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t Procesul de continuă perfecționare 
a conducerii și planificării economiei 
naționale creează, între altele, condi
ții deosebit de favorabile îmbunătă
țirii și lărgirii activității de infor
mare și documentare tehnică. Aceste 
condiții constau atît în posibilitatea 
de a organiza pe scară națională in
formarea și documentarea științifică 
și tehnică, cît și în cadrul organiza
toric foarte adecvat pe care perfec
ționarea structurii economico-orga- 
nizatorice îl va oferi acestei activi
tăți. în legătură cu aceasta, voi în
cerca să expun, în rîndurile de față, 
unele puncte de vedere.

A informa nu înseamnă a pune 
doar la dispoziția celor interesați 
cărți și reviste, oricît de bine și de 
conștiincios s-ar face acest lucru. A 
informa înseamnă a da răspunsuri 
complete, rapide și utile la oricare în
trebare pusă de specialiștii din toate 
domeniile de activitate, iar a efectua 
documentarea înseamnă a le furniza, 
tatr-o formă concentrată și accesibilă, 

ăl milioanele de publicații existente, 
doar acele materiale care fac obiec
tul preocupării lor. Numai astfel pri
vită, problema informării și a docu
mentării apare în întreaga ei amploa
re, cu numeroasele sale implicații da
torate volumului imens de informa
ții redactate în diferite limbi, la ni
veluri mai mult sau mai puțin acce
sibile. Ne trebuie decț mijloace, me
tode șl sisteme, raționale de abordare 
a rhâterialului înformătiv-documeritar 
dispersat în numeroase biblioteci, de 
organizare a lui, de analizare și de 
selecționare în scopul de a extrage 
ceea ce este util, de a prelucra și 
transmite celor interesați răspunsu
rile la problemele pe care le au de 
rezolvat.

Dacă luăm în considerare și impe
rativul operativității, problema ca
pătă o complexitate și mai mare. A- 
ceastă complexitate este accentuată, 
de asemenea, de actuala dezvoltare 
rapidă a științei, de numeroasele in
terferențe ale domeniilor ei, de rea
litatea că nici o cercetare științifică nu 
poate face abstracție de realizările 
din domeniile înrudite. Tocmai 
aceea, sistemul de organizare a 
formării și documentării trebuie să 
eprezinte un tot unitar pe scară — 

țlonală, adică exact cum prevăd 
rectivele C.C. al P.C.R. cu privire la 
perfecționarea conducerii și planifi
cării economiei naționale.

Este bine cunoscut că unele științe 
— în special cele tehnice — au legă
tură directă cu activitatea de produc
ție, dezvoltarea tehnică, cercetarea și 
proiectarea din industrie, agricultu
ră, construcții și transporturi. Altele, 
precum filozofia, sociologia, istoria, 
filologia etc., se grupează pe un plan 
diferit fată de cele dintîi. Pornind de 
la această constatare, apare ca logică 
organizarea sistemului național pe re
țele de unități de informare și docu
mentare, care în baza principiului 
diviziunii muncii să-și poată desfă
șura activitatea pe grupuri definite 
ale științei, coordonate între ele de 
către un organ central, prevăzut în 
Directive a fi Consiliul National al 
Cercetării Științifice. în această or
dine de idei, se cere întărită și dez
voltată activitatea celor două rețele 
existente în prezent în țara noastră : 
rețeaua de documentare științifică — 
formată din Centrul de documentare 
științifică al Academiei și din unită
țile de documentare ale domeniilor 
acoperite de acest centru — și re
țeaua de documentare tehnică, for
mată din Institutul central de docu
mentare tehnică, centrele și oficiile 
de domenii, precum și unitățile din 
întreprinderi șl instituții. Ele trebuie 
să-și desfășoare activitatea ca un tot 
unitar în toate domeniile științelor 
tehnice aplicate.

în privința organizării interne a 
unităților din cadrul fiecărei rețele, 
consider că a devenit necesară cen
tralizarea activității centrelor și ofi
ciilor de documentare șl descentrali
zarea, cu acordarea de largi atribuții, 
a verigilor de bază, respectiv a uni
tăților de documentare și informare 
care își desfășoară activitatea în mij
locul beneficiarilor din instituții și 
întreprinderi și, bineînțeles, din vii
toarele centrale industriale. Aceste 
verigi de bază — servicii și birouri 
de documentare —• cunoscînd proble
mele concrete ale beneficiarilor în 
mijlocul cărora activează și utilizînd 
materialele documentare elaborate de 
către unitățile centralizate ale rețelei, 
vor putea desfășura o activitate efi
cientă, operativă și strîns legată de 
problemele producției.

Cred că organul central al rețelei 
și centrele de ramură (care vor ră- 
mîne și în viitor organe de documen
tare de domeniu) ar trebui să se în
chege ca un organism unic din punct 
de vedere metodologic, funcțional și 
administrativ, cu sarcina de a asigura 
informarea tuturor ramurilor econo
miei naționale, organism care să con
stituie o unitate asemănătoare cu 
centrala industrială, să aibă gestiune

Conf. Ing. V. TĂRĂBOI 
directorul Institutului central 
de documentare tehnică

(Continuare în pag. a IlI-a)

Exploatarea minieră Cicani din bazinul Rovinarilor
(Foto : Agerpres)

Două valoroase invenții
@ PLATFORME SEISMICE
® SISTEM DE USCARE

A CONSTRUCȚIILOR
Nu există încă mijloace de a 

preveni cutremurele, de a le ani
hila forța, dar s-a descoperit un 
mijloc eficient de a preveni dezas
trele pe care pe alocuri le pro
voacă. In cadrul Institutului politeh
nic lași, colectivul alcătuit din pro
fesorii ingineri Gerard d'Albon 
și Anton Șesan, ing. loan Cion- 
gradi, ing. Lucian Strat și Gheor- 
ghe Cahu a inventat un procedeu 
și o instalație pentru încercarea 
construcțiilor la acțiuni seismice. 
Dispozitivul de încercare, permite 
să se stabilească la o construcție 
în mărime naturală, conside
rată prototip, parametrii la 
care ea este influențată în ansam
blul ei de către forțele seismice de 
un anumit grad. In condiții de la
borator se pot crea pe bază de pro
gram mișcări diferite sau repro
duce mișcările seismice ale terenu
lui înregistrate în timpul unui anu
mit cutremur. In prezent în țară

RAPIDĂ
UMEDE
platforme seis-funcționează frei 

mice la INCERC-lași și invenția are 
largi perspective în străinătate. Ea 
a fost brevetată în U.R.S.S., R.F.G., 
S.U.A.

In urma inundațiilor și din alte 
motive unele clădiri devin igra
sioase. în cadrul Institutului pentru 
cercetări în construcție (ÎNCERC), 
ing. Dinu Ștefan Moraru a reali
zat invenția intitulată „Metodă și 
electrozi pentru combaterea ume
zelii în construcții". Invenția se re
feră la o metodă de electrodrenare 
a construcțiilor umede, în care cu 
sau și fără folosirea unei surse de 
curent se asigură într-un timp scurt, 
în condiții optime, uscarea unei 
construcții invadate de umezeală. 
Inventatorul a rezolvat și unele pro
bleme practice legate de aplica
rea invenției, cum ar fi cele legate 
de rezistența și durabilitatea mate
rialelor din care se realizează elec
trozii.

E DE CE UN RITM AȘA DE LENT IN 
UNOR LOCALURI IN ADMINISTRAREA

S DE CE NU S-A ÎNFIINȚAT NICI 0 
PENSIUNE FAMILIALĂ?

Localurile de alimentație publică 
care funcționează pe bază de man
dat sînt niște forme aparte ale 
comerțului de stat, o comple
tare, o „prelungire" a lui — utilă 
și eficientă. La crearea lor s-a avut 
în vedere o seamă de factori obiec
tivi, și în primul rînd s-a pornit 
de la necesitatea diversificării re
țelei comerciale, de la necesitatea 
creșterii rentabilității ei. S-a avut, 
de asemenea, în vedere că organi
zațiile comerciale, care administrea
ză magazine și unități de alimentație

publică mai mari, reprezentative — 
am zice, de elită ■— trebuie deba
rasate de grija unor localuri mai mă
runte, foarte dispersate, de regulă 
periferice.

Așadar, acum, alături de princi
pala formă de comerț, cea care se 
practică în rețeaua comercială cu
noscută, își desfășoară activitatea și 
unități comerciale administrate de 
mandatari. Au fost atinse scopurile 
pentru care s-au creat aceste noi ti
puri de unități comerciale ? Dau ele 
rezultate bune ? Cu foarte mici ex-

ÎN ZIARUL DE AZI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
împreună cu tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., s-a întîlnit în cursul zilei 
de luni cu tovarășul Franz Muhri, 
președintele Partidului Comunist

din Austria, care la invitația C.C. 
al P.C.R. face o vizită în țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme actuale ale situației inter
naționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești, precum și asupra 
unor probleme ce prezintă interes 
pentru cele două partide.

întîlnirea s-a desfășurat într-a 
atmosferă tovărășească, de caldă 
prietenie, în spiritul relațiilor fră
țești existente între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Austria.

Cîteodată,

Cîteodată unii mai 
greșesc și atunci ei 
sînt dojeniți, criti
cați. Presa scrie ar
ticole în care arată 
că uneori, cîteodată, 
unii au comportări 
nejuste. Oamenii ci
tesc aceste articole, 
le apreciază. Li se 
par interesante. Le 
aprobă. Sînt lucruri 
care merg însă tot 
așa mai departe, 
căci, din nefericire, 
cîteodată unii riii le 
citesc, aceste artico
le. Nu vor. Nu-i in
teresează. Și atunci 
frumoasele articole 
nu mai izbesc în 
ținta pe care și-au 
propus-o. Ele con
ving, cel mult, pe 
cei convinși și pe 
cîțiva indeciși bine
voitori. Mai puțin 
pe cei în cauză, care 
nu apar decît rar a- 
rătați cu degetul, ci 
rămîn înveliți în ge
nericul „cîteodată 
unii", în blîndul și 
subțirele generic.

Cîteodată, unii, 
chiar dacă citesc, 
nu-și fac nici cea 
mai măruntă închi
puire că ar putea fi 
vorba despre dînșii. 
Așa sînt cîteodată 
unii. Ei văd foarte 
bine că ce scrie a- 
colo se cam potri
vește cu ei, că învi
nuirile care se aduc 
țin chiar de munca 
lor, dar 
ruptul 
creadă 
privește 
lea, pe ei înșiși. Nu. 
Si spunînd și azi și 
mîine despre cîte
odată unii același șl

același lucru, îi imu
nizăm prin repetiție 
ori îi lăsăm indife
renți pur și simplu 
fiindcă ei cred me
reu că e' vorba des
pre alții. Am avut 
buna satisfacție de 
si vedea că o sumă, 
de lucruri, de im
portantă deloc negli-

și 
în

jabilă,- dezbătute 
clamate metodic 
presă, au cunoscut 
clarificări, îmbună
tățiri substanțiale. 
Dacă mai rămîn și 
din cele ce se dez
bat de ani de zile 
cam în aceiași ter
meni, cu aceeași ve
hementă indignare, 
cu același patos al 
binelui public, este 
deoarece cîteodată 
unii, luînd numai 
învelișul verbal al 
frazelor, nu mai a- 
pucă (sau nu mai 
pot) să priceapă că 
e vorba despre ei.

Și ce se întîmplă 
cu cei care nu se re
cunosc ? Nu se în
tîmplă nimic. Ei își 
continuă viata, acti
vitatea, optica, ei 
fac mai departe cum 
au făcut, în aștepta
rea inspecției sau

anchetei sau dării 
de seamă care să se 
hotărască în sfîrșit 
să-i nominalizeze, 
să-i scoată din blîn- 
dul și comodul „cî
teodată, unii, une
ori", să-i pună în lu
mină.

Lipsa de concrete
țe și mai ales de 
urmare nu duce de
parte. E cineva care 
își închipuie în mod 
serios că 
giul lăsat 
(fiindcă e 
tic") se va 
zura după ce va citi 
articolul din gazeta 
de seară ? Că admi
nistratorul blocului, 
nedat afară pentru 
incapacitatea de a 
asigura o bună ad
ministrație, va în
văța să gospodă
rească dacă îi cad 
ochii pe un material 
ziaristic ? Că cel 
care ciupește la 
stofă sau la carne 
sau la indiferent ce, 
tolerat („e om și el") 
în loc să fie luat de 
guler, va cunoaște 
subit mari tulburări 
de conștiință cînd 
va afla, din ziar, 
despre cîteodată unii 
care uneori fură ? E 
cineva care să-și în
chipuie în mod se
rios că făcătorul de 
o sută de circulare, 
cu referire precisă 
la alte o mie, se va 
simți jignit personal 
de campania contra 
birocratismului ? Că 
cel care împarte un 
bun după criterii
(Continuare 
în pag. a IV-a)

• Victorios și Io slalom uriaș, 
Jean-Claude Killy aspiră la ega- 
larea faimosului record al Iul 
Toni Sailer ® Un nou succes al 
patinatoarelor olandeze ® Mag- 
nar Solberg (Norvegia) — cam
pion la biatlon ® Probele de bob 
(patru persoane) și skeleton 
așteaptă... timp favorabil

Intre 5—10 martie va avea loc, la 
Brașov, primul Festival internațional 
de muzică ușoară, organizat de Ra- 
dioteleviziunea română. Această ma
nifestare artistică internațională, 
specifică activității de radiotelevi- 
ziune, se va desfășura anual, pro- 
punîndu-și să ofere interpreților de ' 
muzică ușoară din diverse țări po
sibilitatea de a se afirma într-o con
fruntare prestigioasă. Juriul inter
național, alcătuit din personalități 
artistice — compozitori, dirijori, re
gizori de televiziune, critici muzicali 
— va decerna Marele premiu și sta
tueta „Cerbul de aur", premiul II 
și statueta „Cerbul de argint", pre
miul III și statueta „Cerbul de 
bronz", precum și o serie de men
țiuni.

Pînă în prezent, alături de tineri 
soliști din țara noastră, la această 
competiție artistică s-au înscris cîn- 
tăreți din 18 țări, colaboratori a nu
meroase studiouri de televiziune. 
Participarea la concurs constă din 
interpretarea unei melodii de muzică 
ușoară românească aleasă de con-

curent din cele 20 de melodii pro
puse de organizatori — melodie cart 
poate fi cîntată în una din limbile ro- 
mână, franceză, engleză, rusă, italia
nă și germană — și din interpretarea 
unei melodii din repertoriul propriu. 
In acest scop, a fost editat un caiet 
cu melodiile de muzică ușoară ro
mânească selecționate pentru festi
val, cuprinzînd partiturile și tradu
cerile textelor în cele cinci limbi. 
Concurența vor fi acompaniați de 
orchestra de estradă a ~ 
ziunii, dirijată de Sile 
chard Oschanitzky și 
Imre.

Paralel cu seriile de 
avea loc gale de muzică ușoară, sus
ținute de interpreți de prestigiu de 
peste hotare, invitați ai Radiotele- 
viziunii române, și de cunoscuți so
liști români. Printre cei care au răs
puns pînă acum invitației se află 
Gilbert Becaud, Jean Claude Pas
cal, Rita Pavone, Bobby Solo, Cate
rina Caselli, Edith Pieha.

Manifestările din cadrul festivalu
lui, care se vor desfășura în două 
săli din Brașov, vor fi radiotelevizate. 

(Agerpres)

cepții, așteptările au fost chiar de
pășite. în răstimpul scurt de cînd 
activează, cei mai mulți dintre man
datari și-au cîștigat un bun renume. 
„Misterul" performantei e de notorie
tate publică. Mandatarul este obligat 
prin contract să realizeze din vînzări 
și să verse organizației comerciale 
tutelare un anumit beneficiu lunar, 
stabilit la începutul anului financiar. 
Sumele realizate peste acest benefi
ciu îi rămîn lui, mandatarului. Fi
rește, în această direcție s-a căutat 
și se caută să se îmbine cit mai ar
monios interesele statului cu inițiati
va personală și cu o modalitate ra
țională de stimulare materială a an- 
gajatului-mandatar. Pe scurt, acest 
sistem de cointeresare a pus manda
tarii pe tăciuni aprinși. Fiecare și-a 
făcut următoarea simplă socoteală :

ca să cîștig mai mult, trebuie să 
vînd mai mult. Dar cum să fac 
oare să vînd mai mult ? Printr-un 
serviciu bun să-mi asigur o clientelă 
cît mai numeroasă. Inițiativa a prins 
aripi. într-un cuvînt, mandata
rii au început să se zbată, să 
umble după marfă bună, să prepare 
mîncăruri apetisante, să realizeze

Gh. GRAURE

Dezbaterea

startului electoral

Apropiata încheiere a celei de-a 
4-a legislaturi a parlamentului a 
imprimat un caracter alert întregii 
vieți politice italiene. Este așa-nu- 
mitul moment preelectoral. Parla
mentarii se grăbesc să rezolve 
dosarul problemelor rămase în 
suspensie. Se asistă la un adevărat 
tur de iorță atît în aula de la 
Montecitorio (camera) cît și la Pa
lazzo Madama (senat) unde ședin
țele se țin fără întrerupere. Acest 
maraton parlamentar se explică 
prin faptul că pe ordinea de zl a 
puterii legislative se află încă nu
meroase proiecte de lege impor
tante, făgăduite de mai multă 
vreme de către partidele coaliției 
de centru-stînga, și care nu au fost 
încă aprobate. Printre acestea se 
află legea electorală privind func
ționarea regiunilor, reforma uni
versitară, legea pensiilor, modifi
carea legii impozitelor, aprobarea 
bugetului pe 1968 și altele.

Ecoul dezbaterilor din parlament 
pătrunde în rîndurile opiniei pu
blice care le urmărește cu atenție.

De aceea, în acest final de le
gislatură partidele politice revi
zuiesc cu atenție textele deputați- 
lor lor. La radio, televiziune, în 
presă se simte febra pregătirilor 
pentru confruntarea electorală. Au

loc frecvente întîlniri cu cetățenii. 
Din confruntările de poziții ale 
diferitelor partide se desprind cî
teva jaloane caracteristice actua
lului moment politic.

Este tot mai des evocată, de 
pildă, problema așa-numitului 
„dialog cu comuniștii*. Secretarul 
politic al partidului democrat-creș- 
tin, Adriano Rumor, a declarat că 
de fapt între democrat-creștinl și 
comuniști există un dialog în 
parlament, că el nu exclude apor
tul reprezentanților P.C.I. la rezol
varea unor probleme sociale și po
litice, dar că acest aport trebuie 
văzut în cadrul precis al delimitării 
„majorității* față de „opoziție*. 
Intr-un articol apărut în „Rinasci- 
ta", secretarul
Luigi Longo, referindu-se la de
clarațiile unor conducători al 
partidului democrat-creștin privind 
„dialogul cu comuniștii', este de 
părere că aceste declarații re
prezintă lucruri noi. „Noi dorim 
— scrie Longo — ca partidul de
mocrat-creștin să-și schimbe po
ziția față de relațiile cu . celelalte 
forțe politice, cu organizațiile 
sindicale, muncitorești și democra
tice, și ca aceste forțe să fi®
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FAPTUL Studiul problemelor

O i VERS economice ih cercurileo
Pentru 
două vieți

La Spitalul din Suceava, doi 
pacienți: Severin Tcaciuc (9 ani) 
fi Petrifor Oltea (14 ani). Aveau 
arsuri grave. Pentru salvarea lor se 
impunea de urgență grefarea unei 
mari suprafețe de piele. La apelul 
părinților fi al medicilor, șase ce
tățeni s-au oferit benevol. Pentru 
efectuarea operației de ■ grefare, 
au venit de la Clinica de chirur
gie plastică și reparatorie din 
București conf. univ. dr. Agripa 
Ionescu și medicul Valeria Bor- 
cea. Operațiile de recoltare și 
frefare au decurs în cele mai 

une condiții. Cei doi copii, că
rora li s-au grefat peste 4 000 
emp de piele, sînt acum în afara 
oricărui pericol.

Oii tematicei specială

Un „fault" 
nepenalizat

La Casa de cultură din Balș 
se prezenta spectacolul „Henț 
careu" susținut de Teatrul de 
estradă din Pitești. In timp ce 
în sală se dicta „Henț careu", 
la intrare, fotbalistul Vasile 
Stingă (o vedetă locală) comitea 
un fault grosolan : intrînd fără 
bilet a spart un geam, a amenin
țat și a adus injurii personalu
lui de ordine. Cînd fotbalistul 
Stingă a fost „eliminat" din sală, 
au intervenit „autoritar" antreno
rul Eugen Surugiu și alți chibiți: 
„Lăsați-1 în pace!" E băiat bun 
și... driblează bine". Fotbalistul și 
antrenorul se pregătesc pentru 
reluarea campionatului. Dacă 
așa se antrenează, ne gîndim cu 
îngrijorare la gleznele adversarilor 
lui Stingă. E vreun arbitru prin 
apropiere ?

Constructor 
de farse

De ce vă lăsați păcăliți ? Ion 
Ionescu din Brașov (str. Maia- 
kovschi 6) jurist, și-a găsit o 
nouă ocupație : vînzător de case. 
Este vorba de casa lui. Anunță 
că are de vîndut apartamente. 
Apartamentele existente și apar
tamentele pe care intenționează 
să le construiască, prin supra
etajare. Amatori destui. Ionescu 
le cere un aconto (de regulă ju
mătate din valoarea apartamen
telor). Cînd scadența se apropie, 
cumpărătorii constată că au fost 
înșelați. încep strădaniile pentru 
recuperarea banilor. Oamenii bat 
la ușa miliției, procuraturii și 
tribunalului. Farsorul își ia an
gajamente sub „cuvînt de onoa
re" (1). în prezent are de resti
tuit 40 000 lei lui C. I., 30 000 
lei lui P. I. Numărul celor în
șelați este mare. Va mai fi lăsată 
multă vreme să... construiască ? 
A și ridicat de-acum un bloc turn 
de înșelătorie. Luați-i mistria I

Soneria de 
la ora 23,30

Eugenia Prutescu din București 
(str. Banu Antonache nr. 31), a 
rost într-o seară după cumpă
rături la magazinul alimentar din 
str. Floreasca 120. Din negli
jență, a uitat în magazin po
șeta cu 300 lei, un stilou, un 
ceas și mai multe acte. Pier
derea lor a constatat-o seara tîr- 
ziu. Trebuia să aștepte ziua ur
mătoare pentru începerea cău
tărilor. Surpriză 1 La ora 23,30 
Cristea Constantinescu, respon
sabilul magazinului, împreună 
cu întregul colectiv de lucrători 
au sunat la ușă : „Poftiți geanta 
uitată în unitatea noastră". Apoi 
au plecat. Totul s-a petrecut în 
cîteva minute, simplu și firesc.

în actualele condiții de dezvoltare 
a economiei naționale, inginerii și 
economiștii își pot îndeplini în bu
ne condițiuni sarcinile ce le revin 
în dirijarea producției, numai cînd 
cunoștințele lor profesionale sînt 
dublate de o temeinică însușire a 
principiilor de bază ale politicii 
partidului, a sarcinilor trasate de 
partid în domeniul dezvoltării eco
nomice a țării. Drept consecință, 
pentru a spori eficiența învățămîn- 
tului de partid al cadrelor de ingi
neri și economiști, pe lîngă forme
le consacrate — universitatea sera
lă, studiul individual, — începînd 
din acest an funcționează și cîte
va forme noi, care au menirea de 
a răspunde într-o măsură mai ma
re preocupărilor și sarcinilor lor 
specifice.

Am urmărit în orașele Galați și 
Brăila activitatea cercurilor cu 
tematică specială. Pe baza unor con
sultări cu participanții la aceste 
forme de învățămînt, cu activiști ai 
comitetelor de partid, am desprins 
cîteva aspecte și concluzii mai sem
nificative pe care le înfățișăm în 
cele ce urmează.

Discutîndu-se anul trecut cu ingi
neri și economiști din întreprinderi, 
ne-a spus tovarășul Dan Bădic, di
rectorul cabinetului regional de par
tid Galați, s-a conturat ideea că 
studiul făcut laolaltă cu tovarăși din 
diferite domenii de activitate nu 
constituia cel mai indicat mijloc de 
asimilare a bogăției de idei a pro
blemelor ideologice, teoretice, pe care 
fiecare le privea, de multe ori, prin 
prisma locului său de muncă. Ne-a 
fost evident, în același timp, faptul 
că mulți dintre inginerii și econo
miștii noștri studiaseră în facultăți 
științele sociale 
taseră diferite 
de învățămînt 
deci, că nu ar 
nimănui ca ei să se înscrie la for
mele de studiu ideologic deja exis
tente în întreprinderile în care 
lucrau ; nivelul de cunoștințe diferit 
al cursanților ar fi Impietat asupra 
profunzimii dezbaterilor. Ne-am gîn- 
dit atunci ca aceste cadre să-și des
fășoare activitatea ideologică în 
cercuri de studiu cu tematică spe
cială, adaptate muncii lor, pregătirii 
lor profesionale. Pentru cadrele de 
ingineri șl economiști, care ocupă 
funcții de conducere în uzine și au, 
evident, alte răspunderi și preocu
pări față de cei din secții, servicii 
sau ateliere, s-au constituit cercuri 
speciale de studiu.

Cele relatate de interlocutorul 
nostru reflectă preocuparea asiduă 
a organelor și organizațiilor de par
tid de a diversifica învățămîntul și 
de a-1 apropia de nevoile oamenilor. 
Dar simpla înființare a cursurilor 
cu tematică specială nu implică de 
la sine garanția succesului. Elemen
tul determinant îl constituie ce se 
discută în acest cadru și cum 
discută, deci dacă tematica 
actuală și răspunde nivelului 
pregătire al „sălii", iar dezbaterile 
sînt vii, fructuoase.

După cum am constatat, la cercul 
de studiu al inginerilor și economiș
tilor de la Șantierul Naval din Galați, 
Hotărîrile Conferinței Naționale a 
P.C.R. — din decembrie anul trecut 
dau conținutul principal planului 
tematic al discuțiilor, imprimîndu-i o 
puternică notă de actualitate. In acest 
sens unele dezbateri cu toți membrii 
cercului, pe probleme generale, de 
principiu — ca : „Perfecționarea con
ducerii și planificării economiei na
ționale, cerință a ridicării eficienței 
activității economice" sau „Rolul cer
cetării științifice în dezvoltarea și 
modernizarea economiei naționale și 
necesitatea intensificării ei prin acti
vitatea fiecărui cadru cu pregătire 
superioară" — vor fi urmate de altele 
organizate pe grupe, alcătuite în 
funcție de specificul locului de 
muncă al celor ce le compun. Aici 
se vor dezbate chestiuni mai concrete 
ridicate de practica zilnică a muncii 
productive. Putem aminti, de pildă : 
„Necesitatea ridicării pe 
superior a fundamentării 
economice a planului de producție, 
în lumina noilor atribuții 
prinderii", temă menită să ilustreze 
concret răspunderile importante ce 
revin unității în noua structură eco
nomică, „Rolul și contribuția ingine
rului în producție și în creșterea 
calificării muncitorilor", sau „Ridi
carea indicilor de folosire intensivă 
și extensivă a utilajelor 
portantă 
ducției", 
trații și 
curentă.

Programul tematic al cercului de 
studiu cu conducătorii de întreprin-

și că mai frecven- 
cercuri sau cursuri 
ideologic. Era clar 
fi fost în avantajul

de ase-deri din orașul Galați este, 
menea, orientat spre problemele 
fundamentate de recentele documen
te ale partidului. El conține teme 
interesante, cu exemplificări concre
te, care au rolul de a înlesni înțele
gerea aprofundată a coordonatelor 
organizării producției la nivelul eco
nomiei naționale, 
ducerii 
cerințele gestiunii 
prii a întreprinderilor și ale con
ducerii colective, cu scopul de a e- 
videnția cursanților necesitatea luă
rii în considerație și a perspectivei 
în rezolvarea oricăror sarcini cu
rente, de a ] 
rația anumitor 
economice, 
se „miște" 
derilor moderne.

O consecință firească a 
studiului către asemenea 
de stringentă actualitate 
tat-o ing. Petre Bălăceanu de la Șan
tierul Naval gălățean. „Schimburile 
de opinii activizează intens deprinde
rile intelectuale formate încă din 
facultate : de a citi și de a fi mereu 
la curent cu ceea ce este nou". Și 
ing. Constantin Gingărașu, directorul 
Uzinei de tablă subțire din Galați 
a evidențiat un aspect ai utilității 
cercului la care participă : „Cum 
timpul ne este foarte drămuit, sîntem 
în special la curent cu problemele 
domeniului propriu de activitate. 
Dar în același timp fiind cu toți în 
conducerile de întreprinderi este 
clar că discuțiile din cercul nostru 
reprezintă și un 
schimb de informații din „știința 
conducerii producției". Am să dau 
un singur exemplu. Nu de mult timp 
plătim în acord per tona de tablă 
în diferitele trepte ale procesului 
tehnologic. Aducînd chestiunea pe 
„tapetul" dezbaterilor din cerc și 
sustinînd-o cu sporul ridicat de pro
ducție obținut si cîștigurile la fel 
de ridicate ale muncitorilor, sînt 
sigur că colegii mei de cerc au re
flectat la posibilitatea extinderii i- 
deilor care ne-au călăuzit pe noi în 
normarea științifică a muncii și în 
unitățile lor.

Desfășurarea revoluției tehnico- 
științifice contemporane pretinde, 
după cum este cunoscut, apor
tul nemijlocit în domeniul economic, 
alături de științele de profil și a al
tor discipline sociale. Ne gîndim 
îndeosebi la elemente de sociologie, 
psihologie sau estetică industrială. 
Or, nici unul din programele cerce
tate de noi nu se referea la ele. E 
drept, în dezbateri se poate aminti 
cîte ceva, dar importanța unor ase
menea chestiuni pentru o producție 
modernă, pentru creșterea produc
tivității muncii, pentru conducerea 
modernă a întreprinderilor, reclamă 
teme aparte.

bună dreptate,

țămîntul de partid lectorul 
prezintă unul din factorii cheie 
ai reușitei studiului. Lectorul trebuie 
întotdeauna să cunoască mai mult 
decît cursanții în domeniul abordat, 
să aibă bine cristalizate și ordonate 
ideile. într-un cuvînt să aibă tot
deauna ceva nou și interesant de 
spus. Și tocmai de aceea selecționa
rea judicioasă a lectorilor pentru fie
care formă de învățămînt este o 
acțiune de mare răspundere. Ea in
cumbă 
melor

Atît 
lor și 
Naval, cît și la cel organizat cu con
ducătorii întreprinderilor din orașul 
Galați, lectorii au fost selecționați 
din rîndul celor mai bine pregătite 
cadre, de înalt prestigiu profesional. 
De exemplu, activitatea grupelor de 
studiu alcătuite pe criteriul ramurii 
de muncă a cursanților — industrie 
grea, industrie ușoară, transporturi, 
investiții etc. — din cercul consacrat 
cadrelor de conducere din întreprin
derile gălățene, este condusă de acti
viști ai comitetului de partid orășe
nesc Galați sau de directorii unor 
organisme financiare cu atribuții de 
control asupra întregului aparat pro
ductiv al regiunii — Banca de In
vestiții, Banca Națională etc. La 
cercul de învățămînt al conducători
lor de întreprinderi din Brăila, însă, 
unii lectori și propagandiști nu po
sedă același grad de informare ca 
cei de la Galați, ba mai mult, au 
posibilități mai restrînse în acest 
sens, chiar decît cei din sală, fiind 
șefi de serviciu, ingineri principali 
în diferite întreprinderi ale orașu
lui, ceea ce impietează asupra ni
velului dezbaterilor.

Complexitatea problemelor anali
zate în cercurile de studiu cu tema
tică specială implică o serioasă acti
vitate de documentare atît din par
tea celor de la „catedră" cît și a 
cursanților. Firește că, în această di
recție, unele simpozioane și mese 
rotunde, ca cele organizate la Galați 
pe teme privind relațiile plan-piață 
și pîrghiile valorice, în economia so
cialistă, sau sistemul 
importanța Iui pentru 
tivității economice în 
văzute de plan, vor 
tințele cursanților cu 
izvorîte din înseși cerințele 
noastre social-economice. Dar, tot
odată am constatat și minusuri în 
ce privește materialul bibliografic. 
Listele bibliografice nu menționau 
nici un fel de publicații din litera
tura economică a altor țări. Or, la 
cursanții cu un asemenea nivel de 
pregătire, pentru deplina reușită a 
studiului, consultarea și a literaturii 
străine se impune de la sine.

Noul motel Cozia de pe valea Oltului (Foto : R. Costln)

Dan POPESCUînvă-

orientării 
probleme 

ne-a reta

exigențe sporite în cazul for- 
superioare de învățămînt.
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sticle

de Nicuță TĂNASE

in-

cn mai mult

mea,

ori nu mai au

in sacoșă 10- 
și mă duc cu

In- 
co-

e in- 
bani, tăticul meu.

e vor-
tai sa
untde-

bune.

tele de plîns ale
doua prăjituri

încercat
tristeții lui.

Te-ai rătăcit
nnți 7

— Nu.
— Te-a bătut educatoarea

și ai fugit de la cămin 7...
— Nu.

Vreo drama sufleteas-

?i plîngea bietul copil de

hoho-
copilu-
și am

cauzele

— Da.
Am înțeles. La gradi-

atunci

chiar pe
toata lumea.

— Eu sint.
Te-am

goale acasă 7

— Cam cite sticle goale
sticle

goale, de ulei, de borviz, de
bere.

Copilul precoce se întu

ți se sfîșia inima. N-avea
decît patru jumate,
maximum cinci. L-am răpit
din mulțimea de curioși a-
dunată în jurul lui -și am
intrat cu el într-o cofetărie.

comandat

ai stat lîngă o fată Și
mutat de lîngă ea.
Ei, si dumneata I
Spune-mi
ești supărat ?
Pe toata lumea.

— Chiar pe toată lumea 7
Nici Werther al lui Goethe
nu era suparat

Si pe mine 7
invitat la cofetărie și vezi,
încerc din răsputeri să mă
împrietenesc cu tine, să-ți
deschizi inima în fața mea.
Și pe mine ești supărat 7

— Dumneata

Știu despre ce
ba. Te-au trimis ai
cumperi o sticla de .. .. 
lemn și ai spart sticla. Asta
nu-i un motiv să te superi

(Urmare din pag. I)

un plan 
tehnico-

ale între-

cale im- 
de sporire a eficienței pro- 
ambele însoțite de demons- 
exemplificări din practica

de prețuri și 
orientarea ac- 
direcțiile pre- 
întregi cunoș- 
elemente noi, 

vieții

pe toata lumea.

ai dumneata acasă 7
— Pai, am ceva

necă la față, scoase din bu
zunar costul prăjiturii lui 
încă neconsumată și arun- 
cîndu-mi niște priviri ase
mănătoare cu cele ale lui 
Taras Bulba cînd își în
frunta fiul, îmi zise :

— Dumneata ai merita să 
fii torturat, tras pe roată...

— Nu prea îmi convin 
mie chestiile astea, dar 
dacă meriț... Dacă ai aduce 
niște argumente că merit,, 
m-aș lăsa și tras pe roată. 
Ba chiar și torturat. Aștept 
argumentele.

— De ce nu duci sticlele 
goale la centrul de colec
tare 7

— Pentru că nu vreau să 
mă autotorturez.

— Cum adică, nu vrei să 
te autotorturezi, se miră 
copilul precoce și începu să 
mă privească 
interes.

— Dacă iau 
15 sticle goale . 
ele la centrul cel mai a- 
propiat de locuința 
fie că-l găsesc închis, (e la 
masă remizierul), ori 
ventar,

ori nu mai au lăzi în care 
să pună sticlele. Mă duc la 
alt centru; aici pentru că 
celălalt este închis s-a for
mat o coadă la care trebuie 

ceasuri 
Uneori găsești cîte 

un ins care-ți refuză jumă
tate din ele, ba că nu e 
eticheta curățată, ba că au 
dopuri înăuntru, ba că e

aștepți cîteva

ciobită...
— Mi-ai făcut la început

Nu-i nici o scăpare pentru 
el. Tot supărat o să vină 
acasă. La fel ca pînă acum. 
N-o să-i ardă să se joace 
cu mine, n-o să auzim o 
vorbă frumoasă în casă, t.ot 
supărări și iar supărări din 
cauza sticlelor goale.

— Tăticul tău lucrează la 
I.R.V.A. 7

— Nu. La Ministerul In
dustriei Alimentare.

— Da’ eu nu înțeleg ce

SUFERINȚELE

UNU! COPIL

PRECOCE

fosieton

o impresie de om cu pi
cioarele pe pămînt. Dar 
mi-am schimbat părerea. 
Cum vrei dumneata să-ți 
primească I.R.V.A. sticle 
ciobite 7

— Vreau s-o păcălesc 7
— Vezi 7
— Vreau s-o păcălesc la 

fel cum m-a păcălit pe 
mine Alimentara. în toam
nă am avut nevoie de oțet. 
Din zece sticle pe care 
le-am cumpărat 7 au fost 
ciobite. N-am putut să-mi 
dau seama pentru că oțeta- 
rii, ca să mă păcălească, să 
mă păgubească de costul 
sticlei mi-au acoperit gîtul 
sticlei cu o capsulă de hîr- 
tie. Vezi de ce este o tor
tură pentru mine povestea 
cu recuperarea sticlelor ?... 
De ce plîngi iar 7 Abia te 
liniștiseși.

— Bietul

legătură are Ministerul 
dustriei Alimentare cu 
lectarea sticlelor.

— Ești copil.
— Eu credeam că e

vers. Cel puțin după înăl
țime.

— Tăticul meu are acum 
nevoie de 14 milioane de 
sticle . goale pentru aprovi
zionat piața cu apă mine
rală. Are nevoie de 20 de 
milioane de sticle goale 
pentru îmbuteliat ulei co
mestibil, are nevoie de cî
teva milioane de sticle goa
le pentru îmbuteliat bere 
indigenă. Si multe altele. 
Marfă există, așteaptă să 
apară pe piață, dar în ce ? 
Nu sînt sticle. Fabricile de 
sticlă nu pot aproviziona 
necesarul, să le aducă din 
import costă valută...

— Te rog dragul meu co
pil precoce nu mai conti-

nua, îmi dau si mie lacri
mile.

— Tăticul meu va conti
nua să fie trist, să fie cri
ticat... Nu, nu mai coman
da nici o prăjitură că 
nu-mi mai arde de nici o 
prăjitură.

— Să mai luăm cite una. 
Să nu stăm în cofetărie așa 
cum stau unii cu cîte o 
cafea o după amiază în
treagă. $i să căutăm cît 
stăm aici o ieșire a tăticu
lui tău din impas.

— Ce bine ar fi dacă s-ar 
putea face ceva.

— Mă gîndesc la anoma
lia care există în comerțul 
nostru. Dacă te duci la un 
magazin alimentar să iei o 
sticlă cu ulei, cu bere, cu 
vin, cu oțet, ori cu mai știu 
eu ce, nu-ți primește sticlă 
în schimb. Trebuie s-o plă
tești. Vînzătorii spun că 
n-au ce face cu sticla.

— Si ce propui 7
— Nu pot veni cu propu

neri certe. N-am această 
competență, da' zic si eu 
așa, ce-ar fi dacă la fieca
re alimentară din astea ar 
exista un remizier care să 
primească sticle. Știu că nu 
s-ar găsi spațiu de colecta
re a sticlelor colectate. Dar 
o mai bună organizare a 
I.R.V.A.... Ridicarea sti
clelor imediat ar putea a- 
duce o îmbunătățire. Mă 
mai gîndesc că în timpul 
verii, remizierii care vînd 
gheață și care o termină pe 
la ora 10 dimineața... De ce 
n-ar rămîne remizierul să 
mai cîștige ceva bani si cu 
colectarea sticlelor.

— Și la magazinele de bi
juterii, și la atelierele de 
ascuțit foarfeci, si la frize
rii în orele de prînz...

— Puștiule, eu pun suflet 
la rezolvarea problemei 
tale și tu mă iei la vale.

— I.R.V.A. a deschis des
tule centre... Dar nu duc 
oamenii sticlele.

— Ți-am explicat de ce.
— Sînteți de vină că nu-l 

ajutați pe tăticu. Nu vreți, 
țineți sticlele goale prin 
poduri, prin beciuri, prin 
cămări, prin-..

Si a plecat plîngînd. Dar 
știți cum plîngea ?

De cînd m-am despărțit 
de el știți cum e inima 
mea 7 Tăciune. Mă tot gîn
desc cum l-am putea ajuta. 
Ei mi-a venit o idee. Hai 
să scoatem toate sticlele de 
prin toate cotloanele și să 
le ducem la I.R.V.A., care 
a promis că va acționa mai 
ferm la înlăturarea sufe
rințelor acestui copil pre
coce.

Dacă întîmplător întîlnițl 
greutăți la centrele de co
lectare, vă rugăm să ne 
scrieți și eu vă asigur că 
în locul copilului precoce 
va plînge altcineva. Cel 
care trebuie.

Numele ? Ioana Oprea și Aure
lia Brutaru. Ocupația ? Eleve în 
anul II la Școala tehnică sani
tară din București. Infracțiu
nea ? Au trecut peste stop. Sanc
țiunea ? O caută în poșetă. Mo
rala ? E de „circulație" largă

Rubricâ redactată de :
Ștefan ZIDĂRITĂ
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Noi constanții 
soda!-culturale

BACĂU (coresp. „Scînteii"). 
Noile ansambluri arhitectonice 
înălțate în ultima vreme în ora
șele regiunii Bacău vor fi com
pletate anul acesta cu alte o- 
biective social-culturale. La 
Piatra Neamț, Bacău și în alte 
orașe vor fi înălțate noi blocuri 
de locuit. Se vor construi în 
total 1 770 de apartamente. Pe 
Valea Trotușului, în orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, va fi 
dat în folosință un hotel turis
tic. Iar la Piatra Neamț, la poa
lele masivului Pietricica, își va 
începe activitatea o nouă poli
clinică modernă. în Bacău vor fi 
terminate construcțiile labora
torului pentru inspecția sanitară, 
a casei de copii, și a unei săli 
de sport. Planul de investiții 
pentru acest an prevede con
strucția unei noi policlinici în o- 
rașul Roman, a unui cinemato
graf cu 600 de locuri la Piatra 
Neamț precum și un însemnat 
număr de săli de clasă. Vor fi 
executate în același timp mari 
lucrări gospodărești. La Bacău 
de pildă vor continua lucrările 
de extindere a sursei de ali
mentare cu apă a orașului. Iar 
la Roman și Piatra Neamț vor 
fi executate lucrări de canali
zare. în orașele regiunii vor fi 
modernizate străzi în suprafață 
de peste 45 000 metri pătrați.

combinații culinare îndrăznețe, ori
ginale. Au apărut ca prin farmec 
bătrinele mîncăruri tradiționale, gus
tările calde „pe picior", prăjiturile 
de casă. Localurile și-au schimbat 
înfățișarea. în fine, pentru a crea 
o ambianță cît mai plăcută, unii 
dintre mandatari și-au instalat în lo
caluri picupuri, aparate de radio, ba 
și-au transferat de acasă și televi
zoarele... Toate bune. Ceea ce a ur
mat se știe : fără a diminua rolul 
și atractivitatea specială a celorlalte 
localuri, unitățile în mandat și-au 
format fulgerător o numeroasă 
clientelă, iar beneficiile lor au 
urcat continuu. Dar, apoi acțiunea a 
slăbit subit.

Părerea cetățenilor este că localu
rile administrate de mandatari sînt 
încă puține, iar acțiunea de extin
dere înaintează destul de încet. Cau
zele ? Să vedem ce părere au repre
zentanții resoartelor comerciale.

— De ce înaintează așa agale ex
tinderea comerțului cu mandatari ?

Răspuns primit de la T.A.P.L.- 
Oradea : — „Cum așa ? Noi avem
unități date mandatarilor. Avem în 
regiune 9 plus 4 chioșcuri ! Am fi 
făcut mai multe, dar, știți, pînă acum 
nu prea ne-au fost clare instruc
țiunile...".

La Iași șl Cluj — dialog mai mult 
sau mai puțin identic.

în compartimentul comercial al 
cooperației de consum, trecerea uni
tăților în administrarea mandatarilor 
s-a făcut încă și mai lent. Ne adre
săm președintelui Uniunii cooperati
velor de consum din localitățile sub
ordonate Capitalei:

— Ce părere aveți despre rezul
tatele obținute de restaurantele ad
ministrate de mandatari ?

— Bună.
— Ați întreprins ceva în această 

direcție ?
— Cum să nu.
în continuare, tovarășul președinte 

ne vorbește pe îndelete despre avan
tajele acestei forme de 
întreb :

— Concret, aveți unități în 
comercială a uniunii care 1 
nează pe bază de mandat ?

— Avem. Avem... una (!) 
La U.R.C.C.-București :
— Unități în mandat ?
— ...Două. (Deși, trebuie spus, 

Centrocoop a dat dezlegare uniunilor 
nu numai să acționeze, ci să și ho
tărască singure în această direcție).

Neverosimil ! în cîți ani intențio
nează organele comerciale să ducă la 
capăt acțiunea pornită ? Rezultatele 
unităților administrate de mandatari 
sînt bune, în unele cazuri de-a drep
tul spectaculoase. Rentabilitatea lor 
e mare, serviciul acceptabil... Ce ar 
urma oare în mod firesc ? Evident : 
ca experiența să' fie extinsă, organi
zațiile comerciale să încaseze în a-

comerț.
rețeaua 
funcțio-

cest fel cît mai multe beneficii, un 
număr și mai mare de consumatori 
să fie mulțumiți. Cînd colo... unele 
I.A.P.L,-uri, T.A.P.L.-uri și uniuni 
ale cooperației de consum au în
ființat „de probă" cîteva unități ad
ministrate de mandatari și s-au 
oprit deodată. De ce s-au oprit ? 
Circulă și ți se servesc tot felul de 
explicații. „Față de promovarea a- 
cestei forme avantajoase de comerț 
există rețineri !“ Ce fel de rețineri ? 
Cine are rețineri ? Am pus aceste 
întrebări pe toată filiera comerțului 
— de la O.C.L. și I.A.P.L. pînă 
la Direcția de alimentație publică 
din M.C.I. Nimeni n-a reușit să spu
nă clar despre ce rețineri e vorba. 
Concluzia : rețineri nu sînt, dar des
pre ele se vorbește pe-ntrecute.

Ritmul de menuet în care este 
extinsă în unele regiuni și orașe 
forma avantajoasă de comerț des
pre care discutăm are drept su
port și niște explicații mai plau
zibile. Despre ce este vorba ? Cu 
vreo jumătate de an în urmă, direc
țiile și organizațiile comerciale locale, 
I.A.P.L.-urile și T.A.P.L.-urile au fost 
încunoștințate în scris despre ne
cesitatea diversificării rețelei de ali
mentație publică, creșterii rentabi
lității etc., etc. în instrucțiunile res
pective, noutatea a constituit-o. de 
departe, trecerea unor localuri de re
gulă mici, puțin rentabile, în admi
nistrarea mandatarilor. Era stabilit, 
negru pe alb și pînă în amănunt, 
modul de funcționare a noilor uni
tăți, condițiile de predare-primire a 
localurilor, sursele de aprovizionare, 
drepturile și îndatoririle mandatari
lor. Și organizațiile comerciale au 
pornit la treabă. Dar iată că, pe 
negîndite, apare prima anexă a 
instrucțiunilor : completări, modifi
cări, repetări... Nu apucă bine co- 
mercianții să-și însușească prevede
rile primei anexe și sosește o a doua 
anexă — tot cu completări etc, Și 
sosește și a treia anexă, și a patra, 
a cincea, a șasea, a șaptea. Nimeni 
nu a atins perfecțiunea absolută. E 
deci de crezut că și o instrucțiune 
poate avea imperfecțiuni, care pe 
parcurs se cer eliminate. Dar este 
oare rațional ca pentru completări 
la un regulament să barăm întreaga 
acțiune ? După cum afirmă repre
zentanți ai organizațiilor comerciale 
locale, revenirile la primele instruc
țiuni, modificările, completările au 
creat o oarecare confuzie, nesiguran
ță, o atmosferă de așteptare. Poate 
să fie așa, dar ploaia anexelor a 
trecut de mult. Ce mai au de aștep
tat atunci organizațiile comerciale ?

Se știe că de orientarea, eficien
ta, în general de bunul mers al co
merțului local poartă răspunderea 
organele locale.

în ce privește atribuțiile 
Directivele C.C. al P.C.R. cu 
la perfecționarea conducerii 
nificării economiei naționale

va avea 
atribuții 
de plan

urmă- 
propu- 

pentru întreg secto- 
de mărfuri, atît pe

în principal 
: elaborarea

M.C.I. 
toarele 
nerilor 
rul circulației 
sisteme cît și teritorial, de a cărui 
îndeplinire răspunde ; elaborează 
norme cu caracter obligatoriu pri
vind organizarea și desfășurarea ac
tivității unităților de desfacere și res
taurante ; repartizează fondul de 
marfă ; urmărește modul în care se 
asigură livrările pe fondul piețil 
din producția internă și din import; 
efectuează schimburi de mărfuri cu 
alte țări ; dotează rețeaua comer
cială și de depozite cu utilaje și. mo
bilier comercial ; pregătește și spe
cializează lucrătorii 
exercită inspecția

Cum am văzut, 
instrucțiuni, 

aici.
practică răspund

din comerț ; 
comercială de stat. 
Ministerul emite 
regulamente. Dar 
De punerea lor 

organizațiile
și
se oprește 
în 
comerciale locale. Instrucțiunile mi
nisterului arată doar liniile generale 
în care trebuie dusă o 
țiune și deci ele nu pot 
Organelor locale le 
cina să cumpănească, 
și să hotărască — în spiritul instruc
țiunilor — activitatea practică. La 
rîndul lor, organismele ministerului 
au datoria să vegheze ca instrucțiu
nea, ideea novatoare să fie aplicate 
corespunzător.

Dacă așa trebuie să stea lucrurile 
— de unde provin „atmosfera de 
așteptare" și lipsa unor clarificări 
etc. ? Nu este nimic neclar. Defini
ția mandatarilor a fost dată limpede 
în cadrul acelorași Directive: „Man
datarii angajați sînt acele per
soane care primesc în administra
re de Ia organizațiile comerciale mici 
unități de vînzare, răspund direct

anumită ac- 
fi limitative, 
revine sar- 
să analizeze

de procurarea și desfacerea măr
furilor și își asumă obligații de a 
plăti periodic o sumă fixă organiza
ției comerciale respective". Ce poate 
fi mai simplu și mai clar ? S-ar 
părea că nu-i nimic mai ușor decît 
să preiei o unitate în mandat. Dar 
nu-i deloc așa. Aici intervine alt
ceva. Organele comerciale de re
sort au brodat pe lîngă această, 
atît de clară definiție, tot felul de 
dantelării, astfel punerea ei în prac
tică s-a încîlcit, s-a complicat consi
derabil. Trecerea unui local în ad
ministrarea mandatarului a devenit o 
operație destul de greoaie, compli
cată. Omul face o cerere și o înain
tează la întreprinderea comercială 
(sau uniunea raională), întreprinde
rea o înaintează la trust (sau uniu
nea regională) ; urmează o „cerce
tare", o verificare. Omul este chemat 
și rechemat, plimbat pe la notariat. 
Urmarea : sute de cereri ale celor 
doritori să ia cu mandat un local zac 
în sertarele întreprinderilor comer
ciale. Solicitanții se întreabă, și pe 
drept cuvînt : de ce atîta tărăgănare ?

După cum am fost informați, nici 
după ce mandatarul a început trea
ba nu prea e lăsat să-și vadă de 
meserie. Au apărut nenumărate con
troale, controlori și inspectori care 
întreabă mereu cite ceva fără să știe 
prea bine ce și de ce. Așadar o me
todă contrarie instrucțiunilor, care 
limitează controlul asupra mandata
rilor.

în altă ordine de idei. O dată cu 
instrucțiunile care au reglementat 
trecerea unor localuri de alimentație 
publică în administrarea mandatari
lor au apărut și instrucțiuni, sepa
rate, în legătură cu crearea mult 
discutatelor pensiuni familiale. Des
pre necesitatea

forme de comerț credem că nu mal 
este cazul să insistăm prea mult. 
Sute de localități cu caracter tu
ristic — în special cele îndepărtate 
de centrele aglomerate — sînt com
plet lipsite de unități de alimentație 
publică. Pensiunea a fost, deci, pre
conizată pentru a completa rețeaua 
comercială, pentru a asigura turiști
lor „casă și masă" în orice colț de 
țară s-ar afla ei. Așadar, practic, 
pensiunile familiale sînt bune, nece
sare. Numai că lipsesc cu desăvîr- 
șire. în această direcție nu s-a făcut 
încă nici un pas. De ce ? Aflăm că 
din cauze „obiective" : deocamdată, 
organizațiile comerciale sînt prinse 
pînă peste cap cu... „ducerea la bun 
sfîrșit a problemei mandatarilor !“. 
Ei bine, numai după ce se va în
cheia prima acțiune se va trece șl 
la a doua.

...Crearea localurilor administrate 
de mandatari, a pensiunilor familiale 
sînt acțiuni care fac parte dintr-un 
complex de măsuri elaborat de or
ganele centrale în scopul diversifi
cării rețelei de alimentație publică, 
al rentabilizării ei, îmbunătățirii 
deservirii — înr-un cuvînt în scopul 
ozonificării acestui important sector 
comercial. Și iată că au trecut atîtea 
luni 
lor 
cele 
cît 
a

promovării acestei

de la 
măsuri, 
arătate, 

modeste.
ieșit din 

de dinamism, 
și de suplețe 
ciale. în ce ne privește, ne propunem 
ca și pe viitor să urmărim modul în 
care se acționează pentru promovarea 
formelor avantajoase de comerț pre
conizate, informînd cititorii asupra 
rezultatelor respective.

stabilirea respective- 
iar rezultatele sînt 
adică mai mult de- 
Ca și în alte dăți, 
nou la iveală lipsa 

de spirit întreprinzător 
a unor organe comer-

M.C.I., 
privire 
și pla- 
arată :

Pentru iubitorii
de la AGROSEM

Magazinele și depozitele Agrosem din întrea
ga țară sînt bine aprovizionate cu un bogat sor
timent de semințe de ierburi pentru gazon, fo
losite îndeosebi în parcuri și în grădinile fami
liale. De asemenea, se găsesc în vînzare semințe 
de ierburi perene cu alte destinații, cum sint 
cele necesare dezvoltării bazei furajere în uni
tățile agricole de producție. Tot în acest scop, uni
tățile agricole de producție își pot procura de la 
magazinele Agrosem semințe de gulii furajere și 
sorg hibrid. Acestea se pot obține fără repar
tiție. cu plata în numerar sau prin virament.

Procurîndu-și din timp semințele necesare, cei 
interesați vor putea să le folosească o dată cu în
călzirea timpului

drumeției
A apărut Almanahul turistic — 1968 editat de 

Oficiul Național de Turism.
Cele 240 pagini bogat ilustrate înmănunchează 

reportaje, descrieri de trasee, note de drum, in
formații turistice din țară și de peste hotare.

Cititorii vor găsi în almanah hărți turistice 
inedite, itinerare lungi în munții noștri, circuite 
auto și sfaturi de drumeție, zone de pescuit în 
jurul Bucureștiului

Almanahul cuprinde, de asemenea, informa
ții și recomandări cu privire la unele obiective 
turistice din țara noastră, legate de anumite tra
diții folclorice. Mai sint înserate diferite îndru
mări turistice, curiozități, cuvinte încrucișate etc
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0 fabrică
de furfurol

in construcție
la Pitești

PITEȘTI (corespondentul „Scîn- 
teii"). Pe lîngă fabrica de ta- 
nanți Pitești se construiește în 
prezent o fabrică de furfurol. Ea 
va permite valorificarea supe
rioară a reziduurilor rezultate 
după extracția substanțelor ta- 
nante din lemnul de stejar. Alt
fel spus, între cele două unități, 
fabrica de tananți șl cea de fur
furol, se creează un fel de sim
bioză. Furfurolul obținut își gă
sește o largă folosire cu deosebi
re în industria petrolieră, ca 
solvent selectiv. Derivații săi 
vor fi utilizați Ia prepararea ma
terialelor anticorozive, maselor 
plastice, lacurilor, vopselelor, 
rășinilor poliesterice etc. La 
construcția fabricii se va folosi 
un volum mic de investiții deoa
rece o bună parte din instalații 
se amplasează în aer liber. In
trarea în funcțiune a noii fabrici 
este prevăzută pentru trimestrul 
Intil al anului viitor.

Uși pentru interioare
finisate cu structură

celulară
Intr-o varietate de tipuri și 

formate — cu geam pe 1/3 sau 
2/3 din suprafață ori fără ochi 
de geam — se găsesc de vîn- 
zare uși pentru interioare, fi
nisate cu structură celulară. 
Ele se asortează cu orice mo
bilă din interiorul apartamen
tului. Aceste uși mai au o se
rie de calități față de ușile 
obișnuite. Lacurile rezistente 
cu care sînt vopsite in alb- 
crem sau furnirul le conferă 
un aspect plăcut, modern. De 
asemenea, sînt izolatoare fo
nice și prezintă o deosebită 
rezistență la umezeală, aburi 
sau căldură. Un metru pătrat 
costă intre 157—262 lei.

PIESE DEFECTE"
în angrenajul

Noutăti 

în Editura

agro-silvică

Obiectivul prii
al activității noastre

«îi

I

conțplexelqr zootehnice e.M..
I Patologia
7 medicala s

« I ‘ animalelor 
domestice ;- • - . . . , ...y • ... -y.

în articolul : „Carențele 
meniurilor alimentare ane
miază rezultatele com
plexelor zootehnice", apărut 
în „Scînteia" nr. 7565, erau 
reliefate unele din cauzele 
care fac ca în aceste uni
tăți moderne ale agricul
turii de stat să nu se obțină 
rezultate pe măsura posi
bilităților. Există însă 
alte puncte nevralgice 
gîtuiri în activitatea 
producție a acestor com
plexe. Asupra unora dintre 
ele ne vom opri în rîndu- 
rile de față.

într-un anumit fel, com
plexele pentru creșterea și 
îngrășarea porcilor repre
zintă o muncă de pionierat. 
Asemenea unități, de o 
amploare și complexitate 
atît de mari, nu au mai 
existat în țara noastră, în 
aceste condiții, evident, nu 
în toate cazurile, soluțiile 
constructive adoptate s-au 
dovedit a fi indicate, au 
putut să rezolve în modul 
cel mai fericit problemele. 
De aici și necesitatea, apă
rută pe parcurs, de a in
terveni cu anumite modi
ficări și perfecționări: in
troducerea unor pompe 
suplimentare la bucătăriile 
de furaje, deoarece cele 
existente erau subdimen
sionate (Combinatul de la 
Caracal) ; instalarea unui 
boiller pe conducta de 
aducțiune a apei la adăpos
turile pentru tineretul por
cin, care permite încălzirea 
acesteia. (Complexul Mode
lu) ș.a.m.d.

Ceea ce vrem să punem 
în discuție este însă înce
tineala nepermisă cu care 
Departamentul întreprinde
rilor agricole de stat acțio
nează în vederea remedierii 
unor carențe constructiv- 
tehnologice evidente, care 
dăinuie de multă vreme. 
Această încetineală gene
rează o serie întreagă de 
neajunsuri, în toate com
binatele analizate (Căză- 
nești, Ulmeni, Modelu și 
Caracal), care frînează 
buna desfășurare a pro
cesului de producție. Iată 
despre ce este vorba.

încă de la intrarea în 
funcție a complexelor,

și 
și 

de

adică în urmă cu mulțl ani, 
s-a constatat că pardoseala 
de ciment realizată în sec
torul de gestație și în ma
ternități este alunecoasă și 
dură, ceea ce provoacă re
formarea timpurie a unui 
număr ridicat de scroafe ; 
anul trecut, bunăoară, da
torită unor asemenea mo
tive, unele unități au fost 
nevoite să reformeze pînă 
la aproape 50 la sută din 
efectiv. Pentru a contra
cara aceste pierderi, în 
complexe se crește un 
număr dublu de scrofițe 
față de prevederile din 
tehnologie, măsură care, 
evident, solicită cheltuieli 
suplimentare, nu permite 
selecționarea unor animale 
cu valoare zootehnică ridi
cată.

Deși, după cum se vede, 
rezolvarea acestei probleme 
este presantă, pînă în pre
zent nu s-a reușit să se 
pună lucrurile la punct, să 
se găsească o soluție con
structivă adecvată, care să 
înlăture pierderile amintite. 
Unii specialiști afirmă că 
„aceasta nu este o treabă 
care poate fi rezolvată 
bătînd din palme, că ea 
trebuie studiată temeinic". 
De acord, dar cine și cum 
o studiază ? Din cîte sîn- 
tem informați, în afara în
cercărilor făcute la com
plexul de la Modelu, Insti
tutul de studii și proiectări 
agricole, adică instituția 
care avea sarcina să se 
ocupe de găsirea unei so
luții potrivite pentru re
zolvarea acestor probleme, 
nu a mai întreprins nimic.

Operativitatea trebuie să 
caracterizeze activitatea lu
crătorilor din Departamen
tul I.A.S. și în rezolvarea 
altor probleme de ordin 
tehnic, care n-au fost so
luționate încă integral, 
între acestea se numără și 
actualul sistem de încălzire, 
ventilație și reglare a umi
dității în adăposturile pen
tru tineretul porcin și în 
maternități, care este total 
necorespunzător. Datorită 
faptului că nu este auto
matizat, sarcina realizării 
microclimatului interior — 
cu alte cuvinte a tempera-

(Urmare din pag. I)

Intr-una din secțiile fabricii de motoare electrice din Pitești (Foto : Costin)

turii și umidității optime 
— revine îngrijitorilor. Or, 
după cum s-a constatat, în 
cele mai multe cazuri, 
aceștia folosesc sistemul de 
reglare incorect, ceea ce 
provoacă multe neajunsuri. 
Specialiștii consultați afir
mă că neasigurarea unei 
temperaturi optime, cons
tante în toate anotimpurile 
determină pierderi mari de 
efective în lunile reci — 
mai ales la purceii sugari 
și întăreați — de două ori 
mai ridicate decît în timpul 
verii.

în adăposturile destinate 
sectorului de îngrășare nu 
este rezolvată cum trebuie 
problema ventilației. Ca 
urmare, în timpul iernii se 
produce condensarea ma
sivă a vaporilor de apă pe 
tavan, pereți și geamuri, 
se creează o umiditate ri
dicată, de peste 85 la sută, 
extrem de dăunătoare să
nătății animalelor. în plus, 
Iarna, în adăposturile unde 
se transferă purceii care nalizate nu s-a 
au împlinit vîrsta de 72 de 
zile nu se asigură o tempe
ratură apropiată de cea 
existentă în halele de unde 
au fost scoase animalele, 
ceea ce duce, uneori, la îm
bolnăvirea acestora, la re
alizarea unor sporuri mici 
de creștere în greutate.

Multe din aceste defec
țiuni au fost sesizate în 
repetate rînduri de cei care 
muncesc în complexele zoo
tehnice, iar Departamentul 
I.A.S. și Institutul de pro
iectări agricole au avut ca 
sarcină, încă din 1965, să 
pună la punct soluțiile 
constructive, în așa fel 
îneît în complexe să se 
creeze condiții optime pen
tru realizarea unor indici 
economici superiori. După 
cum se vede însă, lucrurile 
au rămas cam în același 
stadiu. A sosit, credem, tim- 
puț ca problema să fie pri
vită, pe toată linia, cu se
riozitatea necesară, iar ca
rențele^ amintite să fie înlă
turate în cît mai scurt timp. 
Este o cerință impusă de 
necesitatea sporirii continue 
a eficienței economice a 
creșterii animalelor în ase
menea complexe, obținerii 
unor producții ridicate șl 
ieftine.

în unități zootehnice de 
asemenea amploare cum 
sînt complexele amintite, 
măsurile sanitar-veterinare 
au o mare însemnătate 
pentru asigurarea sănătății 
animalelor. Teoretic, lucră
torii complexelor cunosc 
bine acest lucru. Practic 
însă se pare că unii dintre 
ei consideră această latură 
a activității ca o sarcină 
facultativă, 
cînd se încalcă 
grosolan instrucțiunile în 
vigoare, se „sare" peste 
unele măsuri sanitar-vete
rinare socotite „minore". 
Spre convingere, iată pre
zentate succint, cîteva din 
constatările făcute în dife
rite complexe.

La Căzănești, mijloacele 
de transport care aduc fu
raje de la Fabrica de nutre
țuri combinate intră în 
complex, își descarcă conți
nutul direct la adăposturile 
de animale, fără a fi rigu
ros dezinfectate în preala
bil. Livrarea porcilor grași 
nu se face prin transbor- 
dare, pe rampa construită 
în acest scop. Evident, în 
toate aceste cazuri există 
riscul de a introduce din 
afară diferite boli conta
gioase, de a provoca deci, 
cu bună știință, pierderi 
mari în crescătoria și în- 
grășătoria de porci.

La Căzănești, Ulmeni, 
Caracal și Călărași n-au

Sînt situații 
în mod

fost deloc rare cazurile cînd 
conducerile acestor unități 
nu au respectat întocmai 
perioada afectată, prin teh
nologie, pentru dezinfecția 
compartimentelor din care 
se scot loturile de porci. 
Ca urmare, curățirea me
canică și dezinfecția pro- 
priu-zisă s-au executat su
perficial și incomplet. Așa 
se și explică transmiterea 
și perpetuarea unor afec
țiuni provocate de aceeași 
agenți infecțioși.

La unele ferme de la 
complexul Ulmeni și Că- 
zănești purceii întîrziați în 
creștere din loturile care 
se trec în grupe superioare, 
se mută în alte loturi, ceea 
ce contribuie la vehicula
rea diferitelor boli dintr-un 
adăpost în altul.

Carențe serioase există 
și în ceea ce privește apli
carea măsurilor de depis
tare a bolilor infecto-con- 
tagioase. în 1967, în nici 
unul dintre complexele a- 

efectuat 
controlul serologic al în
tregului efectiv matcă — 
măsură absolut obligatorie 
pentru depistarea brucelo- 
zei, adică a unei afecțiuni 
care poate aduce mari pre
judicii economiei complexe
lor.

Este imposibil de presu
pus că Departamentul 
I.A.S. nu a sesizat existența 
unor asemenea anomalii. 
Cu toate acestea, nu s-au 
luat măsuri energice, ope
rative, eficiente pentru 
curmarea lor, deoarece 
disciplina sanitar-veterina- 
ră a continuat să nu fie res
pectată cu rigurozitate.

Unele probleme se ridică 
și în legătură cu valorifi
carea producției marfă. în 
lipsa unor abatoare situate 
în apropierea complexelor 
— se spunea — porcii grași 
rezultați sînt transportați 
la distanțe mari, de sute de 
kilometri. Efectul ? Se în
registrează pierderi impor
tante de greutate, de 4—6 
Ia sută, accidentări, îmbol
năviri etc. Un calcul a- 
proximativ arată că numai 
la complexul de la Caracal 
se pierd anual, datorită 
cauzelor arătate mai sus, 
2,5 — 3 milioane lei. în 
aceste condiții poate- că ar 
fi util ca Departamentul 
I.A.S. să studieze oportuni
tatea și eficiența construirii 
unor abatoare pentru com
plexele de porci. Potrivit 
aprecierii multor specia
liști, acestea ar putea să 
reducă substanțial cheltu
ielile și pierderile provo
cate de transportul anima
lelor și, totodată, să pro
ducă, prin prelucrarea de
șeurilor de abator și a ani
malelor sacrificate din ne
cesitate, cantități impor
tante de făinuri proteice.

Din cele relatate rezultă 
că în complexele de creș
tere și îngrășare a porci
lor există încă importante 
rezerve pentru îmbunătăți
rea activității de producție 
și realizarea unor indici 
tehnico-economici superi
ori. Fiecare unitate dispu
ne de forțe capabile să 
pună în valoare integral 
aceste rezerve. Ceea ce se 
impune este ca Departa
mentul I.A.S. să acționeze 
cu hotărîre și mai ales ope
rativ, pentru rezolvarea 
problemelor ridicate în fie
care întreprindere, să ia 
măsurile ce se impun pen
tru instaurarea unei dis
cipline tehnologice rigu
roase, chezășia îndeplini
rii exemplare a sarcinilor 
de plan în toate comple
xele zootehnice.

In Editura agro-silvică a apă
rut tratatul „Patologia medicală 
a animalelor domestice", vol. I 
și If de I. Adameșteanu și E. 
Poli, ediția a Il-a, lucrare de 
mare utilitate pentru specialiștii 
din unitățile agricole, din învă- 
țămînt și din laboratoare. Ac
tuală ediție reflectă transformă
rile petrecute în zootehnia țării 
noastre, orientarea spre crește
rea intensivă a animalelor. In 
concordanță cu noile cerințe, 
autorii tratează pe larg aspec
tele bolilor în efective mari de 
animale, pe baza experienței 
proprii și priit sintetizarea unei 
vaste literaturi științifice din 
domeniul respectiv. Se remarcă 
orientarea pentru efectuarea 
diagnosticului rapid, precizarea 
măsurilor de prevenire a bolilor 
— pornipd de la principiul că 
printr-o întreținere și alimenta
ție rațională se poate asigura 
stareți de sănătate mai ales în 
unitățile cu aglomerări mari de 
animale. Pe lingă tratarea la un 
înalt nivel științific a probleme
lor referitoare la bolile apara
tului digestiv, respirator, car
diovascular etc. autorii acordă 
un spațiu larg metodelor de pre
venire și combatere a bolilor 
de nutriție, îndeosebi la ani
malele tinere. Sînt descrise de 
asemenea maladiile nou apărute 
la . animale în diferite țări, 
mijloacele de a împiedica 
răspîndirea acestora. Tratatul 
„Patologia medicală a animale
lor domestice" constituie un 
prețios ghid pentru toți specia
liștii care se ocupă de menține
rea sănătății animalelor și ridi
carea productivității lor.

Radu ATANASESCU 
Florea CEAUȘESCU

O lucrare amplă de sinteză 
în domeniul albinăritului — 
A.B.C... APICOL de Const. L. 
Hristea și L. S. Pădureanu pre
zintă în ordine alfabetică termi
nologia de specialitate în apicul- 
tură, informează din punct de 
vedere teoretic și practic pe 
cititor în toate problemele creș
terii albinelor și sporirea pro
ducției stupinii. Cei care se o- 
cupă cu apicultura vor afla în 
această lucrare numeroase cu
noștințe valoroase, care înmă
nunchează experiența de aproa
pe 50 de ani a autorilor, precum 
și altele, rezultate din tot ce 
este nou în știința și practica 
apiculturii mondiale.

Exploata rea a 
rațională a Î! 
zăcămintelor1 
petrolifere ’

în adevărata accepție a cuvîntului, 
exploatarea rațională a zăcămintelor 
petrolifere nu înseamnă numai dirija
rea de o așa manieră a extracției 
pentru asigurarea unei recuperări 
maxime a țițeiului, ci și — într-o mă
sură cel puțin egală — realizarea 
unui preț de cost cît mai scăzut pe 
tona de țiței extras, deci a unei efi
ciente economice cît mai ridicate. îm- 
binînd în permanență aceste două 
laturi esențiale, de nedespărțit ale 
activității noastre productive, 
troliștii din cele patru schele ale 

București 
și spirit 
mai mo-

pe-

Trustului de extracție
acționează cu inițiativă
creator, promovînd cele 
derne tehnologii de extracție a ți
țeiului. Ei au acumulat o bogată ex
periență în înfăptuirea sarcinilor tra
sate de Congresul al IX-lea al I’.C.R. 
colectivelor de întreprinderi din in
dustria petrolieră. în ce privește ex
ploatarea judicioasă, cu spirit gospo
dăresc a zăcămintelor de hidrocar
buri. Pe această 
trustul nostru au 
peste 
cantități 
te de țiței, 
realizat 
suplimentare 
prețul de cost în 
valoare de aproa
pe 6,8 milioane 
lei și 9 milioane 
lei beneficii peste 
plan. Rezultate 
bune în producție 
au fost obținute și 
acestui an.

Reușita eforturilor depuse în vede
rea gospodăririi raționale a rezervelor 
a fost favorizată în cel mai înalt grad 
de faptul că noile structuri petrolifere 
din schelele trustului nostru au fost 
deschise și puse în producție pe bază 
de proiecte de exploatare în mod ști- 

Aceste proiecte, e- 
Institutul de cercetări fo- 
Cîmpina în strînsă co-

prevederi, 
însemna-

au 
economii 

la

cale, schelele din 
livrat anul trecut,

producție și o recuperare cît mal 
completă a țițeiului conținut. Aceste 
cerințe se înfăptuiesc îndeosebi prin 
aplicarea injecției de apă. Practic, în 
momentul de față la toate zăcămintele 
din schelele trustului nostru, cu con
diții geologice favorabile, se aplică a- 
ceastă tehnologie. în general, in
jecția de apă se aplică de la începu
tul exploatării zăcămintelor, ceea ce 
contribuie la menținerea presiunii 
straturilor, la prelungirea sensibilă a

tribuna experienței

înaintate

în prima lună a

de proiecte de ( 
ințific alcătuite, 
laborate de 
raj-extracție 
laborare cu specialiștii noștri, se fun
damentează pe cunoașterea cu maxi
mum de detalii posibile a caracteristi
cilor zăcămintelor, selectîndu-se, din 
multiplele soluții, varianta de exploa
tare optimă din punct de vedere teh
nic și economic. Studiile elaborate cu 
acest prilej — geologice, fizice și hi- 
drodinamice — permit să se stabi
lească cît mai rațional amplasarea și 
debitul sondelor, pentru ca ele să 
producă un timp cît mai lung în 
erupție naturală, sistemul de exploa
tare cel mai ieftin și cu randamentul 
cel mai ridicat.

Nu înseamnă că parametrii de lu
cru, o dată înscriși în aceste proiecte, 
rămîn aceiași pentru totdeauna. In
ginerii, tehnicienii, maiștrii, muncitorii 
cu o înaltă calificare din schelele 
noastre desfășoară o activitate siste
matică de observare a comportării ză
cămintelor, fie prin sondele de pro
ducție, fie prin sonde special forate 
în acest scop. Cunoașterea atentă a 
evoluției extracției dă posibilitatea ca
drelor din schele și de Ia trust ca, 
în funcție de condițiile nou create, să 
aducă modificările necesare în regi
mul tehnologic, în vederea măririi 
ritmului de producție și factorului fi
nal de recuperare a țițeiului.

Consider că tocmai în aceasta con
stă „secretul" — dacă vrem să-i spu
nem așa — al introducerii pe scară 
largă în schelele noastre a celor mai 
noi metode de extracție a țițeiului, 
cunoscute în tehnica actuală. încă de 
la proiectarea deschiderii zăcăminte
lor se stabilesc și procedeele de lucru 
care să asigure un ritm susținut de

economică proprie, plan de produc
ție, să efectueze servicii rentabile 
pentru sine și eficiente pentru bene
ficiari. Experiența de 19 ani a Insti
tutului central de documentare tehni
că — ca întreprindere productivă cu 
gestiune economică proprie — arată 
că activitatea de informare pe scară 
mare este rentabilă, că măsurile de 
mecanizare, în curs de materializare, 
vor mări gradul de rentabilitate, vor 
ieftini „produsele" și serviciile din 
acest sector.

Se cuvine menționată și crearea 
posibilității de a se reduce ac
tualul aparat administrativ (al 
I.C.D.T. și al organelor de docu
mentare de domeniu luate împreună), 
de a se concentra și utiliza cu o 
mare productivitate mijloacele de re
producere și multiplicare din dotarea 
I.C.D.T. și a organelor de documen
tare ale domeniilor. Avantaje nu mai 
puțin importante rezultă și în pri
vința folosirii fondurilor valutare ; 
din aceeași publicație nu s-ar mai 
procura decît numărul de exemplare 
într-adevăr necesar, deci numărul de 
titluri obținute pe seama aceluiași 
fond valutar va putea crește simțitor.

Am enumerat aceste cîteva propu
neri care, după părerea mea, ar oferi 
posibilitatea aplicării stricte a prin

cipiului diviziunii muncii în identifi
carea, prelucrarea și difuzarea mate
rialului documentar, deci obținerea 
unui randament înalt în folosirea ca
drelor cu pregătire superioară din 
I.C.D.T. și din organele de documen
tare ale domeniilor. Ar dispare, im
plicit, și orice suprapunere în elabo-

ține nici pe departe seama de numă
rul real de informații cuprinse în ma
terialele documentare care se cum
pără și de care se dispune. într-un 
sistem de informare și documentare 
ca cel preconizat, s-ar putea integra 
„un sistem de memorii" care să cu
prindă aproape totalitatea informa-

de termeni caracteristici pentru do
meniile științelor tehnice, care să 
constituie instrumentul modern de 
lucru în procesul de înmagazinare și 
extragere din materialele documen
tare a informațiilor pe care acestea 
le cuprind. Considerăm că în viitor 
această activitate va trebui extinsă

rarea diferitelor materiale documen
tare de către aceste unități.

Desigur, problema principală a ori
cărui sistem de informare și docu
mentare este „memoria", adică fondul 
de informații pe care și-I formează și 
modul în care îl utilizează. în pre
zent, noi nu avem în această direcție 
realizări satisfăcătoare. „Memoriile" 
formate la diferite instituții de docu
mentare sînt necorespunzătoare, în- 
trucît principiul care stă la bază nu

țiilor conținute în materialul achizi
ționat în întreaga țară.

Mai trebuie adăugat că, în condi
țiile mecanizării, rentabilă numai 
dacă este centralizată, elaborarea și 
mînuirea acestor „memorii" se ușu
rează sensibil, ele devenind instru
mente de mare eficacitate pentru in
formare și documentare în orice do
meniu și în toate unitățile cu acest 
profil. I.C.D.T. definitivează în pre
zent un așa-numit „tezaur" (limbaj)

și în celelalte domenii ale științei și 
reglementată la nivelul sistemului 
național propus.

Cred că aplicarea propunerii la 
care ne-am referit, cu privire la or
ganizarea unei rețele centralizate, ar 
crea ministerelor condiții mai favora
bile decît cele existente, pentru sta
bilirea direcțiilor de informare, în ra
murile economiei de care răspund, 
precum și perXru asigurarea informă
rii propriu-zise a acestora. Ministe

rele ar avea mai operativ la dispozi
ție izvoare și instrumente de infor
mare mult mai cuprinzătoare decît în 
prezent. în plus, forțele documentă
rii ar putea fi repartizate judicios pe 
domenii (în prezent există domenii 
deservite de centre de documentare 
de 4 pînă la 5 ori mai mici decît cele 
care deservesc domenii cu o pondere 
și o frecvență a problemelor mai 
mică).

Organizarea propusă mai are în 
vedere și o altă latură esențială. Ea 
se referă la cuprinderea teri
torială a unităților economice în sis
temul national de informare și docu
mentare. Prin înființarea, în acest 
scop, a cîtorva centre teritoriale de 
informare și documentare, s-ar putea 
asigura o deservire rapidă și com
pletă cu informații a beneficiarilor 
din orice colț al țării. în momentul 
de față Institutul central de docu
mentare tehnică înființează primele 
două Centre teritoriale de informare 
și documentare la Iași și Galați.

Evident, problemele perfecționării 
informării și documentării nu se e- 
puizează cu cele de mai sus. Con
secvent respectate și aplicate, indi
cațiile principiale date de partid, pot 
duce la atingerea acestui deziderat 
în toate ramurile economiei națio
nale.

Dublarea căii 
ferate Pitești - 
Bascov

PITEȘTI. — între gara Pi
tești Nord și Bascov, actualul 
drum de fier Pitești-Curtea de 
Argeș se dublează. El va 
crea condiții pentru acoperi
rea traficului sporit de măr
furi prevăzut în următorii ani, 
ca urmare a creării amplei 
zone industriale Găvana, care 
cuprinde noi fabrici ale indus
triei ușoare și alimentare, un 
combinat pentru industrializa
rea lemnului și alte unități e- 
conomice. Lucrările pentru 
montarea liniei au început.

(Agerpres)

funcționării sondelor în erupție și, pe 
această cale, la reducerea cheltuieli
lor de producție.

Capacitatea tehnică a colectivelor 
de muncitori, ingineri și tehnicieni 
din schelele trustului 
din plin solicitată și Ia aplicarea altor 
metode de lucru. Pentru prima dată 
la noi în țară, intr-una din schele s-a 
experimentat și aplicat cu succes 
combustia subterană. Prin crearea și 
menținerea în zăcămînt a unei zone 
de ardere se asigură o mobilitate 
sporită țițeiurilor grele și vîscoase 
conținute și — ceea ce este deosebit 

de important — 
creșterea de 3—5 
ori a debitelor 
zilnice Ia sondele 
în producție. Po
trivit unor prima 
evaluări, gradul 
de recuperare a 
țițeiului din zăcă
mintele cu aseme
nea caracteristici 
va putea fi mărit, 

prin aplicarea combustiei subterane,- 
de 7—10 ori, ceea ce pledează con
vingător pentru extinderea largă a a- 
cestei metode.

La îndemîna cadrelor noastre stau 
în prezent și alte procedee de exp’oa- 
tare rațională a zăcămintelor. în mod 
curent, în schele se efectuează acidi- 
zări, termoacidizări, tratamente cu . 
substanțe tensioactive, operații do 
combatere a viiturilor de nisip. Anul 
trecut au fost realizate peste 350 ase
menea operații, al căror plus de pro
ducție se ridică la zeci de mii de tone 
de țiței. O atenție cu totul deosebită 
este acordată combaterii viiturilor de 
nisip, deoarece pe anumite structuri 
petrolifere acestea îngreunează consi
derabil extracția țițeiului sau chiar 
fac imposibilă funcționarea sondelor. 
Rezultate remarcabile în acest dome
niu s-au obținut în ultima vreme prin 
echiparea sondelor cu filtre de diver
se tipuri și perforarea sondelor în 
jerbă, procedee care vor forma în a- 
cest an și în anii următori obiectul 
unor cercetări mai ample.

Neîndoielnic, aplicarea cuceririlor 
științei și tehnicii în exploatarea ză
cămintelor petrolifere constituie acel 
element care face să se diferențieze 
metodele de extracție a țițeiului, prac
ticate azi în majoritatea schelelor, de 
cele care se utilizau nu cu mulți ani 
în urmă la noi în țară. întrucît a- 
ceasta este o cale sigură pentru valo
rificarea optimă a rezervelor de hi
drocarburi, petroliștii din schelelo 
trustului nostru vor căuta să extindă 
larg experiența acumulată în promo
varea progresului tehnic, să introducă 
noi metode de lucru eficiente. Injec
ția de apă, de exemplu, se va aplica 
la toate zăcămintele noi ; de aseme
nea, vom studia posibilitatea introdu
cerii injecției intraconturale de apă pa 
structurile cu dimensiuni mai mari. 
Ne propunem să experimentăm și să 
introducem, în colaborare cu specia
liștii din cercetare, noi procedee da 
intensificare a afluxului de țiței, da 
combatere a viiturilor de nisip.

Din propria experiență ne-am con
vins că, pentru mărirea eficienței e- 
conomice a metodelor avansate da 
lucru utilizate, este oportun să se 
depună eforturi susținute în vederea 
modernizării bazei tehnice utilizate în 
extracția țițeiului. în afara unor mici 
excepții, aceasta nu a ținut pasul cu 
perfecționarea tehnologiei de exploa
tare a sondelor. în mod deosebit sa 
cer multiplicate preocupările con
structorilor de mașini pentru îmbună
tățirea constructivă a compresoarelor, 
pompelor de apă și de țiței, întrucît 
cele care se fabrică în prezent sînt 
prea grele și au un randament scă
zut în funcționare. în același timp, a 
nevoie să fie intensificate cercetările 
și experimentările pentru fabricarea 
în țară, pe scară industrială, a unor 
substanțe chimice cu eficacitate spo
rită în tratarea țițeiului, executarea 
operațiilor de mărire 
delor și combaterea 
pamentului de fund 
Sîntem încredințați 
experiența acumulată, petroliștii noștri 
vor obține realizări și mai bune în 
exploatarea gospodărească și econo
mică a rezervelor de țiței.

nostru a fost

a debitului son- 
coroziunii ochi
și de suprafață, 
că, amplificînd

Ing. Angh 
director

tr- '■

DO' ’SCU
frustului da
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teatre

ponderea 
cuvenită
Ing. Constantin FOTESCU 

directorul Grupului școlar 
de petrol Ploiești

Preocuparea permanentă a partidu
lui și statului nostru pentru asigura
rea condițiilor optime de pregătire a 
cadrelor necesare economiei națio
nale în. dezvoltarea ei impetuoasă se 
concretizează, încă o dată, în măsu
rile preconizate de Studiul privind 
dezvoltarea învățământului profesio
nal și tehnic. Exprimîndu-mi satis
facția față de măsurile salutare pen
tru pregătirea temeinică, profesiona
lă și tehnică a tineretului industrial, 
vreau, în același timp, să-mi exprim 
punctul de vedere asupra unor aspec
te mai puțin precizate în Studiu.

Revoluția științifică și tehnică con
temporană, cît și dezvoltarea rapidă 
a industriei noastre sînt, după păre- 

' rea mea, factori principali de care 
sîntem datori să ținem seamă atunci 
cînd ne propunem dezvoltarea învă
țămîntului pregătitor de cadre de 
muncitori și tehnicieni. In funcție de 
acești factori, pregătirea elevilor din 
școlile profesionale și liceele de spe
cialitate trebuie să aibă un profil 

1 larg, să se axeze pe meserii cu pro- 
I fii complex, cuprinzător, care să asi

gure celor care și le însușesc baza 
I teoretică' și practică necesară adaptă- 
! rii în continuare la progresul tehnic. 
1 Pentru aceasta însă este necesar să 

se aprofundeze cunoștințe șl de
prinderi fundamentale, de cultură 
tehnică și de specialitate, să se înlă
ture — așa cum se precizează și în 
studiu — actuala fărîmițare a acestor 
discipline. Propunerea mea este ca 
în planul de învățământ al viitorilor 
muncitori să se dea pondere și o a- 
tențic deosebită obiectului „Tehnolo
gia meseriei", obiect de strictă specia
litate, în care să fie incluse cunoștin
țele de cultură tehnică generală și de 
specialitate care astăzi se predau 
fragmentar la 4—5 discipline sepa
rate.

Consider însă că, în această accep
țiune, „Tehnologia meseriei" va pu
tea fi predată în bune condiții de 
profesori titulari, cu normă de bază 
în școală, nu de cumularzi. Am în 
vedere faptul că pentru a preda lec
ții bune, care să asigure cunoașterea 
temeinică de către elevi a principii
lor de funcționare, exploatare și în
treținere a utilajelor și instalațiilor, 
a proceselor tehnologice și a meto
delor moderne de organizare știin
țifică a muncii și a producției și pe 
lîngă acestea și a noțiunilor nece
sare de studiul materialelor, aparate 
de măsură și control, noțiuni de au
tomatizare etc., profesorul are nevoie 
de timp pentru a se documenta, a se 
informa permanent asupra'noutăților 
din tehnică, a selecta esențialul. Un 
inginer, chiar foarte competent cu
noaște, după cum bine se știe, în
deosebi problemele tehnice cu care 
este permanent în contact. Dar ca 
profesor el e dator să se docu
menteze și în legătură cu pro
cesele și tehnica din alte sectoare 
prevăzute în programă și care de 
multe ori nu se află în întreprinde
rea unde el lucrează. Trebuie să mai 
ținem seama, de asemenea, că prin 
reducerea numărului de discipline 
tehnice, care se predau în cursul unui 
an de studiu, se va mări implicit nu
mărul de ore predat la aceeași disci
plină. îndeosebi la „Tehnologia me
seriei", unde și azi se predau 8—9 ore 
pe săptămînă, numărul acestora va 
putea chiar să treacă de o jumătate 
de normă de profesor. în consecință, 
propun ca la predarea acestei disci
pline să se renunțe la cumul. O sa
larizare stimulativă, concordantă cu 
cea din producție, va determina pe 
specialiști să se apropie cu mai mult 
interes de învățămîntul profesional și 
tehnic, să-și pună capacitatea și pri
ceperea în slujba pregătirii noilor 
promoții de muncitori și tehnicieni.

Mi se pare foarte binevenită intro
ducerea unei probe psihotehnice în 
cadrul concursului de admitere la 
școlile profesionale, preconizată de 
Studiu. Ea va contribui la mai buna 
selecționare a elevilor în funcție de 
aptitudinile necesare exercitării me
seriei pe care doresc s-o îmbrățișeze. 
După părerea mea, această probă nu 
trebuie concepută în principal ca un 
mijloc de excludere de la meseria 
respectivă a candidatului cu aptitu
dini mai slabe, ci. mai ales, un indi
cator asupra acelor aptitudini care 
trebuie dezvoltate în mod deosebit, 
în cursul școlarizării elevului. în 
acest scop, propun ca elevii să fie ur
măriți — prin laboratoare psihoteh
nice — în cursul ultimilor ani de școa
lă generală și apoi în școala profesio
nală, descoperindu-li-se aptitudinile, 
intervenind operativ și permanent 
pentru dezvoltarea calităților obser
vate, cerute de meseria respectivă. 
Cred că asemenea centre, laboratoare 
psihotehnice ar putea fi organizate în 
mediul urban, cu multe școli; even
tual ele s-ar putea organiza pe lîngă 
inspectoratele județene, pentru a asi
gura și pentru nedi’’’ rural asis
tență psihoteh ' a deplasări
periodice în < ’ului.

Prof. ing. Miron BELEA
Institutul de construcții — București

Ghidul 
atelierului 

școlar

Gheorghe 
MOLDOVEANU 

profesor fruntaș

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu — sala 
Studio) : Concert de cvartete j recital de arii șl lie
duri — 20.

© Opera Română : Boema — 19,30.

o Teatrul Național „I. L. Caraglale” (sala Comedia) : 
Heldelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) :
Topaze — 19,30.

O Teatrul de Comedie : Capul de rățol — 20,30.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Un tramvai numit dorință
— 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Sfîntul Mitică 
Blajinu — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20.

• Teatrul „Ion Creangă" : Toate pînzele sus — 18.

q Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n filme
— 19,30.

O Teatrul evreiesc de stat : Un șirag de perle (spec
tacol de folclor evreiesc) — 20.

o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Papuciada — 17, (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul 
din Oz — 17.

0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68
— 19,30.

O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindica
telor : Cu picioarele pe pămînt — 20.

• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 20.

Complexul de măsuri 
înmănuncheat în Stu
diul cu privire la dez
voltarea învățămîntului 
profesional și tehnic 
are meritul de a for
mula și concretiza ce
rințele față de pregăti
rea muncitorilor și mai
ștrilor, pe care le pune 
stadiul actual de dotare 
tehnică a ramurilor e- 
conomiel naționale, de 
a da soluții judicioase 
pe linia eforturilor ce 
se depun pentru asigu
rarea în continuare a 
producției cu forță de 
muncă calificată, la ni
velul și în structura ce 
sînt caracteristice eco
nomiilor moderne.

După părerea mea, 
nomenclatorul meserii
lor a căror însușire va 
fi asigurată în viitor 
prin învățămîntul pro
fesional răspunde însă 
numai în parte ce
rințelor menționate. El 
menține în continuare 
școlarizarea cadrelor de 
muncitori în ramura 
construcțiilor, de exem
plu, în mare măsură Ia 
meserii înguste : dul
gher, betonist, ipsosar, 
zidar, tîmplar etc. Or, 
la stabilirea nomencla
torului meseriilor ar 
trebui să se țină seama 
nu numai de structura 
profesională existentă, 
ci și de schimbările pe

care le determină pro
gresul tehnic și cerințe
le organizării pe baze 
științifice a producției 
de construcții.

în nomenclatorul me
seriilor școlarizate prin 
învățămîntul profesio
nal, alături de meseriile 
tipice și caracteristice 
pentru baza tehnică 
existentă și diviziunea 
muncii care s-a format 
în construcții, propun 
să se includă și meserii 
complexe, cumulate 
cum ar fi : dulgher- 
montator de prefabrica
te ; zidar-montator ; zi- 
dar-betonist etc. și 
meserii de profil larg : 
constructor în lemn, 
constructor-lăcătuș, con- 
structor-zidar, construc- 
tor-izolator etc., mese
rii asupra profilului 
cărora s-au efectuat 
studii în cadrul 
ÎNCERC.

Cred, de asemenea, 
că o precizare mai lar
gă a cerințelor față de 
pregătirea teoretică și 
practică a muncitorilor 
decît cea pe care o în
găduie indicatoarele ta
rifare de calificare — 
stabilite în strictă con
cordanță cu uneltele de 
muncă folosite, cu pro
cesele tehnologice, cu 
formele de organizare a 
muncii pe baze științi
fice și cu condițiile spe

cifice de producție — ar 
permite și o mai judi
cioasă stabilire a forme
lor de învățămînt pen
tru fiecare meserie și a 
duratei de pregătire op
time. Pentru definiti
varea studiului ar fi 
utilă elaborarea ca
racteristicii profesiona
le a meseriei cel pu
țin pentru meseriile 
de bază din cele exis
tente și îndeosebi a ce
lor de profil larg care 
se preconizează. Con
sider că ar trebui 
să se aibă în ve
dere acele atribu
ții ale muncitorului 
care constituie conținu
tul principal al muncii 
cum sînt : cerințele de 
calcul, de pregătire a 
locului de muncă, de e- 
fectuare a procesului de 
muncă, de acționare a 
utilajului etc. Formele 
de școlarizare stabilite 
în funcție de aseme
nea criterii ar fi mai 
corespunzătoare. Tot
odată, studiile ar furni
za criterii de un grad 
mai mare de rigurozita
te științifică pentru fun
damentarea programelor 
de învățămînt, stabi
lirea duratei și modali
tăților prin care ar 
urma să se realizeze 
pregătirea în fiecare 
meserie.

Pe bună dreptate, Studiul pri
vind dezvoltarea învățămîntului 
profesional și tehnic pune un 
accent deosebit pe însușirea te
meinică, la nivelul tehnicii con
temporane, a meseriei de către 
viitorii muncitori. în sprijinul 
acestui deziderat major, soco
tesc că se mai pot aduce unele 
amendamente.

Mi-am putut da seama nu o 
dată că elevii lucrează cu mai 
multă rîvnă și interes atunci 
cînd văd că efectuează un lu
cru util școlii sau producției în 
general. De aceea, propun ca 
activitatea practică a elevilor 
din școlile profesionale să aibă 
la bază un plan de producție. 
Introducerea lui ar constitui un 
„ghid" al activității.

Evident, instruirea practică 
fiind legată de instruirea teo
retică, lucrul realizat va trebui 
să fie specific meseriei pentru 
care se face practică. Astfel, 
în ultima lună a instruirii din 
trimestrul II al anului I ar fi 
de dorit să se execute obiecte 
utile școlii sau întreprinderii 
în care se efectuează practica, 
cît și lucrări do ansamblu pen
tru a se putea constata nivelul 
de însușire a meseriei. în anul 
II, propun ca elevii să aibă plan 
de producție adecvat puterii lor 
de muncă și în care să se ur
mărească respectarea timpului, 
a planului și a calității. De ase
menea, sugerez ca școlile să pri
mească comenzi pe care să le 
execute cu elevii.

12,45—15,30 Jocurile Olimpice de lamă.
Slalom special femei.

17.30 Curs de limbă franceză (lecția a 3-a).
17,58 Sumarul zilei.
18,00 Pentru școlari : 1001 de întrebări.
18.30 Jocurile Olimpice de lamă.

Hochei : U.R.S.S. — Suedia.
în pauze :
© Desene animate.
o Publicitate.

20,15 Telejurnalul de seară.
20.30 Aventurile lui Tarzan (ultimul episod).
20,55 „La braț cu tinerețea".

Program susținut de formația de muzică 
ușoară a Casei de cultură a sindicatelor 
din Iași.

21,20 Jocurile Olimpice de Iarnă.
Rezumatul filmat al competițiilor zilei.

21,35 Valsul în creația de balet.

22,00 Jocurile Olimpice de Iarnă.
Hochei : Cehoslovacia — Canada.
In pauză : Telejurnalul de noapte.

24.00 închiderea emisiunii.

H H H H
S> Capcana : SALA PALATULUI (seria de bilete 2 280 — 
orele 19,30) ; PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
» împușcături pe portativ : REPUBLICA (completare 
Miracole) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
(completare Dațl-mi un calmant) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
© Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Io, Mircea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Moartea după cortină : CAPITOL (completare Dațl-mf 
un calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Biily mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
© Dragoste neîmplinită : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
O Innourare trecătoare : VICTORIA (completare Mira
cole) — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
o Lordul din Alexanderplatz : LUMINA — 9—15,45 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,45.
® Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
0 Tom Jones : DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : UNION (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Salut Kenya — Flora australiană — Anatolia ospita
lieră — încercări — Fetiță sau băiat — Fereastra : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Un nabab maghiar : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU- 
ZEȘTI (completare Viața începe la 40 de ani) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© De trei ori București : FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

16 ; 18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
e Cînd tu nu ești : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare în întîmpinarea viitorului) — 15 ; 17,30 ; 20, 
VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
e încercuirea : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Io, Mircea Voievod).

cinema
S Marele restaurant : DACIA (completare în căutarea 

mpului pierdut) — 8 — 15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
0 Cea mai lungă noapte : CRÎNGAȘI (completare Gigan
tul înaripat) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O Robii : GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
© O sută unu Dalmațieni : BUCEGI (completare Nălcă 
și veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Căutați idolul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele 
completarea Miracole), MIORIȚA (completare Pași spre 
Brâncuși) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA

(completare Dați-mi un calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Cine călărește un tigru : UNIREA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Răzbunătorii : FLACĂRA (completare Pe drumul mă
iestriei) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VITAN (com
pletare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Zece negri mititei ; POPULAR (completare împlinire) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
® Escroc fără voie : ARTA (completare Atenție) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
© Reîntoarcerea lui Surcouf : MUNCA — 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
® Profesorul distrat : MOȘILOR (completare Republica 
la 20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Dosarul XII : COSMOS (completare Invitație) — 14,30 ;
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
© Testamentul incașului : VIITORUL (completare Cei doi 
ursuleți) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un bărbat și o femeie : MELODIA (completare Dațl-mi 
un calmant) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN 
(completare In întîmpinarea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
O Jocuri neschimbate : RAHOVA (completare Ostașii 
pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, PACEA (completare O după- 
amiază plină de peripeții) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Corigența domnului profesor : PROGRESUL (completare 
Numai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,15.

(Urmare din pag. I)

care lasă loc și aprecierii su
biective, va căpăta obiectivitatea u- 
nui cîntar farmaceutic dacă e abo
nat la presa centrală ? Că micul 
șef care și-a plasat toate ru
bedeniile în posturi, le va rezilia con
tractele celor incapabili, înduioșat de 
frumusețea stilului unui redactor ? 
Că cel care risipește materialele și 
banul public va tresări noaptea sen
sibilizat de o vagă aluzie Ia unii, 
care undeva, cîteodată... ?

De ce ne furăm căciula ? Semna
lele critice care nu sînt urmate de 
act, de actul cu eficiență morală, 
imediat, pilduitor, actul din care să 
se vadă clar că s-a mers un pas 
înainte, că ceva a sporit cu adevă
rat, a marcat un punct în ordinea 
vieții sociale, rămîn o vorbă spusă 
în vînt. Ineficiența, repetiția fasti
dioasă, opintirea în van, suflarea 
vorbelor cu pulverizatorul macină o 
energie care ar trebui să rămînă în
treagă. Nu se cuvine să acordăm 
supracredit bunăvoinței de a citi și 
reține a lui cîteodată unii.

Cîteodată unii nu sînt cinstiți dar 
noi ne bucurăm că o să fie. Cum ? 
Prin ce mijloc ? Cînd responsabilu
lui unei mari unități de alimentație 
un expert i-a apreciat pierderile 
prin „incorectitudinea" personalului, 
acesta a obiectat asupra cuantumu
lui. Existența „incorectitudinii" n-a 
pus-o în discuție 1 Era, în optica 
lui, fatală, firească. Se știa. Era de 
la sine înțeles că se ciupește (pînă 
la 30 la sută, nu mai mult !). Ră- 
mîne acuma ca prin muncă de lă
murire, cu sprijinul presei, seninuj 
responsabil, și alții pe lîngă el, să 
mai reducă din cuantum, fiindcă, ori
cum, e exagerat...! Să se stîrpească 
pur și simplu incorectitudinea în acel 
sector na se pune — la nivelul a- 
cestei mentalități — chestiunea ! Ac
ceptăm o asemenea optică ? .Ne le
gănam în speranța că bunăvoința va 
crește necontenit și că citind despre 
„cîteodată unii..." cei mai mulți ges
tionari incorecți vor deveni brusc 
modele de corectitudine ?

Cîteodată, unii greșesc și sînt de
nunțați, vădiți. Dar, în anumite ca
zuri. o’ ul public cutare nu se

grăbește să-i fulgere, fiindcă vine, 
peste articolele care se scriu și 
principiile care se enunță, o voce 
bine timbrată, și arată că, de 
data asta, învinuitul nu trebuie 
condamnat, fiindcă el e util nu se 
știe unde și „îl cunoaștem de mult", 
și „are și greutăți". Un procuror de 
raion îmi relata recent că la el în 
circumscripție n-a mai putut emite 
mandate de arestare pentru culpe 
dovedite, fiindcă, în destule cazuri, 
cite un director sau alt „cadru" in
spirat de cine știe ce sentimente, s-a 
făcut garantul moral al făptuitoru
lui și l-a declarat foarte util socie
tății. Aceste bune sentimente ale 
vreunui dregător raional, departe 
de a fi asanatorii, sînt chiar ele 
o crimă împotriva moralei, o dis
creditare a legislației noastre, o 
compromitere a ideii de justiție, și, 
fluturînd sfidarea impunității sau 
hatîrului, răstoarnă cu o brutalita
te foarte evidentă valoarea a o mie 
de articole moralizatoare în care se 
denunță blind și cazuistic, acei unii, 
care, cîteodată, fac acte antisociale, 
îți vine să te întrebi : justiția, în 
acel raion, e o treabă de „cîteodată, 
unii" ? Ea nu are o valoare abso
lută, erga omnes ? Ea este după 
chip și importanță, intuitu personae ? 
Atunci putem ține cu dinții de prin
cipii, într-o parte, e inutil, dacă din
colo cineva permite nepedepsit sfi
darea legii.

Cîteodată, unii împiedică progresul 
pe care mulți îl afirmăm și îl profe
săm. Cineva stabilește niște proce
duri foarte retrograde și aș putea da 
cîteva mostre de asemenea proce- 
deuri (pe lîngă cele care s-au mai 
dat). Dar hai să vedem : cine 
inventă aceste proceduri, cine sînt 
concret oamenii din capul cărora ies 
asemenea reglementări aberante, care 
sufocă în loc să lărgească mișcarea 
vieții, care întîrzie în loc. să ajute 
progresul 1 Ele nu pot fi făcute nu
mai așa, de „unii, cîteodată", ci au 
în dosul lor niște identități pre
cise. Dar dacă nu sînt tangi
bile aceste identități și aceste 
minți, atunci cum și în cît 
amar de vreme or să se îndrepte a- 
cele proceduri prin referiri generale,
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prin critici obiective și factologice, 
prin retrimitere spre studiere la ace
leași creiere care n-au fost de la în
ceput capabile de ceva mai simplu ? 
Cine a inventat o procedură proastă 
a încurcat lumea ca și cel care a de
fectat ceva. El nu e bun acolo. Tre
buie un altul cu capul mai limpede. 
El se va înverșuna să se justifice, îi 
va fi greu să înțeleagă că a încurcat. 
Dar această analiză trebuie făcută în 
fond, nu prin cîteva generalități, nici 
cîteva sporadice exemple rătăcitoare.

Am adus în țară, îmi spunea un 
specialist, cîteva sortatoare mecanice 
de fructe, de mare productivitate. în 
marea lor majoritate stau defectate, 
nu funcționează. Bani irosiți degeaba. 
De ce nu funcționează ? Mai întîi 
fiindcă nu s-a făcut un instructaj se
rios al tehnologiei lor, au fost date 
pe mîna unor oameni nu destul de 
pricepuți. în al doilea rînd acești oa
meni nu destul de pricepuți nu au 
prea mare interes să sorteze mecanic, 
fiindcă mașina nu-i „răsplătește" cu 
nimic, cum îi răsplătesc sortatorii 
manuali. Această splendidă indulgen
ță, antiprogresistă, ține de o menta
litate după care sortatorul, colectorul, 
achizitorul de orice fel, odată instalat 
în marea lui dregătorie trebuie răs
plătit, ca să facă o apreciere favora
bilă, o angajare remuneratorie. în 
materia aceasta nici el, sortatorul, nu 
este sortat cu o bună, obiectivă rigoa
re, cu vreo mașină de precizie, ci tot 
după criteriile pe care le aplică el al
tora. Și atunci sortatorul se chiverni
sește repede, se chivernisesc și alții 
pe lîngă el, mașina stă, și noi plătim 
atît prețul mașinii inutilizate, cît și 
prețul sortatului manual care urcă 
prețul de cost, iar operația sortării 
rămîne imperfectă, creînd alte urmări 
costisitoare. E cazul atunci să rămî- 
nem la generalități și la pilde morale, 
revenind din cînd în cînd la cîte un 
îndemn ?

Avem multe de așteptat de la 
lămurirea binevoitoare, care s-a do
vedit eficientă în destule împrejurări 
și probleme, dar cînd cîteodată unii 
nu înțeleg, nu știu, nu cunosc și nu 
văd, e cazul să fie apucate lucrurile 
mai temeinic și duse pînă la capăt 
mai CONCRET și mai OPERATIV.

în cadrul studioului experimental, Opera Română a 
prezentat un spectacol de operă și balet compus din : 
„Vocea umană" de Fr. Poulenc, în regia lui Hero Lu- 
pescu, „Francesca da Rimini" de P. I. Ceaikovski, cu 
Rodica Simion, Dan Moise și Adrian Gheorghiu, 
„Poarta sărutului" și „Coloana fără sfîrșit" de Tibe- 
riu Olah, cu Irinel Liciu și Sergiu Ștefanski, în core
grafia lui Vasile Mânu. în fotografie : Teodora Luca- 

ciu interpretînd „Vocea umană"

@ 0 anchetă din care se vede cum 
numeroase formații participante 
la cel de-a! VIII-lea Concurs re
publican al artiștilor amatori au 
urmărit numai obținerea unor pre
mii, după care au abandonat ac
tivitatea

Un afiș inedit, de culoa
rea verzuie a cetinii ti
nere, împînzește în aceste 
zile orașul Ploiești. Cu 
caractere mari, care atrag 
de departe atenția, el con
semnează un eveniment 
artistic de natură să tre
zească interesul: un spec
tacol de gală al laureaților 
localnici la al VIII-lea 
concurs republican al ama
torilor.

Faptul depășește în sem
nificații un simplu specta
col festiv. Pe scenă vor 
apărea muncitori, ingi
neri, profesori, medici 
pentru care arta a a- 
juns o mare pasiune, 
dovedind (dacă mai era 
nevoie) că amatorismul au
tentic este mai presus de 
granițele calendaristice ale 
diverselor concursuri. Acea
sta este una din trăsăturile 
definitorii, un principiu de 
bază al viabilității artei 
amatoare la fel ca și con
tinuitatea în timp a forma
țiilor, permanența activi
tății lor, seriozitatea și 
competenta în pregătire. 
Activitatea unor colective 
fruntașe la concursul al 
VIII-lea, acum, la cîteva 
luni de la încheierea între
cerilor, dovedește cu pri
sosință acest lucru.

Am amintit la început 
spectacolul laureaților din 
Ploiești ; la Constanța for
mațiile fruntașe au apărut 
și ele împreună pe scena 
centrului de regiune. în co
muna Monor, din regiunea 
Mureș-Autonomă Maghiară., 
echipa de dansuri, cu vechi 
tradiții în localitate, pre
gătită de ani de zile de 
același instructor, își con
tinuă cu asiduitate pregă
tirile. în acest context ex
cepțiile ies și mai mult în 
evidentă.

Continuitatea în timp, 
instaurarea unor verita
bile tradiții artistice oferă 
un spectacol reconfortant. 
Dirijori care de zeci de ani 
conduc aceeași formație, 
dansatori care o dată cu 
trecerea timpului și-au 
adus lîngă ei pe scenă și 
copiii — nu constituie 
exemple rare.

Orchestra de cameră a 
sindicatului învățământ 
Ploiești s-a calificat în faza 
finală a concursului, dar de 
la sfîrșitul lui noiembrie 
(data concursului) și pînă 
acum nu a mai prezentat 
nici un spectacol. Diri
jorul Remus Adam este ne
mulțumit de frecventa in
strumentiștilor la repetiții. 
Faptele sînt evidente : un 
colectiv fruntaș trece prin 
clipe grele. Care sînt însă 
cauzele ? în perioada 
concursului, în goana 
după rezultate, nivelul 
calitativ al colectivului 
a fost dezvoltat artifi
cial, printr-o „infuzie" de 
opt instrumentiști de la 
Filarmonica din localitate. 
Deci, în fața juriului a 
apărut o formație nouă, 
încropită ad-hoc, fără nici 
o șansă de supraviețuire. 
Evident că apoi artiștii pro
fesioniști au revenit la for
mația lor, iar orchestra, 
premiata regiunii, le 
simte lipsa. De aici și inac
tivitatea ei, sesizată de 
spectatori.

Acest caz, ca și altele ase
mănătoare, ne-au convins că 
acolo unde se intervine pe 
linie administrativă pentru 
a se semna actul de naș
tere al unei formații sau se 
alcătuiesc în pripă pro
grame „special pentru con
curs", rezultatele sînt in
verse scopului propus. 
După cum am fost infor
mați, coral sindicatului 
Spitalului nr. 2 Ploiești 
(clasat în faza finală) oferă 
un exemplu tipic. Datorită 
pasiunii unui grup de en
tuziaști, această formație 
își avea un profil bine de
finit. Dar apropierea con
cursului a trezit în acti
viștii culturali locali ambiții 
mai mari și ei i-au impus o 
rapidă reprofilare dintr-un 
cor care prezenta cîntece 
de masă în cor de cameră. 
„Repertoriu însă nu exista 
— afirmă Marcel Ange- 
lescu, metodist la consi
liul sindical regional, repe
tițiile întîmpinau neajun
suri pentru că interpreții 
cîntau și în corul Palatului 
culturii (!). Așa că, după 
spectacolul din faza finală, 
greutățile i-au demobilizat 
pe coriști, iar activitatea 
a fost în bună parte aban
donată". Era evident încă 
de anul trecut de la înfiin
țare (abia cu două luni îna
intea concursului !) și ca
racterul artificial, necon
sistent al orchestrei de 
muzică ușoară a sindicatului 
Uzinei „1 Mai" Ploiești. 
Ajunsă cu mari eforturi 
la faza finală (absențe la 
repetiții, indisciplină) s-a 
prezentat în fața juriului 
cu 5 instrumentiști lipsă. 
Nu mai miră faptul că pînă 
la sfîrșitul lui ianuarie nu 
se făcuse nici o repetiție 
serioasă, nemaivorbind de 
inexistenta aparițiilor pu
blice.

Activitatea permanentă, 
sau „stagiunea artistică 
amatoare", cum o numeau 
cu mîndrie cîțiva entu
ziaști, reprezintă însăși con
diția de existență a artei 
amatoare. Pentru marea 
majoritate a formațiilor 
premiate, concursul nu a 
însemnat decît o escală mai

importantă pe un intinerar 
artistic care continuă. Ime
diat după ocuparea locului 
III pe țară, corul de femei 
de la Cobadin-Dobrogea 
a trecut la pregătirea 
unui nou program ; la fel 
au procedat formațiile de 
muzică ușoară a S. N. Con
stanța (premiul III pe țară) 
și a Casei de cultură din 
Sovata (locul I pe țară). 
Exemplele sînt, desigur, 
mult mai numeroase. Dar 
nu peste tot lucrurile stau 
așa. Apare ca un non-sens 
(și, din păcate, aceasta 
este uneori realitatea) în
ființarea unei noi echipe 
artistice, pregătirea ei in
tensă pentru concurs, pre
zentarea în fața juriului și 
apoi dispariția ei meteo
rică (identică, de altfel, 
cu apariția). Desigur, de la 
caz la caz există unele jus
tificări, apar „fatidicele" 
cauze obiective. „Forma
țiile de fluierași și muzi
cuțe ale clubului Fieni (ca
lificate în faza regională) 
nu au mal făcut de multă 
vreme repetiții deoarece 
clubul este în reparații" — 
ne-a spus Dumitru Veseliu, 
metodist la consiliul sin
dical raional. Scuza ne-ar 
fi convins dacă nu am fi 
aflat că în aceeași peri
oadă echipa de dansuri a 
clubului a găsit totuși po
sibilități să repete și să 
dea spectacole. Ulterior am 
constatat că formațiile a- 
mintite nu vor apărea 
nici la viitorul spectacol de 
inaugurare a clubului.

Pare de la sine înțeles 
a pretinde unei formații 
participante la concurs (și 
cu atît mai mult unora 
premiate) să prezinte în 
continuare spectacole. Și 
totuși în unele cazuri echi
pele se consacră la nesfîr- 
șit „repetițiilor", fără apa
riții publice.

— Totuși, ați luat parte 
la un festival artistic re
publican ! ?

— Sigur, dar la concurs 
am apărut doar cu actul I 
al operetei, iar în fața pu
blicului trebuie să le pre
zentăm pe amîndouă (co
lectivul de operetă al clu
bului „16 Februarie"- 
Ploiești — locul I pe țară).

Aceasta înseamnă că o 
parte din „vîrfurile" miș
cării amatoare (apreciate 
astfel de juriul central, pe 
baza regulamentului în vi
goare) nu pot intra în cir
cuitul normal al răspândi
rii valorilor artistice în 
mase. Și atunci, cui mai 
folosesc diplomele și me
daliile cucerite cu atîta 
trudă ?

Competența artistică, se
riozitatea în pregătire con
stituie un alt element care 
condiționează existența 
reală a unei formații ar
tistice. Regulamentul ori
cărei întreceri este foarte 
clar : cei mai buni promo
vează în fazele superioare, 
ceilalți sînt nevoiți să pă
răsească competiția. Aceas
ta însă nu înseamnă că for
mațiile necalificate, din 
cauza dezamăgirii, trebuie 
să se destrame, să-și în
ceteze activitatea. Cu toate 
acestea investigațiile noas
tre au scos la iveală și 
astfel de cazuri. Corul că
minului cultural din co
muna Fărăgău, regiunea 
Mureș-Autonomă Maghia
ră, cu 100 de coriști, s-a e- 
vidențiat la faza raională. 
Ulterior, pentru pregătirea 
sa în bune condițiuni, a 
fost repartizat un dirijor 
care însă nu a venit. Lo
calnicii au insistat și, în 
cele din urmă, la sfatul 
popular comunal a sosit un 
alt dirijor. De atunci au 
trecut săptămîni, dar for
mația tot nu și-a reînceput 
activitatea.

Cazurile semnalate nu 
constituie excepții izolate. 
Exemplele de mai sus de
monstrează foarte eloc
vent că răspunderile sînt 
împărțite. în bună parte 
ele revin Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, organizatorul aces
tor concursuri, care nu a 
vegheat ca prevederile re
gulamentare (activitate 
permanentă, continuitate 
etc.) să fie respectate în
tocmai, pe toate verigile 
intermediare ale concursu
lui. Situația creată a fost 
facilitată si de poziția în
gust competitivă manifes
tată de forurile culturale 
și sindicale din regiuni și 
raioane, în goana lor după 
formații medaliate. Pe de 
altă parte, nici juriile, deși 
cunoșteau caracterul arti
ficial al prezenței unor e- 
chipe, nu au dat dovadă de 
fermitate în apreciere, 
pentru a interveni energic 
și a le curma zbuciumata 
existență efemeră. Toate 
aceste lipsuri, în ansam
blu, au făcut ca pe alocuri 
să se acrediteze falsa im
presie că o bună activitate 
e apreciată după numărul 
de medalii, nu prin perma
nența ei, chiar neîncunu
nată cu laurii victoriei. 
Este o greșeală de fond a 
actualului sistem de con
cursuri la care viitorii or
ganizatori ar trebui să me
diteze serios.

Anchetă realizată det 
Radu CONSTANTI- 
NESCU, Vasile MIHAI, 

Lorand DEAKI
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Plecarea tovarășului 
Ib Norlund

Luni dimineața a părăsit Capitala 
tovarășul Ib Norlund, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca, care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a fă
cut o- vizită de prietenie în țara 
noastră.

La plecare, pe . aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Alexandru Ionescu. 
adjunct de șef de secție al C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a con

tinuat să se răcească în estul 
și nordul tării. Cerul a fost 
mai mult acoperit, exceptînd 
Oltenia și Banatul, unde s-a 
menținut senin. Pe alocuri, în 
Transilvania, Moldova, Dobro- 
gea și regiunea de multe a 
nins. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit din vest și nord- 
vest. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între mi
nus 8 grade la Avrămeni și 9 
grade la Berzeasca, Tr. Severin, 
Băilești și Tr. Măgurele. în 
București: Vremea s-a răcit, iar 
cerul a fost mai mult acoperit. 
Vîntul a suflat slab. Tempera
tura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 14, 15 și 16 februarie. în tară: 
Vreme relativ rece, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații mai frecvente în jumă
tatea de sud a țării. Vînt po
trivit cu intensificări tempo
rare din sectorul estio. Tempe
raturile minime în jumătatea 
de nord a tării vor coborî pînă 
la minus 13 grade, iar în sud 
vor oscila în jur de minus 4 
grade. în nord, maximele vor 
fi cuprinse între minus 2 și 
plus 4 grade, iar în sud. între 
3 și 7 grade. în București : 
Vreme relativ rece la început, 
apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fi mai mult noros. Temporar 
— precipitații. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere la în
ceput apoi în creștere ușoară.

c
ACORD DE COOPERARE

ECONOMICĂ ȘI TEHNICĂ 
ÎNTRE ROMANIA

ȘI CEYLON

O delegație economică guverna
mentală română, condusă de mi
nistrul petrolului, Alexandru Boa
bă, a vizitat Ceylonul în perioada 
1—10 februarie, la invitația minis
trului industriei și pescuitului din 
Ceylon. In urma discuțiilor purtate 
cu conducătorii ministerelor eco
nomice ceyloneze, a fost semnat 
un acord de cooperare economică 
și tehnică între România și Cey
lon. Din partea română, acordul 
a fost semnat de Alexandru Boa
bă, iar din partea ceyloneză. de 
Hugh Fernando, ministrul comer
țului.

Conducătorul delegației române 
a fost primit de primul ministru 
al Ceylonului

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Luni, 12 februarie, George Ma- 
covescu, prim adjunct al ministru
lui afacerilor externe, a primit în

s F O

ÎNTOARCEREA DE LA NEW DELHI 
A TOVARĂȘULUI GHEORGHE RADULESCU

Luni la amiază s-a înapoiat în 
Capitală tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, șeful delegației Repu
blicii Socialiste România la cea 
de-a doua Conferință a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
care se desfășoară la New Delhi.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Janos Fazekas, vice
președinte al Consiliului de Miniș

tri, Gheorghe Cioară, ministrul co
merțului exterior, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor pentru in
dustria chimică și rafinării, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai con
ducerii unor instituții centrale eco
nomice.

A fost de față Amrik Șingh 
Mehta, ambasadorul Indiei la 
București. (Agerpres)

r o n i c a zilei
audiență pe Jaromir Ocheduszko, 
în legătură cu apropiata prezenta
re a scrisorilor sale de acreditare 
ca ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Populare 
Polone în Republica Socialistă 
România.

MASĂ PRIETENEASCĂ

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației Asociației de prie
tenie sovieto-române, condusă de 
Aleksandr Ivanovici Danilov, mi
nistrul învățămîntului al R.S.F.S.R.,

deputat în Sovietul Suprem al 
U.R.S.S., Consiliul General ARLUS 
a oferit, luni la amiază, o masă 
prietenească. Au participat Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului 
general A.R.L.U.S., Ștefan Bălan, 
ministrul învățămîntului, academi
cienii Iorgu Iordan și Petre Con- 
stantinescu-Iași. vicepreședinți ai 
Consiliului.

Au luat parte, de asemenea, 
A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. 
la București, și membri ai amba
sadei.
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viața internațională

A DELEGAȚIEI

mite : Continuîndu-și vizita în Ma
rea Britanie, delegația condusă de 
Petre Lupu, președintele Comite
tului de Stat pentru Problemele 
de Organizare și Salarizare, a fă
cut o vizită la Colegiul Ashride 
din Berkhamsted. Decanul colegiu
lui, dr. G. Macrae, care i-a primit 
pe oaspeți, le-a prezentat aspecte 
ale desfășurării cursurilor de pre
gătire a cadrelor de conducere. 
Luni dimineața, delegația a avut 
convorbiri cu David Ducat, preșe
dintele consiliului Institutului bri
tanic de pregătire a cadrelor de 
conducere, cu John Marsh, direc
tor general, și cu alți membri ai 
conducerii institutului, în proble
me privind cercetările și metodele 
de perfecționare a pregătirii ca
drelor de conducere. Institutul este 
un centru național de studiu și 
promovare a metodelor moderne 
ale științei conducerii, precum și 
ale aplicării ei în industrie, comerț 
și administrația publică.

în seara aceleiași zile, membrii 
delegației au participat la o re
cepție oferită în cinstea lor de sir 
William Harpham, directorul 
Centrului pentru promovarea rela
țiilor dintre Marea Britanie și țările 
din Europa răsăriteană.

Blocuri noi de locuințe în construcție într-un cartier al Budapestei

BUDAPESTA
după 23 de ani

âlbă
• Schiorii fran
cezi domină pro
bele alpine • Nou 
record olimpic și 
mondial la patinaj
• în turneul de ho
chei (grupa B) Ja
ponia — România

5—4 Jean-Claude Killy

Confirmări și surprize
GRENOBLE 12 (Ager

pres). — Remarcabilul 
schior francez JEAN- 
CLAUDE KILLY a confir
mat pronosticurile specia
liștilor și în proba de 
slalom uriaș, reușind la 
un interval de trei zile 
să cucerească al doilea 
titlu olimpic.

Cîștigînd a doua meda
lie de aur, Jean-Claude 
Killy și-a mărit conside
rabil șansele de a egala 
performanja realizată pînă 
acum doar de celebrul 
schior austriac Toni Sai
ler, pe pieptul căruia au 
strălucit la ediția prece
dentă a acestor întreceri 
trei medalii olimpice de 
aur în probele alpine. In 
această perspectivă, evo
luția lui Killy la slalom 
special este așteptată de 
pe acum cu un enorm 
interes.

Cu toate că vizibilita
tea a fost redusă din cau
za cefei, a doua manșă a 
slalomului uriaș a prile
juit o luptă pasionantă pe 
pirtia de la Chamrousse, 
înconjurată de peste 
15 000 de spectatori. Cel 
mai bun rezultat în a- 
ceastă manșă a fost înre
gistrat de schiorul ameri
can William Kidd cu 
timpul de r46"46/100, 
urmat de Jean-Claude 
Killy — 1’46"54/100 și 
austriacul Messner cu 
1'46”67/100. Dar iată cla
samentul final al probei 
de slalom uriaș după 
două manșe: 1. JEAN- 
CLAUDE KILLY (Franța) — 
3"29"28/100; 2. Willy
Favre (Elveția) —

3'31 "50/100; 3. Heinrich 
Massner (Austria) — 
3'31"83/100 ; 4. Guy
Perillat (Franța) — 
3'32"06/100 ; 5. William 
Kidd (S. U. A.) —
3'32”37/100 ; 6. Karl
Schranz (Austria). Schio
rii români Dan Cristea și 
Dorin Munteanu au ocu
pat locurile 49 și res
pectiv 55, cu timpurile 
de 3'51 "64/100 și res
pectiv 3'54"96/100.

La Autrans, pe o vreme 
nefavorabilă ce i-a solici
tat la maximum pe concu- 
renți, s-a disputat proba 
de 20 km din cadrul 
biatlonului. Medalia de 
aur a fost cîștigată de 
norvegianul MAGNAR 
SOLBERG cu timpul de 
1h 13'45"9/10 (0 pena
lizări). Solberg, în vîrstă 
de 31 de ani, este
de profesiune polițist.
Pe locurile următoare
s-au clasat sovieticii A-
lexandr Tihonov — 
1h 14'40"4/10 (2 puncte 
penalizare) și Vladimir 
Gundarțev — 1h 18’27” 
4/10. Schiorii români au 
ocupat următoarele locuri: 
14. Constantin Carabela 
— 1h 22'52”2/10 (zero 
penalizări) ; 22. Gheorghe

(6 penalizări); 23. Gheor
ghe Cimpoia 1h 26'36” 
5/10 (1 penalizare) ; 29. 
N. Bărbășescu 1h 28'05" 
(3 penalizări).

Concursurile feminine 
de patinaj viteză au luat 
sfîrșit o dată cu desfășu
rarea probei de 3 000.m, 
în care a fost înregistrat 
un nou succes olandez. 
Victoria a revenit unei 
sportive mai pujin favo
rite, JOHANA SCHUT, cu 
timpul de 4'56"2/10 — 
nou record mondial și 
olimpic. Clasamentul pro
bei : 1. JOHANA SCHUT 
(Olanda) 4'56"2/10 ; 2. 
Kaija Musfonen (Finlanda) 
5'01"; 3. Cristina Kaiser 
(Olanda) — 5'01 "3/10;
4. Kaija Keskivitikka (Fin
landa) — 5'03"9/10 ; 5. 
Wilhelm Burgmejer (Olan
da) — 5’05"1/10 ; 6. Li
dia Skoblikova (U.R.S.S.) 
— 5'08” etc.

In competiția de hochei 
pe gheată, grupa A, 
Cehoslovacia a învins cu 
scorul de 10—3 echipa 
R. D. Germane, iar Sue
dia a dispus cu 5—1 de 
Finlanda. Un rezultat 
surprinzător în grupa B : 
hocheiștii români au fost 
învinși de cei japonezi

TENIS

HAC $1NASIASE
J »

ÎNVINGĂTORI ÎN INDIA
La campionatele de tenis 

ale Indiei centrale (desfășura
te în orașul Allahabad), jucă
torul român Ion Țiriac a cîști- 
gat proba de simplu învin- 
gîndu-1 în finală cu 6—1, 6—2, 
6—4 pe indianul Premjit Lall. 
în proba de dublu, titlul a fost 
împărțit între perechile Ți
riac — Năstase (România) și 
Lall — Mukherjea (India), în- 
trucît partida finală s-a între
rupt din cauza întunericului 
la scorul de 12—14, 6—2, 
11—11.

★
Al 33-lea turneu de tenis pe 

teren acoperit de la Buffalo 
(S.U.A.) a revenit americanu
lui Clark Graebner, învingă
tor cu 8—6, 7—5 în finală a- 
supra compatriotului său 
Marty Riessen. Cei doi au cîș- 
tigat apoi proba de dublu în- 
trecînd cu 15—13, 6—2 pere
chea britanică Wilson — 
Sangster.

Pe terenurile 
de fotbal

• După cum transmite corespon
dentul agenției France Presse, selec
ționata română de fotbal și-a con-

'tinuat turneul în Brazilia, jucînd în 
orașul Belem cu formația „Paysan- 
du“. Partida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (0—0) în favoarea gazdelor.

• In turneul hexagonal de fotbal 
■ de lă Ciudad de Mexico, Steaua Ro
șie Belgrad și Botafogo Rio de 
Janeiro au terminat la egalitate 2—2, 
după ce la pauză brazilienii au con
dus cu 1—0. Iugoslavii au egalat în 
ultimul minut. In clasament conduce 
echipa mexicană Jalisco cu 4 puncte, 
urmată de Botafogo cu 3 puncte etc.

• La Tbilisi echipa poloneză Gpr- 
nik Zabrze, a jucat cu formația locală 
Dinamo. Au învins fotbaliștii polonezi 
cu scorul de 2—1 (1—1).

Ansamblul de cîntece și dansuri 
populare „Oltenia" din Craiova, 
— în fotografia de mai sus — 
care a întreprins un lung turneu 
în mai multe țări din Asia, s-a 
înapoiat luni în Capitală. Prin in
termediul acestor mesageri, cînte- 
cul și dansul românesc au fost 
aplaudate în peste 40 spectacole 
prezentate în India, Pakistan, Iran, 
Irak și Liban. Publicul din aceste 
țări ca și presa de specialitate au 
remarcat cu acest prilej bogăția și 
varietatea folclorului românesc, 
vitalitatea și dinamismul muzicii, 
exuberanța dansurilor, frumusețea 
costumelor, măiestria artiștilor 
noștri.

★
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la apariția primului număr al 
revistei „îndrumătorul cultural", 
luni la amiază, în sala Dalles din 
Capitală, a avut loc o adunare con
sacrată acestei aniversări. Au par
ticipat membri ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, re- 
dactori-șefi ai unor reviste, pre
cum și academicieni, profesori u- 
niversitari, scriitori și cercetători 
ai unor institute ale Academiei — 
vechi colaboratori ai publicației 
sărbătorite. Dumitru Boriga, mem
bru al C.S.C.A:, președintele con
siliului așezămintelor culturale, a 
felicitat călduros colectivul redac
țional și pe colaboratorii revistei, 
urîndu-le, în numele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, noi 
succese în activitatea ce o desfă
șoară.

(Agerpres)

Sesiune 
științifica 
i ■>

Luni dimineața a început sesiu
nea științifică a Institutului de 
percetări pentru protecția plante
lor. La această sesiune sînt pre
zentate rezultate ale cercetărilor 
cu privire la măsuri și metode de 
combatere a bolilor și dăunători
lor culturilor agricole, precum și 
despre biologia și ecologia unor 
paraziți.

A fost subliniată importanța 
imediată pentru producție a rezul
tatelor obținute în legătură cu uti
lizarea unor substanțe chimice în 
combaterea dăunătorilor în cultura 
porumbului, a bolilor pomilor 
fructiferi și influența produselor 
fitofarmaceutice asupra insectelor 
folositoare.

(Agerpres)

ÎN PREAJMA

STARTULUI 

ELECTORAL
(Urmare din pag. I)

considerate ca bază esențială a 
democrației, cărora trebuie să le 
lie recunoscute toate drepturile de 
a interveni în hotărîrile de fond".

Un alt element semnificativ îl 
constituie problema unei politici 
unitare a stîngii italiene. Un prim 
pas pe această cale a și fost 
făcut prin încheierea unui acord 
electoral între P.C.I. și P.S.I.U.P. 
privind prezentarea pe liste co
mune pentru alegerile de senatori. 
De asemenea, cu aportul senato
rului Feruccio Parri, șeful primu
lui guvern de după eliberare, s-a 
creat un curent în rîndurile socia
liștilor autonomi pentru lărgirea 
bazelor unei alianțe a stîngii.

Paralel cu preocuparea față de 
problemele interne, se manifestă 
în cercurile politice și ale opiniei 
publice un interes tot mai mare fa
ță de evoluția evenimentelor in
ternaționale. Responsabilitatea față 
de soarta păcii — se consideră în 
cele mai diferite cercuri italiene — 
revine tuturor statelor. In afirma
rea unei astfel de orientări în po
litica externă italiană s-a înregis
trat cu satisfacție seria de contac
te diplomatice ale guvernului cu 
șefi de guverne sau miniștri de ex
terne ai unor state socialiste, ai 
unor țări din bazinul Mediteranei 
și din Europa occidentală. Se con
sideră că în acest mod Italia își 
manifestă activ prezența în viața 
internațională și dezvoltă bune re
lații cu toate țările, sporindu-și, 
totodată, aportul la rezolvarea 
unor probleme internaționale.

Astăzi, poporul un
gar sărbătorește îm
plinirea a 23 de ani 
de la eliberarea ca
pitalei patriei sale de 
sub jugul fascist. Lup
tele de la Budapesta, 
încheiate cu victoria 
strălucită a armatei 
sovietice, au constituit 
un moment important 
în războiul desiășurat 
împotriva fascismu
lui. La bătălia de 
străpungere a celor 
trei rînduri de fortifi
cații ale orașului și la 
luptele de stradă, 
alături de unitățile 
Frontului 2 Ucrainean, 
au participat și trupe
le Corpului 7 armată 
român.

în aceste zile care 
preced aniversarea, 
muzeul militar din Bu
dapesta cunoaște o 
afluență de vizitatori. 
Aici, printre alte ex
ponate, sînt și foto
grafii care înfățișează 
pe ostașii români ală
turi de ostașii sovie
tici în luptele de a- 
cum 23 de ani. Cimi
tirul „Răkosligeț" din 
oraș ca și alte cimiti
re, evocă amintirea 
celor aproape 11 000 
de ostași și ofițeri 
români din corpul 7 
armată căzuți în lup
tele desfășurate pe 
teritoriul Ungariei 
pînă în centrul Buda
pestei,

Eliberarea orașului 
a deschis o pagină 
nouă în istoria po
porului maghiar. în 
1945, cînd a început 
reconstrucția, trei sfer
turi din clădirile Bu
dapestei erau ava
riate și aproape 14 000 
de locuințe complet 
distruse. Străzile erau 
în ruine, fabricile de
vastate, podurile ză
ceau în apa Dunării. 
Astăzi, la 23 de ani 
după eliberare, ur
mele războiului au 
dispărut. Budapesta 
se înfățișează ca un 
oraș în plină înflorire, 
în anii puterii popu
lare s-au ridicat noi

fabrici și uzine, care 
realizează aproape 
jumătate din produc
ția industrială a țării, 
s-au construit și se 
construiesc în conti
nuare cartiere de 
locuit.

De pe înălțimea 
Hărmashatăr, se dez
văluie privirilor ta
bloul panoramic, ima
ginea de ansamblu a 
Budapestei de astăzi : 
pe unul din malurile 
Dunării se întind ve
chile cartiere ale Bu- 
dei ; pe malul celă-
gamanBMBBMn
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lalt al bătrînului flu
viu, pînă departe la 
orizont, se profilează 
noile și frumoasele 
ansambluri de locuin
țe, piețele și bulevar
dele largi, sutele de 
întreprinderi ce în
conjoară orașul ca un 
inel.

In anii de după 
război, arhitecții Bu
dapestei au avut de 
rezolvat una dintre 
cele mai grele pro
bleme edilitare : inte
grarea noilor con
strucții și a noilor 
cartiere de locuințe 
în ansamblul arhitec
tonic al orașului. As
tăzi, alături de ve
chile clădiri în stil 
gotic și clasic se 
înalță blocuri moder
ne. Au apărut cartiere 
noi — Csepel, Lâgy- 
mănyos, Lumumba și 
altele — fiecare cu 
personalitatea sa dis
tinctă, dar armonizin- 
du-se cu tabloul de 
ansamblu al orașului. 
Unul dintre cele mai 
mari și frumoase 
este „Jâzsef Attila' — 
rod al cutezanței și 
fanteziei arhitecților 
și constructorilor. Car
tierul acesta, cu peste

8 000 de apartamente, 
impune prin geome
tria sa, prin îmbina
rea măiastră de linii 
moderne, simplitate, 
eleganță și colorit.

La Budapesta se 
construiește mult. în. 
anii de după elibe
rare s-au ridicat 
130 000 de apartamen
te. Numai anul trecut 
au fost date în folo
sință peste 16 000 de 
locuințe. Pînă în 1970, 
din cele 300 000 de a- 
partamente prevăzute 
în planul cincinal 
pentru întreaga țară, 
peste 60 000 se vor 
construi în noile car
tiere ale capitalei.

De pe platforma e- 
tajului 10 al unui bloa 
în construcție privesa 
perspectiva cartieru
lui Csepel. Abia îl 
pot cuprinde cu privi
rea. Este un adevărat 
orășel, cu mii de a- 
partamente, școli, u- 
nități comerciale și 
complexe de deser
vire a populației. Cu 
cîțiva ani în urmă- a- 
ceastă parte a orașu
lui era un loc viran.

O mare dezvoltare 
a luat rețeaua comer
cială a orașului. Și
ruri de magazine de 
toț felul, cu vitrine 
inspirate, dau o notă 
caracteristică unită
ților comerciale, înde
osebi în noile cartie
re.

Cel mai important 
centru cultural al ță
rii se remarcă și prin, 
numeroasele sale școli 
șl instituții de învăță- 
mînt superior. Școlile 
de cultură generală 
sînt frecventate de 
peste 200 000 elevi, iar 
în facultățile capitalei 
învață nu mai puțin 
de 25 000 de studenți.

Noua înfățișare a 
Budapestei constituie 
o expresie a succese
lor dobîndite de po
porul ungar în con
strucția socialistă, în 
înflorirea patriei sale.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Roade
ale cooperării

Vilmoș — lh 26'07"3/10 5—4 (3—0, 1—3, 1—0) 1

ASTĂZI, în Cadrul Olimpiadei Albe de la Grenoble 
se vor desfășura următoarele probe : patinaj artistic 
masculin (figuri impuse) ; 5 km fond (feminin) ; 
slalom special (femei) ; hochei pe gheafă (U.R.S.S.— 
Suedia, Franța—Iugoslavia și Cehoslovacia—Canada). 
Dacă fimpul va permite, se vor desfășura și între
cerile de skeleton (săniuțe), precum și cele de bob 
pentru echipajele de 4 persoane.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE 
CICLISM CU ANTRENAMENT ME
CANIC, desfășurat la Anvers, a fost 
cîștigat de belgianul Theo Verschu- 
ren. care a parcurs în 60 minute 
61,580 km. Leo Proost, Peter Post 
și Jan Jannsen s-au situat pe. locu
rile următoare. Campionul mondial 
Eddy Merckx a abandonat cu 15 mi
nute înainte de sfîrșitul întrecerii.

DUPĂ 9 RUNDE, IN TURNEUL 
DE ȘAH DE LA MALAGA, conduce 
iugoslavul Marovici cu 6 puncte, ur
mat de comjjatriotul său Ivkov cu 
5,5 puncte. în runda a 9-a, Kaplan 
a cîștigat la Stefano și Zuckerman 
la O’Kelly, S-au încheiat remiză 
partidele : Toran — Medina ; .Ivkov 
— Visier ; Marovici — Damianovici; 
Pomar — Rossolimo.

SELECȚIONATELE MASCULINE 
DE HANDBAL ALE R. F. A GER
MANIEI ȘI U.R.S.S. s-au întîlnit la 
Dortmund într-un meci amical. 
Scor : 20—19 (10—9) în favoarea 
gazdelor.

TRADIȚIONALA CURSĂ CICLIS- 
TĂ DE LA BRIGNOLES (Franța), 
desfășurată în circuit pe distanta de

56 km, a revenit francezului Ray
mond Poulidor. cu timpul de 
lh 29’51”, urmat de Guyot, Stablinski 
și Berland. Jacques Anquetil a a- 
bandonat în al 18-lea tur.

A 16-A EDIȚIE A RALIULUI 
AUTOMOBILISTIC DE IARNĂ AL 
CANADEI a luat sfîrșit cu victoria 
echipajului Kuehne — Cady (S.U.A.) 
pe o mașină Saab. Traseul a măsu
rat 1 824 km. străbătuți în 2 zile.

MARELE PREMIU DE CICLO- 
CROS DE LA STUTTGART a fost 
cîștigat de belgianul Declercq, care 
a parcurs 25 km în timpul de 
lh 00’20” ; la interval de 56” a sosit 
compatriotul său Vermeire.

ECHIPA DE HOCHEI PE ROTILE 
„TRIESTINA" a învins cu 6—0 
(1—0) formația olandeză „Roller 
Club", într-un meci contînd pentru 
semifinalele Cupei campionilor euro
peni.

„CUPA CHALLENGE MARTINI- 
LA SABIE, desfășurată anul acesta 
Ia Bruxelles, a revenit francezului 
Claude Arabo, care în meciul deci
siv l-a învins cu 5—4 pe polonezul 
Jerzy Pawlowski.

„Sînt foarte fericit că am semnat 
mai multe acorduri și protocoale 
privind realizarea în viitorii 5 ani 
în Iran a unor importante obiec
tive economice în colaborare cu 
prietenii noștri români — mi-a 
spus într-o convorbire dr. Alikhani, 
ministrul economiei al Iranului. 
De altfel, cooperarea economică 
între cele două țări se dezvoltă atît 
de repede, încît ea depășește previ
ziunile noastre de acum un an și 
jumătate. Noi urmărim progresele 
economiei românești, ele sînt im
presionante și creează o bază pro
mițătoare pentru extinderea în 
continuare a cooperării bilaterale".

Desigur, aprecierea ministrului 
iranian are în vedere modificările 
calitative produse în ultimii doi 
ani în raporturile de colaborare 
dintre România și Iran. Ca o ilus
trare a lărgirii cooperării econo
mice se poate menționa că volu
mul schimburilor de mărfuri a în
registrat în 1967 o creștere de peste 
două ori față de 1966. Semnarea 
ultimelor acorduri a pus o temelie 
și mai solidă acestei cooperări. Se 
va dezvolta colaborarea în dome
niul agriculturii pentru organizarea 
unui complex agrozootehnic de tip 
industrial în Iran pe o suprafață 
de 10 000 hectare. în domeniul fo

restier se prevede organizarea 
unui complex industrial pentru 
exploatarea și prelucrarea lemnului 
în regiunea forestieră din zona 
Mării Caspice.

Partea iraniană, verificînd la lu
cru, în, condiții de sol diferite, va
loarea tehnică a „Universalului" 
românesc, trece la construirea cu

CORESPONDENTA 
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DE LA NICOLAE POPOVIC1

asistența țării noastre a unei uzine 
de tractoare lingă Tabriz cu o ca
pacitate finală de 10 000 tractoare 
pe an. Peste cîteva luni va fi tă
iată panglica simbolică de inaugu
rare a șantierului- Prezența trac
toarelor noastre pe ogoarele Ira
nului a înscris în cronica relațiilor 
dintre cele două țări pagini pil
duitoare. Numeroase prietenii s-au 
legat intre tehnicienii uzinei din 
Brașov, veniți aici ca lectori la 
cursurile de calificare, și tractoriș
tii iranieni care dovedesc mult in
teres și pricepere în însușirea cu
noștințelor necesare în folosirea 
tractoarelor românești.

Cooperarea economică româno- 
iraniană vizează și schimbul de 
experiență, de asistență prin spe
cialiști, ca de exemplu în dome
niul hidroenergetic și minier. Ira
nul posedă mari zăcăminte de mi
nerale utile, cele mai importante 
fiind considerate minereurile de 
fier, cupru, zinc și plumb. în cel 
de-al patrulea plan de dezvoltare, 
Iranul acordă o atenție sporită 
depistării și valorificării acestor 
zăcăminte, bază de materii prime 
pentru dezvoltarea industrială. La 
cererea părții iraniene, România a 
trimis specialiști care au prospec
tat și evaluat unele din aceste ză
căminte. iar acum urmează să în
tocmească proiecte pentru punerea 
lor în exploatare. Tot cu asistență 
românească se lucrează în prezent, 
după studii la fața locului, la sta
bilirea indicilor tehnico-economici 
ai unei viitoare uzine construc
toare de echipament pentru indus
tria chimică și a unui laminor de 
țevi.

„Cooperarea româno-iraniană, a- 
precia ziarul de limbă persană 
„Ayandegan", este abia la început. 
Politica clarvăzătoare promovată 
de cele două state deschide însă 
cimp larg descoperirii de noi po
sibilități".
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DE OPOZIȚIE 
împotriva cererilor privind 
înarmarea nucleară a Japoniei

TOKIO 12. — Corespondentul
'Agerpres, Florea Țuiu, transmite : 
In cercurile politice din Japonia au 
stîrnit o furtună de proteste decla
rațiile făcute de Takeo Fukuda, 
secretarul general al Partidului li
beral democrat, și a ministrului 
agriculturii Tadao Kuraiashi în 
sensul că „diplomația japoneză nu 
va putea fi promovată decît spri- 
jinindu-se pe o puternică forță mi
litară". Ei au cerut, de asemenea, 
modificarea constituției țării în așa 
fel incit „Japonia să poată dispune 
de arma nucleară și să aibă o ar
mată de 300 000 de oameni".

Aceste declarații au fost făcute 
la o întrunire a Partidului de gu- 
vernămînt, liberal-democrat., fapt 
apreciat de ziarul „Yomiuri" ca 
dezvăluind existența unei tendințe 
distincte în 
cest sens.

Partidele 
înlăturarea 
iashi din guvern, 
grupuri din partidul de guvernă
mânt au ridicat obiecții împotriva 
declarațiilor ministrului agricul
turii. In cercurile de presă de aici 
se consideră că, în cele din urmă, 
Kuraiashi va trebui să-și prezinte 
demisia. Patru partide de opo
ziție — comunist, socialist, so
cialist-democratic și Komeito — 
au hotărît să nu mai participe la 
dezbaterile parlamentare pînă ce 
Kuraiashi nu va fi înlăturat din 
guvern.

sînul partidului

de opoziție au 
imediată a lui

Chiar și

în a-

cerut 
Kura- 
unele

a
Al FOLCLORULUIROMANESC franco — vest-germane GRUPARE

HAVANA 12 — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite: 
La invitația lui Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Cuba, tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a vizitat sîmbătă 
după-amiază lucrările de organi-

agriculturiizare și dezvoltare a 
din regiunea Havana.

Fidel Castro a dat 
cații cu privire la 
dezvoltare multilaterală a agricul
turii cubaneze și a altor 
ale economiei naționale. Au 
vizitate centrul 
tificiale Rosafe, 
de îmbunătățiri 
rări și terasări, 
a vitelor.

ample expli- 
planurile de

ramuri 
fost 

de însămînțări -ar- 
plantații, lucrări 
funciare, amelio- 
ferme de creștere

VIENA 12. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Palatul Palffy, renumita instituție 
culturală vieneză, a găzduit luni 
seara o formafie de muzică popu
lară românească a ansamblului 
„Ciocîrlia", dirijată de Victor Pre- 
descu. Cintecul popular românesc 
a cucerit publicul, care a primit 
spectacolul cu ropote de aplauze. 
Numeroși spectatori au ținut să 
felicite personal pe membrii for
mației.

Apropiata vizită în 
Franța a cancelarului 
vest-german Kiesinger 
și a ministrului de ex
terne, Willy Brandt, 
este obiectul a nume
roase comentarii 
presa franceză.

Făcînd o analiză

face

în

a 
evoluției relațiilor din
tre Republica Federa
lă a .Germaniei și 
Franța, „Paris-Jour" a-

rată că se vor 
eforturi pentru a găsi 
puncte de acord con
crete în politica celor 
două țări, mai ales 
pe plan internațional.

Ziarul relevă că e- 
xistă numeroase pro
bleme în care po
zițiile Franței și R. F. 
a Germaniei sînt dife
rite. în. același sens, 
ziarul „1/Aurore" scrie:

„Joi, reprezentanții 
Republicii Federale 
sosesc la Paris. Ce-și 
vor spune conducăto
rii celor două țări ? 
în privințe? aderării 
Angliei la Piața co
mună ? — un deza
cord total. Relațiile cu 
Statele Unite ? —
dezacord total. Inte
grarea armată în ca
drul N.A.T.O. ? — a- 
celași dezacord".

REGIONALĂ
ÎN ASIA

KHARTUM 12 (Agerpres). — Toate 
încercările de a media în criza poli
tică din Sudan, declanșată după ho
tărârea premierului Mohammed Ah
med Mahgoub, de a dizolva Adu
narea Constituantă, au eșuat, rela
tează corespondentul din Khartum al 
agenției M.E.N. Premierul sudanez 
a reafirmat hotărîrea guvernului de a 
organiza noi alegeri generale. Adu
narea Constituantă a Sudanului a 
fost dizolvată la 7 februarie, cu o zi 
înainte de începerea dezbaterilor pe 
marginea unei moțiuni prezentate de 
opoziție. Liderul opoziției, Sadîk El 
Mahdi, s-a pronunțat în favoarea pre
lungirii actualului mandat al Adunării 
Constituante, oare expiră la 27 fe
bruarie, și pentru amînarea alegerilor 
generale pînă în lunile iulie-august. 
Opoziția a cerut ca Adunarea Con
stituantă să adopte proieotul de lege 
al noii constituții permanente a Su
danului.

Deputății opoziției au cerut Curții 
Supreme să anuleze hotărîrea adop-

tată de Mahgoub. După cum anunță 
agenția Reuter, Curtea Supremă a 
Sudanului a respins luni cererea for
mulată de opoziție.

Agențiile de presă relatează că în 
timpul demonstrațiilor care au avut 
loc săptămîna trecută după dizolva
rea Adunării Constituante, la Khar
tum au fost operate peste 200 de a- 
restări.

Ministrul sudanez al resurselor ani
maliere, N. Sayed, și-a prezentat luni 
demisia în semn de protest împotriva 
dizolvării Adunării Constituante a 
Sudanului.

Potrivit agenției France Presse, co
mandantul șef al forțelor armate ale 
Sudanului a cerut procurorului gene
ral explicații în privința atitudinii pe 
care trebuie să o adopte armata în 
actualul conflict constituțional. Ar
mata, a declarat el, trebuie să se 
conformeze Constituției și să nu in
tervină în conflictul dintre partidele 
politice.

Tratative privind compensarea 
cheltuielilor pentru trupele
americane de

BONN 12 (Agerpres). — Luni au 
început, la Bonn, tratative amerioano- 
vest-germane privind compensarea în 
devize a cheltuielilor legate de sta
ționarea trupelor americane în R. F. a 
Germaniei. Delegația americană este 
condusă de Frederic Deming, subse
cretar la Ministerul Finanțelor, iar 
cea vest-germană de Rolf Lahr, sub
secretar la Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Plenara C.C. al P.O

pe Rin

în cursul 
să, ținută 
Brandt, ministrul afacerilor externe 
al R. F. a Germaniei, a subliniat 
necesitatea cooperării franco — 
vest-germane „chiar dacă cele 
două țări nu sînt de acord asupra 
anumitor probleme".

El a apreciat că 
ție permite Pieței 
ceapă negocierile 
tanie și alte state,
ful statului consideră că nu a sosit 
încă timpul pentru aceste nego
cieri. Aceasta — a adăugat Brandt 
— este o deosebire de concepții 
importantă, asupra căreia am dis
cutat și vom mai discuta".

unei conferințe de pre
ia Stockholm, Willy

„actuala situa- 
comune să în- 
cu Marea Bri- 
în timp ce șe-

Pe fronturile Vietnamului de sud

Observatorii politici apreciază că 
aceste tratative vor fi tot atît de difi
cile ca și cele care se desfășoară între 
Bonn și Londra în aceeași problemă. 
De altfel, planul financiar a'l guver
nului federal nu prevede pînă în 1971 
nici un fel de sume speciale pentru 
asemenea compensări în devize. Chel
tuielile trupelor americane în R. F. a 
Germaniei sînt evaluate la 675 mi
lioane dolari pe an. In acordul ame- 
ricano-vest-german, care expiră la 30 
iunie, Bonnul s-a angajat să cumpere, 
prin intermediul Băncii Federale, pen
tru compensarea acestor cheltuieli, 
bonuri de tezaur american în valoare 
de 500 milioane dolari. în consecință, 
este puțin probabil ca guvernul vest- 
german să satisfacă noile cereri ame
ricane de a cumpăra echipament mi
litar suplimentar din Statele Unite. 
Prezența în rîndul delegației ameri
cane a lui Fred Weill, expert în pro
blemele de echipament militar al 
Pentagonului, pare să arate că ame
ricanii vor insista asupra acestui lucru.

MANILA 12 (Agerpres). — Agen
ția U.P.I. anunță că Indonezia, Ma- 
layezia, Filipine, Tailanda și Sin
gapore au hoțărît crearea unei or
ganizații regionale denumite „A- 
sociația națiunilor din Asia de 
sud-est" (A.S.E.A.N.).

Oficial se arată că A.S.E.A.N. nu 
va avea scopuri militare, ci va 
constitui un forum pentru consul
tări regulate în probleme de inte
res reciproc. Agenția citată se a- 
rată destul de sceptică în ceea ce 
plivește viitorul noii organizații, în- 
trucît „domeniile în care poate 
exista în prezent o colaborare rea
lă între cele cinci țări sînt restrîn- 
se". In ceea ce privește schimbu
rile comerciale există perspective 
slabe pentru intensificarea lor, 
deoarece toate cele cinci țări ex
portă, în general, aceleași produ
se : cositor, 
zahăr etc.

cherestea, cauciuc,

£a fa

Forțele patriotice din Vietnamul de 
sud continuă atacurile împotriva ar
matei amerioano-saigoneze pe aproape 
întreg teritoriul Vietnamului de sud. 
La Saigon, lupte violente de stradă 
s-au desfășurat în marea suburbie 
Cholon și în cartierul Go Vap, unde 
patrioții au aruncat în aer două clădiri 
ale unui depozit de muniții. Dumi
nică, patrioții au atacat un cantona
ment al diviziei „America", situat în
tre baza Da Nang și orașul Hoi An.

La Hue, fosta capitală imperială, 
continuă luptele de stradă, anunță 
agenția France Presse. Comandamen
tul american a interzis orice zbor către 
Hue, „riscurile fiind prea mari". Pa
trioții dețin poziții puternice pe malul 
rîului Parfumului. In prezent, comu
nicațiile pe șoseaua dintre Phu Bai 
și Hue sînt practic întrerupte. Podul 
care făcea legătura cu orașul Hue a

NOTICE MENȚIN
fost dinamitat joi, cînd un important 
convoi de trupe americane a căzut 
într-o ambuscadă.

Fortăreața de la Khe Sanh continuă 
să fie izolată. Nici un avion american 
nu a putut ateriza în ultimele zile 
la această bază. în cursul nopții de 
sîmbătă — faptul nu a fost semna
lat de agențiile de presă decît luni 
— forțele patriotice au supus unui 
puternic bombardament cu rachete 
grele și mortiere baza Khe Sanh.

Duminică seara și în cursul dimi
neții de luni, patrioții au efectuat 
bombardamente de hărțuire asupra 
pozițiilor armatei amerioano-saigoneze 
din regiunea deltei Mekong. Au fost 
bombardate cele două aeroporturi ale 
orașului Can Tho, mai multe avioane 
și elicoptere americane și pistele de 
aterizare fiind avariate.

NITIATIVA 
©Violente lupte de 
stradă la Saigon si 
Hue ® Baza ameri
cană de la Khe Sanh 
continuă să fie izo-
lată © Bombarda
mente intense în

HELSINKI 12 (Agerpres). — La 
Helsinki a avut loc Plenara C.C. al 
P.C. din Finlanda, la care a fost 
dezbătută problema colaborării în 
cadrul noului guvern și a pregăti
rii alegerilor comunale. Intr-una din 
rezoluții se arată că Partidul Comu
nist sprijină formarea unui guvern 
pe baza colaborării politice dintre 
partidele muncitorești și partidul 
de centru. Un asemenea guvern, 
se spune în rezoluție, are posibili
tățile cele mai bune pentru conti
nuarea politicii externe de pace a 
Finlandei, pentru promovarea unei 
politici democratice și rezolvarea 
problemelor 
mitate cu 
muncitor. în 
la pregătirea 
se adresează 
față de eventualele încercări 
partea cercurilor de dreapta de a 
împiedica colaborarea dintre for
țele democratice.

Plenara Comitetului 
subliniat, de asemenea, 
sporirii schimburilor 
cu țările socialiste.

economice în confor- 
interesele poporului 
rezoluția cu privire 

alegerilor comunale 
un apel la vigilență 

din

Central a 
necesitatea 
comerciale

de la Thule
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delta Mekongului

Baza de la Khe Sanh asaltata de patrioți

MOSCOVA. — Președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, l-a pri
mit luni la Kremlin pe Dang Quang 
Minh, reprezentantul permanent în 
U.R.S.S. al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, cil 
care a avut o convorbire, anunță 
agenția TASS. Dang Quang Minh a 
vorbit despre operațiunile militare 
întreprinse de Armata de eliberare 
și de partizanii din Vietnamul de sud, 
subliniind că „lupta de eliberare din 
Vietnamul de sud a intrat într-o 
etapă nouă, superioară".

Nikolai Podgomîi a declarat re
prezentantului F.N.E. că „Uniunea 
Sovietică a acordat, acordă și va 
acorda poporului vietnamez sprijin și 
ajutor frățesc".

FRAGA. — A. Dubcek, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, l-a primit pe Hoang Minh 
Hao, șeful Biroului permanent al 
reprezentanței din Cehoslovacia a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, care a vorbit 
despre ultimele evenimente din Viet
namul de sud — despre succesele 
forțelor patriotice, despre lupta popu
lației sud-vietnameze împotriva a- 
gresorilor S.U.A. și clicii de la Saigon.

Dînd a înaltă prețuire succeselor 
politice și militare ale patrioților sud- 
vietnamezi, A. Dubcek a asigurat 
poporul vietnamez că Cehoslovacia 
îl „va sprijini cu hotărîre și de acum 
înainte în lupta sa justă împotriva 
agresiunii americane".

I
In derută, aviația americană bombardează orașele sud-vietnameze. Nlra
Trang, oraș cu 75 000 de locuitori, a fost transformat aproape complet 

în ruine

După aproape două săp- 
tămîni de negocieri, punc
tate de momente dificile, 
care au urmat alegerilor do 
la 23 ianuarie, Danemarca 
are în prezent primul său 
guvern, din ultimii 15 ani, 
fără social-democrafi. Locul 
acestora a fost luat 
un cabinet tripartit 
componența căruia au 
trat, în afara radicalilor 
marii învingători ai scrutinu
lui — cele două partide 
tradiționale : liberal-agrarian 
și conservator. Observatorii 
au așteptat cu interes pri
mele luări de poziție ale 
guvernului rezultat din 
noua coaliție, mai ales în 
problemele de politică ex
ternă. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît erau 
acțiunile pozitive 
tate în ultimii ani 
marca în 
internaționale.

Nedezmințind 
manifestat, unele 
mele luări de poziție ale 
noului guvern apar inspirate 
dintr-o serie de realități ale 
vieții politice actuale. Re- 
ferindu-se la agresiunea Sta
telor Unite în Vietnam, pre
mierul Baunsgaard s-a pro
nunțat, în discursul-program, 
pentru „o oprire necondi
ționată a bombardamente
lor americane asupra Viet
namului de nord, ca o con
diție prealabilă a negocieri
lor". De asemenea, după 
cum transmite agenția 
D.P.A., Baunsgaard a subli
niat în Folketing că guver
nul său consideră recunoaș-

unele

de 
în 

in-

cunoscute 
manifes- 

de Dane- 
probleme

interesul 
din pri-

ferea liniei Oder-Neisse 
„drepf un puncf de plecare 
penfru eventuale tratative 
privind problema securității 
europene", adăugind că ar 
trebui să fie avută în ve
dere „problema unei recu
noașteri a Germaniei răsări
tene".

Totodată, în mai multe

In legătură cu incidentul

MEMORANDUMUL
GUVERNULUI SOVIETIC

TRANSMIT

a

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a încheiat vizita în 
U.R.S.S. El a avut două întîlniri cu 
premierul sovietic, Alexei Kosîghin, a 
fost primit de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., și a 
avut o întrevedere cu Nikolai Pod
gomîi, președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

„Este exclusă utilizarea bi.» 
zei maritime militare de la 
Mers El-Kebir de către forțe 
armate străfne" — a declarat în- 
tr-o conferință de presă ministrul al- 
gerian al afacerilor externe, Abdelaziz 
Bouteflika. (FRANCE PRESSE).

ADRESAT S. U. A Yemen. Contraatac al trupelor re
publicane în partea de sud a capi

talei

de muncitori de la 
plantațiile de ananas din 
insulele Hawai au declarat 
grevă, revendicînd majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor da 
muncă.

MOSCOVA 12 (Agerpres). — Am
basadorul U.R.S.S. în S.U.A., A. F. 
Dobrînin, a remis Departamentului 
de Stat al S.U.A. un memorandum 
al guvernului sovietic în legătură cu 
prăbușirea în apropiere de orașul 
Thule din Groenlanda a bombardie
rului american „B-52“ cu arme ato
mice la bord. Memorandumul arată 
că zborurile avioanelor prevăzute cu 
armament atomic reprezintă o în
călcare a principiilor și a normelor 
unanim recunoscute ale dreptului 
internațional.

Punînd întrebarea ce s-ar putea 
întîmpla dacă prăbușirea unui nou 
bombardier american înzestrat cu 
bombe nucleare ar duce la explozia 
unei bombe, cu toate consecințele 
care decurg din aceasta, memoran
dumul atrage atenția asupra carac
terului periculos al zborurilor bom
bardierelor americane cu arme nu
cleare la bord, îndeosebi în apropie
rea frontierelor Uniunii Sovietice și 
subliniază că răspunderea pentru a- 
semenea acțiuni revine întrutotul 
guvernului S.U.A.

obțină asigurări din partea 
Statelor Unite, ca în 
viitor nici o armă nucleară 
să nu fie depozitată în 
Groenlanda și ca neutrali
tatea spațiului aerian al a- 
cestei regiuni să fie res
pectată de către bombar
dierele atomice.

Subliniind luările de po-

DANEMARCA

Scurtă escală în orașul Bluff (Noua Zeelandă). De aici, navigatorul engica 
Alec Rose va continua călătoria în jurul lumii, pe care o întreprinde la bordul 

ambarcațiuniunei mici

tocmai politicii de destin
dere și disociere față de 
acest bloc militar. Reduce
rea cheltuielilor militare pe 
care radicalii au prevăzut-o 
în buget, ca și aluziile nou
lui premier la necesitatea 
unor schimbări în N.A.T.O., 
se înscriu, de altfel, pe linia 
acelorași luări de poziție cu

Poziții
5

rînduri noul guvern și-a a- 
firmat intenția de a activa 
pentru destindere între Est 
și Vest, penfru realizarea 
securității europene, în care 
sînt inferesate toate statele 
continentului. O atitudine 
fermă a adoptat noul gu
vern în legătură cu 
dentul de la Thule al 
bardierului american 
încărcătură nucleară, 
municatul care 
publicității la 
subliniază astfel 
nul danez este

acci- 
bom- 

cu
Co-

a fost dat 
Copenhaga 
că guver- 
hofărît să

ziție realiste ale cabinetu
lui de la Copenhaga, unii 
comentatori reliefează însă, 
contrariafi, faptul că în pro
gramul noului guvern este 
reafirmată fidelitatea față 
de N.A.T.O. Este cunoscut 
că radicalii aducînd ante
rior o serie de critici pactu
lui atlantic s-au pronunțat 
chiar pentru un referendum 
în problema apartenenței 
Danemarcei la N.A.T.O. ; 
succesele lor în actualele 
alegeri s-ar datora, după 
aprecierea observatorilor,

largă adeziune în rîndul o- 
piniei publice.

Ralierea radicalilor la po
ziția de reafirmare a fide
lității față de N.A.T.O., 
este apreciată, în acest 
context, ca o concesie fă
cută de aceștia partenerilor 
de coaliție, cunoscuți ca 
„atlantișfi convinși”. Multi 
observatori și-au pus chiar 
întrebarea de ce a preferat 
noul premier colaborarea 
cu liberal-agrarienii și con
servatorii, celei cu social- 
democrații, cunoscut fiind

faptul că pînă în prezent 
linia de conduită a mișcă
rii radicale a constat în a 
se ține la distanță de aceste 
formafii politice. Desprinzîn- 
du-se, încă din 1905, ca o 
mișcare de sine stătătoare 
din blocul agrarian, pe con
siderentul că conducătorii a- 
cestuia fac compromisuri cu 
dreapta într-o serie de do
menii, conducătorii radicali 
au preferat să se apropie 
din ce în ce mai mult de 
social-democraji.

Ultimii ani au adus însă 
elemente noi. Radicalii au 
început să piardă vizibil din 
suflu, unii comentatori — 
după cum scrie „Le Mon
de" — prezicîndu-le chiar 
un declin ireversibil. De a- 
semenea, ivindu-se unele 
contradicfii între programul 
lor și cel al social-demo- 
crafilor, radicalii s-au decis 
să înceteze, începînd din 
1964, colaborarea cu a- 
ceștia. Tocmai un asemenea 
moment au ales liberal- 
agrarienii penfru a întinde 
din nou, după o perioadă 
atît de lungă, mîna radica
lilor.

Cum va evolua colabora
rea din cadrul coaliției, e- 
videnf, numai viitorul o 
poate arăta. In orice caz, 
Danemarca, deși o tara 
mică, a dovedit că, promo- 
vînd o politică realistă, 
poate aduce o contribufie 
la dezvoltarea curentului de 
destindere în Europa, la co
laborarea între popoare.

Radu BOGDAN

La Sofia au început convor
birile între delegațiile guver
namentale comerciale ale 
Turciei și R. P. Bulgaria în le
gătură cu dezvoltarea continuă a re
lațiilor comerciale bilaterale — anun
ță agenția B.T.A.

Au reînceput consultările 
în vederea soluționării 
de guvern din Belgia. 
Baudouin al Belgiei a primit 
cretarul general al Federației 
rale a Muncii, Louis Major, 
fostul premier Gaston 
(U.P.I.).

crizei
Regele 
pe se- 
Gene- 
și pe 

Eyskens.

O expoziție de fotografii 
din R. P. Chineză s-a deschis 
în saloanele Centrului național de artă 
din Havana, sub auspiciile Consiliu
lui Național al Culturii din Cuba șl 
Ambasadei R.P. Chineze la Havana.

în semn de protest față de 
politica Partidului Coisțjresu- 
lui Național Indian de guver- 
nămînt, responsabil de recentele 
incidente din statele în care partidul 
nu deținea controlul asupra guverne
lor, aproximativ 80 de membri ai opo
ziției au părăsit ședința de deschidere 
a sesiunii parlamentare, care a reunit 
cele două camere. (U.P.I.).

Guvernul kuweitian a ho
tărî! să nu mai acorde aju
toare financiare țărilor arabe 
pentru realizarea proiectelor de dez
voltare ale acestora. (A.F.P.).

Un nou cutremur de p&mînt, 
avînd o intensitate de peste 5 grade 
pe scara Mercalli, a fost înregistrat 
luni după-amiază în partea răsări
teană a Insulei Sicilia.
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