii de

către fasciști în Germania, toți so- cial-democrații sînt chemați să intensifice lupta împotriva renașterii nazismului în Germania occidentală.
O rachetă antiaeriană de 

tipul „Hawk“ a scăpat de sub controlul aparatelor electronice în timpul unor exerciții militare la poligonul de la Fort Bliss (S.U.A.). Cercetările întreprinse pînă în prezent nu au dus la găsirea rachetei.
Convorbiri polono-japoneze. Delegația C.C. al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Zenon Kliszko membru al Biroului Politic, secretar al C.C al P.M.U.P., căra se află în vizită în Japonia, a în.'.'nm I,-. 25 ianuarie convorbiri cu 

cotIii Morii Partidului Comunist din Japonia.
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