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Ce trebuie făcut ACUM
în agricultura cooperatistă
pentru a asigura abundența
pieței de legume în 1968

Educația umanistă
în școală

ra

Conf. univ. Dumitru ALMAȘ,

DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMi^TULUI
DEZBATEREA PUBLICĂ PRIVIND

Vasile VILCU
Președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție

După cum se știe, pentru buna a- provizionare a populației sînt necesare cantități mari de legume, intr-un sortiment variat, care să fie livrate eșalonat în tot cursul anului. Cooperativele agricole asigură cea mai mare parte din producția marfă de legume. Dacă în anii trecuți, suprafețele destinate acestor culturi s-au menținut la circa 100 0i)C ha, din acest an ele cresc simțitor ajun- gînd la 120 000 ha în ogor propriu și 40 000 ha culturi succesive. Producția totală prevăzută a se obține în 1968 va fi cu 51,4 la sută mai mare decît cea realizată iar fondul centralizat crească cu 102 la sută.Extinderea suprafeței legume în cooperativele agricole alături de cea a întreprinderilor agricole de stat și organizarea producției pe baze științifice va elimina unele neajunsuri care s-au manifestat în trecut în ce privește aprovizionarea ritmică a pieții și îmbunătățirea calitativă a produselor. De asemenea, extinderea suprafețelor cultivate cu legume și sporirea recoltelor medii la hectar corespunde intereselor cooperativelor agricole și ale membrilor lor, întrucît această ramură de producție constituie o sursă importantă de venituri. In producția globală vegetală sectorul legumicol a reprezentat 10 la sută, iar din veniturile totale ale acestei ramuri 17 la sută provin din legumi- cultură. Prin extinderea suprafețelor cultivate cu legume și obținerea unei producții cît mai mari se realizează acea îmbinare între interesele generale ale statului cu cele ale cooperativelor agricole și cu ale membrilor cooperatori.întrucît bazele producției de legume se pun tocmai în aceste zile este necesar ca această activitate să fie organizată cît mai temeinic. Uniunile cooperatiste, fiecare cooperativă agricolă în parte vor trebui să ia asemenea măsuri care să ducă la realizarea în întregime a suprafețelor care urmează să se cultive și a producțiilor prevăzute. In această privință e bine de arătat unele din greșelile și lipsurile din anul trecut, care, după cum se știe, au creat greutăți în aprovizionarea populației. Primul neajuns a fost determinat de faptul că deși adunările generale ale cooperativelor au aprobat planurile de producție, Uniunile cooperatiste nu le-au îndrumat să realizeze toate

anul trecut, urmează săcultivate cu

Ori de cîte on m oferă noi căi de dezvoltare realiste a învățămîn- tului, am impresia că ni se pune în față un sensibil diapazon ce dă tonul pentru o uriașă orchestrație, a cărei armonie va să se audă în viitor. Recentele Studii privind dezvoltarea învățămîntului de cultură generală și a celui profesional și tehnic dovedesc încă o dată marea și deosebita grijă pe care o manifestă conducerea de partid și de stat-pentru ca școala românească să devină o instituție vie, dinamică, acomodată și acomo- dabilă dezvoltării generale a științei și tehnicii, a economiei, a spiritului, a societății românești și a umanității în genere. Căci în creuzetul școlii se dezvoltă un proces complicat : se plămădesc, se modelează și se șlefuiesc personalitățile de mîine, oamenii de mîine, cetățeni de rînd și mari savanți, ingineri și poeți, inventatori și călători în Cosmos, apărători eroici ai unor idealuri sociale sau naționale.N-aș vrea să repet prevederile formulate în scopul perfecționării școlii românești. Relev doar că trecerea la învățămîntul obligatoriu de 10 ani constituie un nou și mare act de cultură al orînduirii socialiste. că diversificarea

învățămîntului liceal și perfecționarea sistemului de pregătire a cadrelor de muncitori și tehnicieni conduc la mai buna pregătire pentru viață a noilor generații. S-a găsit, după
siunii. In plus, învățămîn- tul seral și fără frecvență dă nu numai posibilitatea completării studiilor, ci șl posibilitatea recalificării, reprofilării profesionale. Și acest lucru este deose-

DE CULTURĂ GENERALĂ

părerea mea, o formulă originală pentru a lăsa deschise căile de studiu pentru oricare tînăr spre oricare profesiune, pe măsura dezvoltării fizice și intelectuale, pe măsura descoperirii înclinațiilor sau a talentelor, în conformitate cu interesul, cu utilitatea obștească a profe-

Dar consider că în viitoarele planuri și programe de învățămînt va trebui să se acorde o mai mare a- tenție decît pînă acum educației umaniste. In definitiv, școala generală îndeosebi, și învățămîntul de cultură generală trebuie să asigure însușirea temeinică a limbii, istoriei și geografiei patriei. întreaga ambianță școlară ar fi de dorit să creeze — în mai mare măsură decît se realizează în prezent pe alocuri — un climat care să nu permită ca tinerii noștri să uite că există și literatură sau să nesocotească arta plastică, ori să uite că sînt oameni și cetățeni.Dar nu numai despre a- ceasta-i vorba. E vorba că școala nu instruiește numai ci și educă. Iar auxiliarele educației sînt, cu prioritate, științele și disciplinele u- maniste. Este un fapt înț- bucurător că s-a prevăzut, în Studiu, introducerea istoriei filozofiei, pentrucare tineretul totdeauna a manifestat mult interes. Este, de asemenea, îmbucurător că la bacalaureat s-a inclus limba română și istoria patriei ca obiecta obligatorii, la toate secțiile. „Istoria, spunea N. Iorga, e disciplina cea mai umana din toate. Științele naturale se ocupă în parte cu viața exterioară a omului, unele din cele filozofice cu viața sa internă. Amîn- două însă sub specie uni- versitas. Adevărurile cîș- tigate sînt mai mari, mal largi, interesul uman mal slab, de o natură mal puțin sentimentală. Istoria nu cunoaște abstracta și recea figură a omului-tip ; pe dînsa o preocupă oamenii, oamenii schimbători șl deosebiți, cu anume virtuți, cu vicii și apucături speciale, oamenii trecutului în toată întregimea lor expresivă. Științele flzlco- naturale, cele matematice

bit de necesar, într-o vreme cînd tehnica se dezvoltă atît de repede și cînd emigrarea forței de muncă dintr-o specialitate în alta este un fenomen universal.Așa cum e logic și normal, în proiectul de dezvoltare a învățămîntului de cultură generală în discuție se dă o mare importanță matematicii, devenită azi o adevărată știință a științelor. Se dă importanță fizicii, chimiei și celor mai însemnate și mai noi ramuri și probleme ale acestor științe. Las specialiștilor să se ocupe de a- ceastă școlii, prese, gătirii tului.N-aș vrea să se înțeleagă din cele ce urmează, pentru nimic în lume, că aș pleda pentru o diminuare a rolului științelor exacte. (Continuare în pag. a H-a)
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esențială latură a Doresc să mă o- o clipă, asupra pre- umaniste a tinere
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Forme ale relațiilorMetamorfoze

siderurgice

culturale româneștide Fier — așa cîndva ceea ce acum marele siderurgic de

1 1 î M fMcele 100 600 ha care urmau să fie cultivate cu legume și să le irige în întregime. De asemenea nivelul calitativ al lucrărilor nu a fost satisfăcător ceea ce a diminuat recolta cu circa 2 000 kg la hectar față de cît se prevăzuse. Ca urmare a nereali- zării suprafeței și a recoltei mici la hectar producția globală de legumeîn cooperativele agricole nu s-a realizat cu aproape 300 000 de tone.Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție împreună cu Consiliul Superior al Agriculturii au elaborat un plan amănunțit în vederea dezvoltării producției de legume în acest an și în anii următori. Esențial este ca, în aceste zile, cînd se pun bazele producției legumicole să se ia toate măsurile tehnice și organizatorice în vederea realizării întocmai a tuturor prevederilor cuprinse în acest plan, înlă- turîndu-se operativ toate neajunsurile și greutățile care survin pe parcurs.în cooperativele agricole au avut loc adunări generale în care au fost aprobate planurile de producție pe acest an. Au fost stabilite cu precizie atît suprafețele care urmează să se cultive cu legume, cît și producțiile ce se vor realiza. Dacă sarcinile pe 1968 sînt bine precizate, este însă necesar să se ia, în continuare, măsuri în vederea bunei amplasări a culturilor pe terenurile care pot fi irigate în cadrul fiecărei unități și repartizarea suprafețelor pe brigăzi și echipe pentru a se putea organiza temeinic munca și lua măsuri organizatorice în vederea aplicării retribuirii suplimentare. Este dăunătoare concepția unor consilii de conducere din cooperativele agricole potrivit căreia ar mai exista timp pînă la începerea lucrărilor de cîmp și de aceea nu iau măsuri în vederea organizării muncii în le- gumicultură.Bineînțeles, în aceste zile, cea mai mare atenție trebuie acordată pregătirii răsadnițelor pentru a avea la timp răsadul necesar plantărilor în cîmp. în vederea realizării producției de legume din acest an s-au prevăzut materiale care să permită amenajarea a 235 ha răsadnițe noi, polietilenă pentru 2 000 • ha culturi protejate, din care 700 ha solarii noi. De asemenea, suprafața ocupată cu sere - va crește, în acest an, cu 91 hectare. în general munca în legu- micultură este mai bine organizată ceea ce se vede și din realizările de pînă acuma la amenajarea răsadnițelor. Semănatul în răsadnițe al culturilor din prima urgentă s-a încheiat. Mult mai încet se lucrează însă la însămînțarea culturilor din epoca a doua, realizîndu-se numai 21 la sută din prevederi. Se știe că nivelul producției de legume, calitatea acestor produse și timpul cînd sînt obținute depind în cea mai mare măsură de asigurarea unor răsaduri viguroase, care să poată fi plantate în cîmp îndată ce timpul permite. De aceea consiliile de conducere din cooperativele agricole, cu sprijinul uniunilor cooperatiste, să ia măsuri urgente în vederea terminării la timp a răsadnițelor și însămînțării lor conform graficelor stabilite.Una din căile sigure de obținere a unor legume timpurii o constituie cultivarea unor specii în solarii și alte adăposturi din material plastic. Anul trecut, cooperativele agricole Adunații Copăceni, Crețești și Vidra — județul Ilfov — Șimand — județul Arad, Mailat și Recaș — jude-

Noua hală a filaturii întreprinderii textile din Galați, intrată recent în funcțiune

(Continuare în pag. a IlI-a)

Centru
hidrometeo
rologic la lași

IAȘI (corespondentul „Scîn- teii"). — La Iași se află în construcție un modern centru hidrometeorologic care va prelucra informațiile din întreaga rețea hidrologică, meteorologică și agrometeorologică a Moldovei și din zona Intorsura Buzăului, mai precis, de la peste 50 de stații aflate în 9 județe din această parte a țării.După cum ne informează ing. Gheorghe Ciocîrlan, directorul Direcției teritoriale de gospodărire a apelor — Iași, proiectantul și beneficiarul acestui centru, în laboratoarele noii clădiri se vor prelucra prognozele hidrologice și meteorologice. La partea superioară a clădirii se instalează o platformă înzestrată cu un radar puternic de uz meteorologic. Centrul va fi înzestrat și cu utilaje și aparatură pentru verificarea periodică a funcționării precise a utilajelor de la stațiile meteorologice, hidrologice și agro- meteorologice. In aceste zile se efectuează lucrările de interior și cele de finisaj. Noul centru hidrometeorologic din Ilași urmează să fie dat în exploatare spre sfîrșitul trimestrului al doilea din acest an.

Uzinele se chema numim Combinat la Hunedoara. Era o denumire modestă pentru că se referea la o realitate modestă : cîteva furnale mici, o oțelărie cu șase cuptoare a cîte 60 de tone, un laminor bluming de 800 mm, cîteva ateliere de întreținere, silozuri de minereu și cocs și cam atît. Acum cincisprezece ani, cînd am văzut pentru prima dată Hunedoara, se consumau acolo secvențe eroice, oamenii Hunedoarei de atunci mi-au apărut în lumina prometeică a metalului topit și a efortului de a smulge acestor instalații învechite tot ce puteau da.Oricîte alte siluete industriale noi, din ce în ce mai mari și mai multe, s-au ivit în jurul lor, um- brindu-le, eu le-am căutat și le-am găsit — de cîte ori am revenit la Hunedoara — pe cele care mi-au creat, pentru prima dată, imaginea acestui fierbinte colț de țară. Ele au continuat și continuă să existe, să palpite și să-și rînduiască producția lîngă cea a noilor giganți siderurgici. Au fost revi-

talizate mereu prin modernizări și dezvoltări succesive. Parametrii lor productivi sînt acum cu totul alții decît cei de la care s-a pornit. Multe dintre aceste vechi și glorioase instalații s-au născut a doua oară.Este tocmai ceea ce se întîmplă, în aceste zile, cu laminorul de 800 mm, care trece printr-o fundamentală operație de regenerare. în urmă cu două luni el a fost scos din circuitul producției, cuptoarele i s-au stins, cilindrii s-au oprit și totul, absolut totul, a fost demontat. Hala în care a funcționat zeci de ani și care în decembrie încă mai era scena desfășurării acelui unic spectacol al metamorfozării lin- gourilor incandescente în bare lungi, purpurii, se înfățișează acum desfășurare vulcanice — se tulbură recompune,armonii noi. Și pentru că o parte dintre oamenii care execută această operație sînt laminatorii înșiși iar dintre instalațiile vechi au mai rămas în funcțiune doar podurile rulante care transportă

(Foto : S. Cristian)
Cuvîntarea h Consfătuirea pe țară 
a Uniunii Tineretului Comunist

de execuții a lucrărilor. Și este într-adevăr vorba de performanțe.Pentru întreaga lucrare s-au fixat o sută de zile. Dar întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara (care și în alte rînduri ne-a dăruit surpriza forțării timpului) a promis că totul va fi gata în numai nouăzeci de zile. Și pentru că a- tunci cînd a fost stabilit planul de operații, au fost hotărîte sută de zile, nimic stabilit arbitrar ci meiul unei foarte normări — rezultatul u- nor calcule îndelungi — pare îndrăzneață promisiunea făcută de I.C.S.H. De aceea stau acum în fața inginerului Mircea Ciorapciu — coordonatorul lucrărilor — și pun întrebări. Omul din fața mea reduce întreaga schemă a miracolului Ia cîteva trăsături de condei.In fața noastră, pe un perete întreg, se întinde

pămîntul dislocat sau ridică mari blocuri de beton armat din vechile fundații sau duc și aduc utilaje — mișcînd reliefurile din interiorul halei — ai, într-un fel, sentimentul că bătrînul laminor se supune unei operații de autoprefacere, că singur își dictează și își execută o substanțială geriatrie.Ceea ce se întîmplă a- cum în perimetrul vechiului laminor nu este ceea ce se poate vedea pe un șantier obișnuit. Dificultățile tehnice pe care le implică modernizarea unui laminor au impus lucrărilor un aspect eterogen. In vreme ce o parte a vechilor instalații n-au fost încă demontate, altele, în altă parte a halei, sînt în întregime regenerate, remontate și aflate în probe funcționale. Am înțeles din asta și din relatările specialiștilor că tot acest aparent haos nu este altceva decît ordinea cea mai strictă a desfășurării operațiilor, că fără această riguroasă eșalonare de faze operatorii n-ar fi fost posibile performanțele unei rapi-

cină cele o nu s-a pe te- stricte

(Continuare 
în pag. a IlI-a)

într-o de fierberi reliefuri care pentru a se în forme și
Mihai CARANFIL
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La revedere, Grenoble!
Duminică seara s-a stins flacăra 

olimpică de la Grenoble. Ceremo
nia de pe stadionul de gheață, care 
s-a desfășurat tot atît de solemn ca 
și la deschidere, a marcat încheie-

CORESPONDENȚA 
TELEFONICĂ DE LA 

GH. ALEXANDRU

țea celei de-a 10-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de iarnă, cea mai animată 
din istoria olimpiadelor. O armadă 
de campioni din S7 de țări, printre 
care și România, și-au disputat în 
pașnica atmosferă a orașului lui

Stendhal medaliile victoriei în com
petiții strînse, de o mare ținută 
sportivă. Probele olimpice au fost ur
mărite cu viu interes de peste 450 000 
de spectatori, sosiți special la Gre
noble, iar în întreaga lume, 600 mi
lioane telespectatori le-au vizionat 
direct pe micul lor ecran alb-negru 
sau în culori. Această ultimă cifră 
e un record mondial!

Jocurile de la Grenoble nu au 
fost favorizate poate de condițiile 
meteorologice; aceasta însă nu a 
împiedicat realizarea unor perfor
manțe de certă valoare. Vechi cam
pioni s-au reafirmat, alții noi s-au 
consacrat.

Olimpiada albă de la Grenoble nu 
a fost doar o demonstrație a frumu
seții sporturilor de iarnă, ci și o re
afirmare a dorinței de cunoaștere, 
de prietenie yi pace a tineretului 
sportiv.

...E aproape miezul nopții. 
Dl. Avery Brundage, președin
tele Comitetului olimpic inter
național, rostește formula de în
chidere a J. O. și adresează tine
retului sportiv din toate țările tra
diționala invitație de a se întîlni 
din nou, peste patru ani, la Sapporo, 
în Japonia, cu ocazia celei de-a 
11-a olimpiade de iarnă

„La revedere, Grenoble1“

Costică ALECU
Vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturala cu străinătbteci

Cunoscînd, prin intermediul culturii specificul național ăl unui anumit popor, putem cunoaște implicit fizionomia spirituală și morală, proprie poporului respectiv, modul lui particular de a reacționa în fața lumii și a vieții, tradițiile pe care le cultivă, idealurile și aspirațiile care îl însuflețesc în prezent. Această multiplă și complexă posibilitate pe care o oferă cultura de a descifra structura intimă a unei națiuni, a unei țări constituie, totodată, unul dintre cele mai importante mijloace de cunoaștere și apropiere reciprocă între popoare, spre cele mai nobile țeluri de umanitate și progres.Eficiența culturii ca pîrghie a propierii și cunoașterii reciproce între popoare este cu atît mai mare cu cît ținem seama de faptul că formele ei de manifestare constituie mijloace accesibile și rapide de comunicare între oameni, între națiuni și țări situate la mari distanțe geografice. A intrat de mult în vorbirea curentă expresia că muzica, de pildă, reprezintă un ..limbaj internațional**, putînd fi înțeleasă pe orice meridian al lumii, transmițînd oricărui om, cu claritate, vibrațiile profunde ale mesajului ei. George Călinescu spunea că muzica lui Beethoven are ecouri adînci în sensibilitatea tuturor oamenilor, distingîndu-se prin „vibrația maximă care face pe ascultători să audă glasurile naturii și ale umanității, să

a-

fie Ia același nivel ou omul de știință, care a smuls universului un secret și cu gînditorul care a descoperit legea fundamentală a materiei**. După cum este știut, țara noastră militînd pentru destinderea încordării internaționale, pentru consolidarea păcii, pentru triumful idealurilor de umanitate și progres desfășoară o continuă și jntensă activitate pentru lărgirea schimburilor economice și culturale cu toate țările lumii.Țara noastră acordă o deosebită importantă culturii ca unul din factorii esențiali în promovarea relațiilor de înțelegere și colaborare cu celelalte țări ale lumii, prin continua cunoaștere și însușire a tot ceea ce este valoros în cultura universală, prin intensificarea schimburilor șl contactelor culturale. Contribuția României socialiste la activitatea UNESCO se concretizează în participarea la multiple acțiuni cu caracter internațional sau regional menite să ducă la o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor spirituale ale popoarelor, la realizarea unul climat de pace și cooperare internațională.Sărbătorirea personalităților șl e- venimentelor incluse în programul UNESCO a devenit o tradiție culturală în țara noastră. In ultimii
(Continuare în pag. a IV-a)

Excelenței sale
domnului URHO KEKKONEN

președintele Republicii Finlanda

Rubrica de sport 
în pag. a 3-a

Helsinki
Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Republicii Finlanda, vă adresez, Excelență, felicitări cordiale și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar poporului finlandei 
urări de pace și prosperitate.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Socialiste România
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încă satisfacerea
„foamei" de cărămidăNu este un secret pentru nimeni că. datorită sporirii volumului de investiții în toate sectoarele de activitate din țara noastră, se face simțită acut „foamea" de materiale de construcție. Lipsesc pe unele șantiere chiar și materiale cum sînt cărămida și varul, pentru a căror producție există resurse inepuizabile de materii prime.Punînd din nou în discuție problema asigurării șantierelor cu cărămidă și var, raidul-anchetă întreprins de ziarul nostru în județele Prahova, Dîmbovița, Buzău, Cluj, Sălaj, Constanța, a urmărit felul în care sînt valorificate posibilitățile și condițiile create pentru sporirea producției la aceste materiale de către industria locală, căreia îi revine sarcina de a da mai mult de jumătate din cantitatea de cărămidă necesară șantierelor tării.Din discuțiile purtate cu cadre de răspundere din organele locale și cu conducători de întreprinderi rezultă că s-au întreprins o serie de măsuri pentru ca unitățile producătoare să contribuie în mai mare măsură la acoperirea necesarului de cărămidă și var pentru acest an. In acest scop, s-a prevăzut sporirea producției în unitățile existente, prin folosirea mai bună a capacităților de producție, repunerea în funcțiune a unor capacități nefolosite, precum și construirea altora. Astfel, i-a prevăzut sporirea producției la fabricile din Zalău, redeschiderea fabricii de la Crasna, unde se vor produce 1.5 milioane cărămizi, construirea în acest an a unei fabrici la Gherla cu o capacitate de 12 milioane cărămizi etc. (De menționat și faptul că la Cluj funcționează o fabrică a întreprinderii locale de materiale de construcții, care anul acesta va produce 37 milioane de cărămizi, cu 5,5 milioane mai mult decît anul trecut), în ce privește varul, producția ce se realizează acoperă cerințele județului și s-ar putea obține o cantitate și mai mare. La Bucov. tunelul de uscare al fabricii a intrat în funcțiune și lucrează la parametrii proiectați — 30 000 de cărămizi în 24 de ore; pentru a se putea lucra și în perioada de iarnă, la fabricile din Tîrgoviște, Urlați, Buzău și din alte localități s-au făcut amenajări speciale, s-au schimbat tehnologiile de fabricație, s-au construit cuptoare semistabile și s-a pregătit din vreme argila necesară. Ca urmare, după cum am fost informați, se vor produce în trimestrul I — 8 milioane cărămizi și se va realiza planul a- nual (60 milioane).Menționînd aceste măsuri luate pentru sporirea producției de cărămidă și var în județele Cluj, Prahova, Dîmbovița etc (investigațiile făcute în județul Constanta nu ne-au oferit aspecte pozitive care să rețină atenția), trebuie să arătăm- că ;in a- cest sector există încă serioase deficiențe care, dacă nu vor fi înlăturate, vor pricinui dificultăți în realizarea producției prevăzute, și, în ultimă instanță, în desfășurarea activității pe unele șantiere de construcții. Despre ce este vorba ?De cea mai mare importanță pentru sporirea producției de cărămidă este să se asigure folosirea integrală a capacităților de producție în fabricile existente. Acest lucru este posibil dacă la conducerea unităților se află cadre bine pregătite, care cunosc temeinic utilajele, știu să. organizeze munca, întăresc disciplina în producție. Din faptele constatate^ cu prilejul raidului se desprinde însă că, în unele unități, capacitățile de producție nu sînt pe deplin utilizate și, ceea ce este mai grav, nu se iau măsuri hotărîte pentru a se pune capăt acestei situații. Ne vom referi, în primul rînd, la cazul fabricii de la Rm. Sărat. Este o fabrică nou- nouță, bine dotată, cu o capacitate amială de 15 milioane de cărămizi, intrată în producție în iulie 1967. în prezent însă fabrica lucrează cu circa un sfert din capacitate. In luna ianuarie, deși s-a planificat o producție minimă — 400 000 de cărămizi, planul nu a fost realizat decît în proporție de 75 la sută. Care sînt cauzele ?După cum apreciază unii specialiști, la ora actuală nu mai sînt probleme în ce privește punerea la punct a utilajelor și tehnologiei. A mai rămas de rezolvat problema a- limentatoarelor rotunde pentru omogenizarea, umezirea și aburirea argilei. în curînd va fi montat și acest utilaj. „Dacă fabrica nu lucrează cu toată capacitatea, cauza principală este numai și numai lipsa unor cadre cu o pregătire corespunzătoare — ni s-a spus. Din această cauză a- sistența tehnică este slabă, nu se respectă disciplina tehnologică". Dar a trecut mai mult de o jumătate de an de la punerea în funcțiune a fabricii. De ce nu s-au găsit cadre corespunzătoare, care să asigure buna funcționare a utilajelor, respectarea disciplinei tehnologice ? Specialiștii trimiși la fabrică de Ministerul Industriei Construcțiilor pentru a da asistența tehnică au făcut insistente și repetate recomandări în această direcție, propunînd chiar nominal angajarea unui maistru pensionar cu multă experiență care să conducă fabricația, Dar în loc să angajeze un om de specialitate, s-a pus în funcția de șef de unitate un om fără pregătirea necesară, iar asistenta tehnică e asigurată prin „detașați" care nici nu sînt de specialitate.Recunoscînd că au tărăgănat rezolvarea acestei probleme, reprezentanții unor foruri locale ne-au atras atenția asupra unor piedici reale în acest sector : existenta unor normative de salarizare care dezavantajează industria locală. Inginerii, maiștrii, tehnicienii din acest sector sînt încadrați cu salarii mai mici decît în industria republicană sau în cooperația meșteșugărească. Și, se înțelege că ei preferă să se angajeze în alte părți. De aceea, un maistru bun de la Roman, specialist în cără- midărie, n-a acceptat să vină să lucreze la Rîmnicu-Sărat unde i se o- ferea un salariu mai mic decît în unități similare din industria republicană. S-a solicitat organelor centrale de resort să reglementeze problemele legate de angajarea specialiștilor în Industria locală. Dar fără rezultat. Din această cauză, și în prezent se operează cu jumătăți de măsură. Iată deci cum niște normative rigide, pe car? nimeni nu îndrăznește să le reconsidere, generează situații cu totul anormale și păgubitoare. Căci, neputînd plăti cîteva sute de lei în plus la salariu unui inginer sau maistru priceput, o fabrică cu o capacitate de 15 milioane cărămizi pe an lucrează cu un

sfert de capacitate, adică pierzînd de sute și sute de ori mai mult și pricinuind greutăți în execuția lucrărilor pe unele șantiere.Pînă în 1959, în actualele județe Constanta și Tulcea existau mai multe fabrici, care produceau anual peste 40 milioane cărămizi. Numărul a- cestora a fost diminuat. Cele două secții ale întreprinderii de industrie locală Cobadin — Cobadin și Oltina — de pildă, anul trecut, în loc să livreze 10,5 milioane cărămizi, au produs cu aproape un milion mai puțin. Cauza principală : slaba or-
■miau Mum—a■wmbmcwj him niwmvwii

Producerea materialelor
de construcții 
in industria locală

ganizare a muncii. La Cobadin, deși gradul de mecanizare a crescut, producția nu crește în mod corespunzător. Și aici, ca și la Rm. Sărat, nu s-au promovat în conducere cadre capabile. Mereu se fac experimentări, numindu-se oameni care, ne- fiind în stare să organizeze munca și să asigure buna folosire a utilajelor, pînă la urmă trebuie înlocuiți. Nu e oare prea mult să se schimbe în mai puțin de patru ani 6 șefi de secție ? De ce nu se trag o dată învățămintele cuvenite ?Pentru sporirea producției de cărămidă și var în industria locală este necesar să se repună în funcție u- nele unități care au fost închise sau să se înființeze altele noi. Aceasta implică însă procurarea de utilaje, aprovizionarea cu materii prime și combustibil. Din discuțiile purtate în cursul raidului se constată însă că organele locale întîmpină serioase greutăți în rezolvarea acestor probleme. Județele Constanța și Tulcea, de exemplu, unde existau rezerve inepuizabile de calcar de bună calitate, cuptoarele de var (ca și cele de cărămidă, de altfel), au fost închise din cauză că, folosindu-se lemn și cărbuni pentru ardere, costul producției e foarte ridicat. Cîteva încercări de folosire a combustibilului lichid, făcute fără un studiu tehnic temeinic, nu putea da, desigur, rezultate. în schimb, în Prahova, deși există posibilități de fabricare mai economică, lipsește... calcarul. Nu din pricină că s-ar fi epuizat resursele locale, ci pentru că s-au închis unele cariere în vederea protejării unor monumente ale naturii,

fără să se deschidă altele. S-au identificat rezerve la Gîlma, Moro- ieni, la Valea Stînei, dar luarea măsurilor pentru a fl puse în exploatare întîrzie. Pare paradoxal, dar se aduce calcar de la Racoș, din județul Brașov. $i pentru că Brașovul refuză, justificat poate, să livreze cantitățile solicitate, realizarea producției planificate în unitățile prahovene este periclitată.Greutăți în punerea de noi capacități în funcțiune întîmpină și u- nitățile din județele Cluj, Sălaj. Este vorba înainte de toate de lipsa u- nor utilaje, de faptul că se obțin cu întîrziere utilajele comandate la întreprinderile constructoare; pe de altă parte, sînt dificultăți în obținerea cotei de combustibil, ca și a unor terenuri de unde să se exploateze argila. Folosirea cît mai rațională a combustibilului, a terenului agricol este, fără îndoială, o chestiune de cea mai mare importanță pentru economia națională. De a- ceea, restricțiile stabilite sînt justificate. Dar nu se poate să nu se țină seama și de faptul că, temporar, pînă la rezolvarea problemei producției de cărămidă șl var prin crearea unor fabrici mari, care să utilizeze cît mai rațional combustibilii și materia primă, sîntem ne- voiți să producem și în condiții mai puțin avantajoase. Spunînd aceasta nu pledăm pentru risipă. Dar refuzul a ceea ce este absolut necesar în momentul de față nu poate fi justificat. Analizînd cu responsabilitate și înțelegere situația din fiecare u- nitate, forurile de resort — Ministerul Petrolului și Consiliul Superior al Agriculturii — vor găsi, fără îndoială, soluții rezonabile și convenabile în același timp. întrucît, ne- obținînd aprobare pentru teren sau combustibil, întreprinderile locale sînt puse în situația de a nu-și a- duce contribuția la realizarea acestor materiale intens solicitate pe șantierele de construcții.Constatările prilejuite de raidul- anchetă arată, în același timp, că organele locale de partid și de stat au datoria să îndrume și să controleze cu mai multă atenție întreprinderile locale, luînd măsuri pentru îmbunătățirea conducerii și organizării unităților, pentru întărirea disciplinei în muncă. Se va asigura astfel folosirea mai bună a posibilităților de sporire a producției de cărămidă, var și alte materiale de construcții, atît de necesare economiei locale si întregii țări.
C. CAPPARIJ
Al. MHRFSAN
V MIHAI
corespondenții „Scînteii*

Șantier
universitarAnul 1968 va marca darea în folosință a unor importante construcții universitare. în acest scop au fost alocate peste 212 milioane Iei. Fondurile de investiții destinate în- vățămîntuiui superior pe anul în curs sînt de 1,5 ori mai mari decît în 1967.După cum am fost informați la Ministerul Invă- țămintului, in București, constructorii noului și impunătorului local al Institutului politehnic „Gh. Gheorghiu- Dej" vor încheia în acest an prima etapă a lucrărilor : darea în folosință a u- nei aripi față inii trați, săli de ții de proiectare, laboratoare ș.a. Pînă la începutul vlitoru- lni an universitar se prevede, de asemenea, terminarea și amenajarea completă. a unei noi aripi a Academici de stndii economice, însumînd 7 nivele cu laboratoare și săli de seminar. Pentru nevoile aceleiași instituții, in curînd va construirea unei clădiri în calea robanțî. Ea vs

de de in supra- peste 10 metri pă- cnprinzînd cursori șidesemînarii, spa-

începe noi Do- cu-
(lirmare din pag. I)

1968

0 O lume nebună, nebună, nebună (ambele serii) : 
PATRIA — 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 12,30 î 
16,30 ; 20.
• împușcături pe portativ : REPUBLICA (comple
tare Miracole) - 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, VIC
TORIA (completare Pîlnea noastră) — 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
p Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare 
Pîlnea noastră) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
c Există încă sclave : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2279 — ora 19,30), CAPITOL (completare 
Din pămînt șl foc) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
g Cel șapte samurai : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 
16,30 ; 20.
O Zidul înalt : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30. 
0 Capcana : FESTIVAL — 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, FEROVIAR — 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 10,15 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20 (la
toate completarea Pîlnea noastră), MELODIA (com
pletare Orizont științific nr. 12/1967) — 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Dați-ml
un calmant) — 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
0 Loana : LUMINA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) — 9,15—15,45 în continuare ; 18,15; 20,45. 
0 O poveste uimitoare : DOINA (completare Pași 
spre Brâncuși) — 10 ; 11,30 ; 13,45.
0 Robii : DOINA — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Martin soldat : UNION — 16,30 ; 18,30 ; 20,30, 
FERENTARI (completare Republica la 20 de ani) 
- 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O sută unu dalmațlenl : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare, DRUMUL SĂRII (completare Năică 
și veverița) — 15 ; 17,30 ; 20.

0 CInd tu nu ești : GIULEȘTI (completare Dați-ml 
un calmant) — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA (comple
tare Salut, Kenya) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,30 ; 19.
• Zece negri mititel ; DACIA (completare Salut, 
Kenya) — 8—14,15 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21.

cinema
0 Escroc fără voie : BUZEȘTI (completare Flora 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Jocuri neschimbate : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15. 
• Un bărbat și o femele : GRIVIȚA (completare 
Lauri celor mal buni) — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, ARTA (completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. ■
0 Căutați Idolul : BUCEGI (completare Lauri celor 
mai buni) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLO- 
REASCA (completare Miracole) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Careta verde : GLORIA (completare Io, Mircea 
voievod) — 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA

MURA (completare Permanențe) — u,15 ; 18,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Cea mal lungă noapte : UNIREA (completare 
Anatolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Moartea după cortină : TOMIS (completare O 
nuntă la Olteni) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 încercuirea : FLACĂRA (completare Miracole)
— 16 ; 18,15 ; 20,30.

Vulturii zboară devreme: VITAN (completare 
ncercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

0 Dosarul XII : MIORIȚA (completare In întîm- 
plnarea viitorului) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
PACEA (completare Sorinei și soarele) — 16 ; 18 ; 20. 
0 Război și pace (seriile I șl II) : POPULAR — 
15 ; 19,30, PROGRESUL — 15 ; 19,15.
0 Do trei ori București : AURORA — 11 ; 13 x
15.15 ; 17,30 ; 20.
0 O fată fericită : MUNCA (completare Anatolia 
ospitalieră) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : MOȘILOR (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA 
(comoletare Orizont științific nr. 12/1967) — 12 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Republica Skid : COSMOS (completare Pe drumul 
măiestriei) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Corlgența domnului profesor t VIITORUL (com
pletare Mal bine să prevenim... Profilaxia TBC)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Innourare trecătoare : LIRA (completare In în- 
tîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : COTROCENI (comple
tare Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Premiere cinematografice

„CEI ȘAPTE SAMURAI"Incepînd de astăzi, la cinematograful „Central’ din Capitală va rula un film al lui Akira Kurosawa, distins cu premiul „Leul San Marco de argint" — la Veneția 1954 : „Cei șapte samurai*. Filmul înfățișează aventurile celor șapte samurai care înfruntă atacurile unor bandiți. In rolul principal apare Toshiro Myfune, unul din marii interpreți ai ecranului japonez. In alte roluri : Takashi Shimura, Yoshic Inaba.

„O lume nebună, 
nebună, nebună..."Săptămîna aceasta este programat La cinematograful „Patria*1 din Capitală filmul american în culori „O lume nebună, nebună, nebună..." Această producție, căreia unii cronicari i-au spus „comedie gigant", a fost realizată de cunoscutul regizor Stanley Kramer. Numele lui este cunoscut publicului românesc și datorită filmelor „Procesul maimuțelor" și „Procesul de la Nurnberg" care au rulat și la noi. Demn de relevat este și faptul că, în realizarea sa, Kramer s-a folosit de prezențe actoricești de prestigiu ca Spencer Tracy, Mickey Rooney, Buster Keaton și alții. Filmul a fost distins în anul 1964 cu Premiul Oscar.

Vasi-

artă

0 Teatrul de stat de operetă : 
contesa Marltza — 19,30.

0 Opera româna : Vocea umană | 
Francesca da Rlminl ; Poarta să
rutului ; Coloana fără sfîrșit ; 
Arcade — 19,30.

20, (în sala Comedia a 
Cara-

0 Teatrul Mic : Pur șl simplu o 
criză
Teatrului Național „L L. 
glale") : Tango — 20.O Teatrul de estradă „Ion 
lescu“ : Ca-n filma — 19,30.

0 Teatrul „C. L Nottara” (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Viziuni flamande — 20.

0 Studioul Institutului de 
teatrală și cinematografică „I. L, 
Caragiale" : Goana după fluturi 
— 20.

0 Teatrul Gluleștl (în sala Stu
dio a Teatrului Național „I. L. 
Caragiale") : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
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ARHITECTURA SATELOR

prinde 8 amfiteatre, spații pentru sediile catedrelor și un modern centru de calcul și cibernetică e- conomică. noastră va elude in său peisaj nlc și un alt edificiu universitar ; este vorba de noua aripă a Institutului de arhitectură „Ion Milieu", care va cuprinde, cu preponderență, încăperi destinate activității de proiectare a viitorilor arhitecți. In trimestrul al doilea din a- cest an studențesc II" își va înfățișarea sa dc „o- rășel studențesc", cînd prin darea în folosință a unor cămine cu o capacitate de 860 locuri și a linei cantine noi pentru 3 000 de studenți se vor încheia vastele lucrări de construcții ale unor edificii social-culturale din imediata vecinătate a viitorului institut politehnic.Vechea cetate universitară a Clujului se va îmbogăți, de asemenea, cu noi amenajări universitare. Aici au început lucrările pentru clădirea laboratorului destinat Facultății de chimie a U- niversității „Babeș- Bolyai" și în curînd se

ridică spiritul pe culmi unde viața se vede relief, culoare și interes ; istoria nu numai că ne Iasă în mijlocul vieții, dar o lărgește prin perspectiva imensă a trecutului, prin presimțirea viitorului fără de capăt. Nu există disciplină omenească prin care să ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și de viață".Dragostea de patrie, de popor, de creațiile lui artistice, se învață, se educă Și nimeni nu iubește ceea ce nu cunoaște, ceea ce nu învață. Viata modernă a statelor și a popoarelor nu se mai poate mulțumi cu o afecție instinctivă și primară. N-avem dreptul și nu va avea nici o generație dreptul de a neglija mijloacele și căile de edu-

de fără

Capitala mai in- modernul arhitecto-

complexul„Regie desăvîrși

va deschide șan-

tierul unui nou grup social studențesc, însumind cămine cu 3 220 locuri și o cantină modernă pentru 3 000 de studenți. La Craiova au început de curînd lucrările la două cămine, care vor completa celelalte edificii similare date in folosință anul trecut, iar la Suceava, constructorii înalță un nou local pentru Institutul pedagogic din localitate.în ce) centru din țară, este prevăzută începerea lucrărilor pentru construirea Institutului dc petrol Ia capătul șoselei București - Ploiești, cu o suprafață de circa 15 600 metri pătrați. Constructorii vor fi pre- zenți și în alte centre universitare din țară, unde în acest an sînt prevăzute completări ale spațiilor de învățămînt, perfecționări ale condițiilor de lucru din unele laboratoare, dotări cu aparatură și utilaj didactic și de cercetare științifică în valoare totală de peste milioane de lei.

mai tîr.ăr universitar la Ploiești,

Mihai
IORDANESCU

tinere-cație patriotică a tului.Același lucru mi-aș permite să-1 relev și în legătură cu geografia, în general, și cu geografia patriei în mod
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Cel ce intră într-un magazin jl 
să-și cumpere stofă își alege, fl 
desigur, pe aceea a cărei cu- |j' 
loare îi place mai mult. Dar || 
înainte de toate, importantă II 
este calitatea De aceea, stofele || 
sînt supuse unui examen mai |j 
amănunțit: desenul, grosimea, 
tușeul, șifonabilitatea sînt ana
lizate pe rînd.

întreprinderea industrială 
de stat „Libertatea" din Sibiu, 
reutilată cu utilaj modern, pro
duce stofe frumoase, de cali
tate. într-o varietate de culori 
și nuanțe care se bucură de 
aprecierea pozitivă a cumpă
rătorilor

Stofele fine bărbătești și de 
damă, produse de întreprin
derea sibîană trec cu succes 
examenul calității și „la pur
tare" Rezistența firului și a 
culorii la călcat, la ploaie și 
soare conferă stofelor sibiene 
calități de necontestat.

întreprinderea „Libertatea" 
produce și furnituri pentru 
croitorie: vată, vatelină și 
vatir.

0

îS

Casa țărănească reprezintă și ea, alături de port, de scoarță, de muzică și dans, o manifestare a gustului artistic popular depășind mai totdeauna limitele utilului.Materialele fragile din care au fost construite, instabilitatea vremurilor, nu au permis să nl se transmită exemplare de case care să depășească două veacuri, dar ele au darul de a repeta vechile forme anterioare. Este de presupus deci că tipul actual reprezintă supraviețuirea unor forme istorice care urcă pînă la casa dacă, reprezentată pe Columna lui Traian. O prelungire a naturii înconjurătoare cu care formează o armonie deplină. Și nu este numai o întîm- plare că prototipul casei de deal și munte, casa cu foișor sau pridvor ori prispă, este caracteristică regiunii subcarpatice oltene, văilor muntene ale Argeșului și Dîmboviței, prelungindu-se în văile Prahovei și Teleajenului, adică tocmai zonei de formație a primelor organizații politice române din perioada feudală.După cum au arătat-o cercetări recente, planul caselor, distribuția încăperilor și mai ales decorația lor exterioară au o semnificație care trece dincolo de temporal și ne

transportă într-o lume 1- maginară, bogată în înțelesuri magice. Traforul, de pildă, care împodobește stîlpii prispelor sau pridvorului, e într-un fel frunzișul codrului transportat în casă, o permanentă mărturie a înfrățirii cu natura. Vechile tipuri de casă confereau astfel satului românesc o fizionomie originală, deo-

alterează vechea fizionomie a dealului. In locul casei cu pridvor împodobită cu mușcate, în locul stîipilor cu trafor, al prispelor, a apărut „casa* care aduce aminte de cartierele mărginașe ale orașelor. Fenomenul a luat extensiune datorită faptului că, drept urmare a bunei stări actuale, se construiește mult. La Voi-
elemente

realizările ei concrete,înconsemnate în cronică ori pe trupul însuși al pămîn- tului patriei.La noi, în școala românească. a existat o fru-
I22E

puncte de vedere

sebindu-le net de acela al altor popoare. Satul românesc de deal sau munte reprezintă o apariție Care îneîntă ochiul prin forme și culoare, o altă înfățișare creată de om a lumii feerice exterioare, o floare și ea a livezilor și pajiștilor noastre, un element integrant și specific al peisajului românesc, una din creațiile cele mai autentice ale geniului artistic al țărănimii noastre.Călătorul care străbate azi văile Argeșului sau ale Dîmboviței ureînd sus pe muncelele Cîmpulun- gului, pînă sub streașină muntelui, va rămîne surprins de apariția tipuri noi de case.

nești, la Gemenea, la Lăi- căi, la Cetățeni etc., valea Dîmboviței și mai sus sub Mateiaș, la Bil- cești, la Nămăiești, apar construcții care, dacă fac dovada neîndoielnică a prosperității, nu mai conservă tipul de casă ce a făcut farmecul peisajului sătesc.In locul vechilor podoabe, simboluri încărcate de semnificații ancestrale ale caselor de pînă Ieri, am avut prilejul să vedem răspîndin- du-se moda decorării pereților exteriori cioburi de oglinzi.Transformarea aceasta a tipului de casă țărănească tocmai în zona prin excelență bogată în creații folclorice a mai fost semnalată în paginile ziarului. Este evident că problema depersonalizării treptate a satelor noastre de deal și munte prin pătrunderea masivă a unor elemente orășenești lipsite de amprenta specificului național rită întreaga atenție.Tendința actuală care am expus-o nu buie privită numai unghiul lui, dar conomio o partefort a pătruns și în lumea satelor și este un lucru bun. Nimeni nu are dreptul să pună stavilă progresului. Pe de altă parte, au intervenit schimbări în posibilitățile de aprovizionare cu materiale de construcție.

pe

cuînsâ unor care
doi sau trei ani, limba latină. Dar vor ajunge trundă ceva din tainele genetice ale române și ale altor romanice, așa după

să pă- înseși limbii limbi cum
se transforme analiză și unor șaradepropunere. Mi deosebit de

Educația umanistă
expres. Cunoașterea pă- mîntului românesc, a valorii lui geologice și economice, a frumuseților lui. ca și modificările aduse de om peisajului patriei, ține dc instrucția dar și de educația tineretului. lntr-ur anume sens, istoria și geografia reprezintă politica în rezultatele ei aplicative.

moasă tradiție clasică. Am avut buni latiniști și ele- niști, în bună parte rezultați din grija pe care școala noastră mai a dat-o culturii greco-romane. Nu putea învăța eleviisă scrie și să vorbească latinește dacă vor învăța,
veche clasice vom noștri

vor afla multe despre o splendidă cultură a ordinii morale, a frumuseții limpezi, a rațiunii așa cum a fost cultura romană. Clasicismul, în instrucție și » educație, pretutindeni adat și va da roade. A umanizat și umanizează. Cu o condiție: predarea limbii

orariile a evolu- omenirii perspec-
acest o- pentru pregătim își poate

latine să nu într-o seacă buchisire a gramaticale.Și, încă o s-ar păreaeficientă introducerea o- biectului Istoria culturii și a civilizației în elevilor. O istorie tiei spirituale a ar deschide largitive tineretului care trece, care va trebui să treacă prin școala de cultură generală. Aici, la biect de studiu, care e necesar să profesori, tînărulface o imagine sintetică a evoluției culturii și civilizației, pînă în prezent, așa după cum poate afla originea tuturor fenomenelor pe care, în civilizație și cultură. Ie dezbate prezentul.

sala și expo- al artei credem intervenit.

me-ps tre- aub influenței orașu-și sub acela e- și social. Pe de nevoia de con-

In locul lemnului, mal greu de procurai, căci i 3e dau destinații industriale mai productive, a pătruns la sate folosirea cărămizii și a cimentu-, lui. Acesiea-scare nu trebuie ignorate.Dar materialul nu trebuie să fie socotit un obstacol insurmontabil în calea păstrării zestrei artistice. Tipul casei tradiționale, care a făcut elementul distinctiv al satului românesc și gloria sa în ansamblul creației universale poate fl adaptat noilor materiale de construcții.Casa țărănească este creația țăranului însuși, care e arhitectul și constructorul propriei case, precum nentul natural populare. Aici noi că trebuieIar căile de înrîurire pot fi multiple. Ne-am îngădui, de pildă, să sugerăm crearea de modela de către arhitecți cu experiență și cunoaștere a stilului național, care ar putea fi difuzate în mediul sătesc, organizarea de conferințe pe județe și poate chiar pe țară pentru sublinierea importanței problemei din punct de vedere național, acordarea de înlesniri privind materialele celor ce se angajează să construiască cu respectul vechiului stil, acordarea de premii celor mai reușite exemplare.Nu trebuie să se uite că dacă orașele sînt, prin însăși funcțiunea lor, mai insistent supuse uniformizării — păstrînd însă și ele, în măsura în care viața modernă o îngăduie, nota specifică, națională, iar Capitala noăBtră este din acest punct de vedere un oraș- grădină, o prelungire citadină a satului înecat în flori — satul păstrează o marcă de originalitate pe care nu trebuie s-o piardă. Folclorul care face gloria noastră în concertul lumii începe cu casa.
Prof. I. L GEORGESCU
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Epilogul „Olimpiadei albe

SPORT (Urmare din pag. I)

țară. E foar-
Lln nou atac fructificat de echipa româna în meciul de asearâ

Handbalistele noastre

de betoane și mai mari

© Campionii ultimelor probe : Bonsack-Kohler (R.D.G.), Belousov 
(U.R.S.S.) • Eroii J. 0.: francezul Jean-Claude Killy (triplu campion 
olimpic), suedeza Toini Custafsson și italianul Eugenio Monti (dubli 

campioni olimpici)GRENOBLE (corespondență specială). — Campionii mondiali la săniuțe — două locuri, Thomas Kdhler și Klaus Bonsack, au cîștigat duminică dimineață pe pîrtia de la Villard de Lans titlul olimpic al probei, în cele două manșe disputate ieri, sportivii est-germani au realizat un nou record al pistei. Medalia de argint în această probă a revenit, ca și la campionatele mondiale, echipajului austriac Schmid — Walch, în- trecuți acum cu numai 49/100 de secundă. La aproape o secundă în urma austriecilor s-au clasat Winkler și Nachmann (R. F. a Germaniei).De o spectaculozitate aparte, concursul de sărituri cu schiurile de la trambulina mare a încheiat de fapt programul competițional al celei de-a zecea „Olimpiade albe". Peste 45 000 de spectatori au asistat la întrecerile de la Saint-Nizier. La antrenamentele prealabile făcute pe aceeași trambulină, o formă deosebită a arătat norvegianul Wirkola, dublu campion mondial. Săriturile lui au măsurat 105 m și 104 m. Dar și epilogul acestei olimpiade a furnizat o mare surpriză. Cu două sărituri de 101,5 m și 99,5 m, Belousov șl-a întrecut toți adversarii. Raska și norvegianul Grini s-au clasat pe locurile imediat următoare. Wirkola n-a putut ocupa decît poziția a 24-a.Ieri la Grenoble a fost de fapt „ziua bilanțurilor". Probele de schi alpin au avut în persoana francezului Jean-Claude Killy un campion de primă strălucire. învingător absolut anul trecut în „Cupa mondială", cu maximum de puncte, acum, pe pîrtiile de la Chamrousse, a reușit pronosticata, dar totuși foarte dificila misiune de a cîștiga toate cele trei probe alpine. Egalîndu-l pe nu mai puțin celebrul, la timpul său, Toni Sailer, triplu campion olimpio la Cortina d’Ampezzo, Killy a cucerit și titlul de campion mondial la ombinată, cu nota ideală : zero. în 4egătură cu activitatea sa viitoare, triplul campion olimpic de la Grenoble a anunțat că va abandona schiul la încheierea actualului sezon, odată cu alți cîțiva ași europeni ai schiului alpin — Guy Perillat, Leo Lacroix, Heinl Messner. Studenta canadiană Nancy Greene a detronat-o pe „regina” precedentelor Jocuri de iarnă. Marielle Goitschel.

Incontestabil însă, Greene, Goitschel și Annie Famose — secondate îndeaproape de Olga Pal și Isabelle Mir — au fost cele mai valoroase schioare la acest gen de probe.Schiul nordic a relevat superioritatea de ansamblu a norvegienilor, dar și strălucita performanță a suedezei Toini Gustafsson, dublă campioană olimpică. în privința sehiu- lui nordic, două lucruri sînt totuși de reținut: neașteptata victorie a italianului Nones la 30 km, care a arătat că oricînd schiorii transalpini sînt capabili să dea asemenea „lovituri de teatru", și apariția în fruntea combinatei nordice a patru schiori din Europa centrală : vest- germanul Keller, elvețianul Kaelin, est-germanul Kunz si cehoslovacul Kucera.Desfășurate în admirabilul complex sportiv din parcul „Paul Mistral", întrecerile pe gheață — hocheiul, patinajul artistic și patinajul viteză — au prilejuit performanțe de valoare, dispute de înaltă ținută. La patinajul artistic am remarcat pe americana Peggy Fleming, o adevărată „stea a ghețel", impresionanta demonstrație de virtuozitate a cuplului sovietic Belousova-Protopopov, pe cei trei medaliați Schwarz, Wood, Pera, fiecare în vîrstă de numai 19 ani. „Ne-a plăcut, desigur, marea clasă a medaliatelor, dar viitorul cred că aparține canadiene! Mag- nussen, americanei Lynn, sovieticei Grijbovskaia și micuței românce Beatrice Huștiu" — conchidea, în relatarea sa, corespondentul special al „France Presse".La. patinaj viteză toate recordurile olimpice, în afara celor de la 500 m, au fost pulverizate. Pentru numeroșii spectatori și, desigur, pentru telespectatori, competiția de hochei a constituit o veritabilă revelație ; incertitudinea victoriei finale a planat pînă în ultima zi. Trei meciuri au fost apreciate ca excepționale : Cehoslovacia — U.R.S.S., Suedia — Cehoslovacia și U.R.S.S. — Canada.Cursa medaliilor olimpice a fost deci încheiată. în clasament, pe primul loc se află Norvegia (6 medalii de aur, 6 de argint și 2 de bronz), urmată de U.R.S.S. (5 aur, 5 argint, 3 bronz), Franța (4 aur, 3 argint, 2 bronz). Italia (4 aur). Austria (3

aur, 4 argint, 4 bronz), Olanda (3 aur,3 argint, 3 bronz), Suedia (3 aur, 2 argint, 3 bronz). România, cu o medalie de bronz, se numără printre cele 15 țări medaliate la aceste jocuri. în clasamentul (neoficial) pe puncte, locul întîi revine, de asemenea, Norvegiei (103 p.), urmată de U.R.S.S. (92 p.), Austria (79 p.), Suedia (63,5 p.), Franța (62 p.), Olanda etc. România ocupă locul 18 (din 37 de țări participante) cu 7 puncte.Sportivii români au reușit să cîș- tige prima lor medalie la Jocurile de iarnă, prin echipajul de bob Ion Panțuru — Nicolae Neagoe, clasat pe locul trei. Echipa de biatlon a ocupat locul 7, iar cea de hochei, comportîndu-se sub așteptări, locul4 în grupa B.A 10-a olimpiadă de iarnă s-a situat, pe plan tehnic, la un nivel remarcabil. Au fost stabilite numeroase recorduri mondiale și olimpice la patinaj viteză, schiorii alpini și boberii au gonit pe pîrtii cu viteza automobilelor de curse, fon- diștii, în condiții atmosferice total neprielnice, au scos timpuri valoroase, iar patinatorii artistici și săritorii de la trambulină s-au dovedit adevărat! virtuoși în disciplinele lor.
A. CALINESCU

vor participa la „mondiale”
Dubla înfîlnire dintre selecționatele feminine de handbal ale României și Suediei, în turneul final al campionatului mondial din toamna acestui an, s-a încheiaf cu succesul handbalistelor române. învingătoare în prima confruntare de le

avînd drept miză calificarea

COMITETUL INTERNATIONAL OLIMPIC a format o comisie specială care să analizeze problemele Jocurilor olimpice de iarnă în general și ale probelor de schi alpin în special. Din această comisie, prezidată de olandezul Herman van Karnebeek, face parte și reprezentantul României în C.I.O., Alexandru Șiperco.
SPECIAL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ — Arbitrii probei de patinaj artistic au primit mici cadouri : femeile — sticluțe cu parfum, bărbații — mașini de ras. Pe ambalajul unei mașini de ras scria : „Special pentru dumneavoastră". Era adresată unui arbitru... cu barbă.

gați de natura muncii lor să-și ordoneze clipă de clipă mișcările, conform unul fîlm de o precizie matematică. Ceea ee aid s-a spus telegrafic în trși jumătăți de cuvinte reprezintă, de fapt, munca a zeci de oameni, pe parcursul a douăzeci și patru de are. Și astfel, într-un dialog de douăzeci de minute a fost hotărît cu minuție, programul de lucru a sute și sute de oameni, în zeci de puncte de lucru, pe întreaga suprafață, în întregul spațiu al imensei hale. După cele douăzeci de minute sînt complet amețit șl în posesia unor însemnări fidele, dar imposibil de structurat într-un fir logic, N-am codul Codul acosta e o profesie ; o viață de om.Prefer să privesc două ore, în spațiul răvășit ai halei, riguroasa mișcare despre care s-a discutat la „o- perativă”. Iar eeea ce se pptrece în jurul meu este rezultatul acestor forțe sincronizate cu măiestrie pentru a-i reda Hunedoarei unul dintre marile ei organisme. Specialiștii spun că, după modernizare, laminorul de 800 de milimetri va produce și calitativ mai mult. Vor putea fi laminate aici oțeluri aliate, oțeluri speciale. Un sortiment mult mai larg.Paralel cu modernizarea blumin- gului vechi, se află în construcție, la grupul de laminoare noi, un nou bluming, de 1 300 de mm. Nou. Ultimul cuviat al tehnicii Col mai mare din țară. Hunedoara șl-a mărit șl își va mări și de acum încolo potențialul ei productiv, prin alăturarea 
unor construcții siderurgice noi. A- dăugați «vitalizarea celor vechi șl obțineți imaginea completă a creșterilor pe care Ie Înregistrează acest pămint fertil.

un grafic atît de complicat îneît pare o foarte savantă pînză de păianjen între ramificațiile căreia se condensează mii de date tehnice. Orizontal, el este gradat în cele o sută de zile ale termenului planificat. (Graficul acesta a fost elaborat cu ajutorul creierului electronic). Acesta este primul rînd de gradații. Dar sub el urmează un al doilea, cuprinzînd nouăzeci de subdiviziuni (cele ' nouăzeci de zile ale angajamentului) obținute prin reîmpărțirea primelor diviziuni. Astfel că o zi din graficul angajamentului cuprinde mai mult decît o zi din graficul planificat. Totul calculat pînă la ultimul șurub. Un entuziasm cibernetizat, supus unei divizări zilnice, matematic. Pentru că operația modernizării a- cestui laminor nu îngăduie întâmplarea, mersul de la sine Bau plusul dezordonat de eforturi.— întreprinderea noastră — spune inginerul Ciorapciu — execută reparații capitale la cuptoarele Siemens Martin din oțelării. Dar o reparație capitală de bluming n-a mal fost executată la noi în te complicat...3 000 de metri cubi sparte, turnarea unei . cantități de betoane noi, montarea a 2 220 de tone de utilaje (Intre care o sală a mașinilor cu circa 300 de motoare) iată cîteva cifre care exprimă efortul acestor oameni.— După experiența noastră — continuă inginerul — n-am montat pînă acum niciodată, intr-o lună de zile, mai mult de cinci sute de tone de utilaje. Șl iată că acum, in patruzeci de zile am reușit 2 200 de tone» Folosind numai jumătate din numărul necesar de oameni, pentru că am introdus, cu mari discuții — mulți spuneau că nu va încăpea in hală — o mașină uriașă care a înlocuit cea mai mare parte a muncii necalifi- cate,*.Așadar lucrarea se anunță a fi 
gata cu zece zile mal devreme șl nu
mai cu jumătate din nnmăral de oa
meni planificat»Ne-am obișnuit eu disponibilitățile, cu setea de fapte mari și cu spiritul inventiv al constructorilor Hunedoarei. Se mai adaugă energia lor a- parte. Și ritmul. Ritm imprimat în întreaga lor ființă, poate ca urmat» a faptului că ceea ce au ei în permanență de făcut sfnt vaste și complicate obiective industriale. I-am văzut pe acești constructori — pe responsabilii diverselor sectoare ale șantierului — la una din ședințele operative care au loc în fiecare zf, la ora douăsprezece, în biroul improvizat al inginerului coordonator.După ce toți inginerii, șefii de loturi, șefii de lucrări, maiștrii, reprezentanții beneficiarului, s-au aȘe- zat în jurul mesei, replicile încep să fulgere între ei și inginerul coordonator. Replici scurte, sintetizate la extrem. (Pentru cineva limbajul ședinței este, pur literatură abstractă I).De exemplu :— Subsolul de ungere trei. Mîine pavăm ?— Pavăm.— Spargerea la predecantor. Spart?— Spart.— Pornirea motorului la prede- cantor.--”S-a făcut, ș #

Upsala cu 10—9, reprezentantele făriî noastre au cîștigat și a doua partidă, desfășurată aseară în sala Floreasca din București, cu scorul de 16—8 (9—3). O victorie scontată, la o renfă concludentă asupra valorii două echipe.Oaspetele, posesoare ale unei îndemînări, destul de insistente, dar deficitare în ce privește potenjiaiul fizic și eficacitatea combinațiilor, n-au constituit un obstacol greu de trecut. De altfel, avînd în vedere siguranfa anticipată a calificării, antrenorii echipei noastre au utilizat întregul efectiv de jucătoare ce vor începe pregătirile pentruCe listele petiție zon ? Desigur, un răspuns la această întrebare, bazat doar pe evoluția lor în întîlnirea de ieri, ar fi timpuriu și neconcludent. Totuși, este de remarcat că actualul lot national, cuprinzînd jucătoare cu calităfi certe din trei generații, poate da în scurt timp un randament mult mai bun.

vremeadife- celorbune Thnpnl probabil pentru 20, 21 
șf 22 februarie: vreme relativ rece la începutul intervalului, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi schimbător in nordul țării șt mai mult noros în rest. Vor cădea precipitații slabe locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime în nordul țării vor fi cuprinse între minus 12 grade șl minus 6 grade, iar în sud între minus 5 și plus 1 grad. Tempe

ă*

Ieri, la fotbal

numărul

din afară, și simplu.
OINCIDENȚA — Toți cei 18 componenți ai echipei de ho* chei pe gheață a Japoniei an aceeași îndeletnicire profe* sională : funcționari.

turneul final al C.M.perspective ne oferă handba- noasfre pentru principala com- internațională a actualului se-

Numărul mare de căzături și i. de slalom special l-a supranu-

»■

în cîteva rînduri
(Urmare din pag. I)

Echipele de volei Stade de Reims 1—0
au reluat campionatul

Campionii olimpici la săniuje Kohler — Bonsack (R.D.G.)
9 ur- Fiorentina—Steaua Bucu- Voivodina Novi

’ .v’ll .vcicuruj c,d>iixip2uii, oixiiQijtic .luni BWIer afirmă că foarte tinerele schioare americane — lipsite acum < de experiență, dar pline de calități — vor fi principale favorite la campionatele mondiale din 1970. Se va adeveri pronosticul lui Sailer ?

ROLUL MEMORIEI — Un bun schior alpin are nevoie de o foarte bună memorie. Intre altele, pentru a îndeplini a- ceastă condiție practicant!! probelor alpine consumă alimente bogate în fosfor, iar la antrenamente parcurg traseul metru cu metru, își aleg diverse repere și, în plus, afișează pe un perete al camerei... harta traseului.

' ' ' '^$8

Ieri s-a reluat sezonul oficial intern ce marchează, în acest an, pentru voleibaliștii fruntași începutul unui dificil drum al cărui punct terminus îl constituie J.O. de la Ciudad de Mexico, și care are ca etape intermediare întîlnirile din C.C.E. Contradictoriile rezultate din sezonul trecut (finală românească în C.C.E. băieți a- lături de locuri în..; subsolul clasamentelor la „europene") creează antrenorilor și jucătorilor obligații sporite, solicită o pregătire superioară pentru reconsiderarea ierarhiei voleiului românesc pe scara lorilor mondiale.Evoluînd în fața blicului propriu, compania Viitoruluicău, deținătorii C.C.E., dinamoviștii au lăsat impresia unei reveniri • la forma ce le-a adus trofeul doi ani consecutiv. împletirea rațională a atacurilor în forță cu combinațiile de subtilitate (reușite aproape în totalitate), aplombul trăgătorilor principali și fermitatea defensivei active, au „topit" puținul elan al băcăoaniloi care au cedat cu 3—0. Deși au în față întîlnirea cu Blookker (Olanda), pe dinamoviști îi preocupă jocul ce-1 voi susține, probabil, în semifinala competiției cu campionii Poloniei...

va-pu- înBa-

r^RONOSTICUL LUI SAILER — In proba de slalom special toate cele patru concurente americane au fost descalifica- --..l; te. Cu toate acestea, Celebrul campion, olimpic Toni Sai-

SLALOM „HARA-KIRI" — Numărul abandonuri din întrecerea feminină făcut pe antrenorul austriac Franz Hoppichler să mească această probă „Slalomul Hara-Kiri" ! Ertand a un ecran divizat evoluția simultană a unor schiori și schioare de prima mînă, ca de pildă, Marielle Goitschel și Nancy Greene. Procedeul s-a dovedit foarte interesant pentru amatorii sporturilor de iarnă și... instructiv pentru teleoperatori.GENȚIA FRANCE PRESSE relatează că Drapelul Olimpic, care timp de 12 zile a fluturat pe cel mai înalt catarg la Chamrousse, a fost furat în cursul nopții de sîmbătă spre duminică.

CURSA PARALELA — Cineastul francez Jacques obținut un mare succes de public prezentînd pe divizat ..................... ........................

• ÎN PRIMA ZI a turneului internațional de fotbal de la Viareg- gio, rezervat echipelor de juniori, au fost înregistrate rezultatele mătoare : rești 2—0 (1—0) ;Sad—A.C. Milan 3—1 (0—1) ; Inter- nazionale(0—0) ; Burevestnik (U.R.S.S.)—A.S. Roma 0—0 ; Dukla Praga—Sampdo- ria Genova 1—0 (0—0).

îată cîteva rezultate înregistrate 
în meciurile amicale de duminică : 
Rapid — Farul 1—0 (0—0); Stea
gul roșu Brașov — Politehnica Iași 
1—1 (0—1); Universitatea Cluj — 
Minerul Baia Mare 1—1 (1—0); 
Politehnica Timișoara — Jiul 1—1 
(0—1); Dinamo Obor — Dinamo 
Bacău 1—0 (1—0); Șoimii Buzău 
— A.S.A. Tg. Mureș 2—4 (1—2).

— Cînd pozăm ^analul de cable 7 Mîine ?— Soluție ungere cable; La caje. Nu s-a dat.— Se dă.— Oriunde I-ai pune e prost pus— O soluție trebuie totuși găsită.— Se va clarifica terenul de montaje.— Se va da o schiță la cuva de evacuare tundere. Poftim. Cine face cuva ?— Trebuie găsită o soluție, măi, că peste cinci zile trebuie montată foarfecă. Te rog scrie așa : Se va curăța paharul foarfecii idem scoatere bucșă. Termen mîine, sîmbătă.Și tot așa.Replicile se fugăresc, se încrucișează, într-un ritm alert Dactilografa răpăie încontinuu, scriind numai jumătăți de cuvinte, simboluri codificate a căror cheie o dețin numai acești oameni obișauiți și obli-

raturile maxime în nordul țării vor oscila între minus 4 grade și plus 2 grade, iar în sud intre minus 2 și plus 6 grade.In București: vreme relativ rece la Început, apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații temporare. Vînt potrivit. Temperatura In seădere la Început, apoi în creștere.

Și Steaua, (care a învins cu 3—0 A- lumina. Oradea pe terenul acesteia), are o sarcină relativ ușoară în sferturile de finală ale C.C.E. unde Virtus Bologna nu îi poate periclita practic șansele.în Capitală s-au consemnat numai succese ale gazdelor, oaspeții servind o replică modestă Rapid —Minerul Baia Mare (m) 3—0; C.P.B.- „U" Cluj (f) 3-1; Medicina — Drapelul Roșu Sibiu (f) 3—0.în țară s-au disputat partidele masculine

Farul — Tractorul Brașov 3—2 ; Petrolul Ploiești — I.C.F. 3—2 ; și cele feminine : „U“ Craiova — Rapid 0—3 ; Farul Constanța — Penicilina Iași 3—2.Campionatul național programează la începutul săptămînii meciurile feminine Dinamo — C.S.M. Sibiu și Dinamo — Drapelul Roșu, prilej de verificare a potențialului bucureștence- lor înaintea așteptatei întîlniri cu echipa Japoniei ce-și va începe turneul în țara noastră astăzi la Constanța.

• LA MOSCOVA, cu ocazia concursului de atletism de la Palatul Sporturilor, proba de triplu salt a fost cîștigată de sovieticul Nikolai Dutkin, cu 16,51 m. Pe locul doi, cu 15,92 m, s-a clasat Șerban Ciochină. Alte rezultate: 50 m bărbați —Guiness (S.U.A.) 5” 4/10 ; 50 m femei - Farrell (S.U.A.) 6”00 ; 800 m bărbați : — Crothers (Canada) 1’50” 5/10 ; lungime femei — Elena Ringa (U.R.S.S.) 6,36 m; greutate — Na- dejda Cijova (U.R.S.S.) 17,48 m.

D. ILIESCU

Dinamoviștii în atac în meciul cu Viitorul Bacău

• ORAȘUL DUȘANBE (R.S.S. Tadjikă) găzduiește un turneu international de fotbal la care participă echipele Universitatea Craiova, F.C. „Polonia", Pamir Leninabad și Energetik Dușanbe. în primul meci, Universitatea Craiova a terminat nedecis 1—1 (1—0) cuEnergetik Dușanbe. Scorul a fost deschis în primul minut de Nită. Gazdele au egalat în minutul 87. Partida a fost urmărită de 20 000 de spectatori.
9 „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA BASCHET. în competiția masculină (sferturi de finală, meci tur) la Sofia, T-S.K.A. Cerve- no Zname a întrecut cu 89—76 (38— 46) echipa iugoslavă Zadar. în competiția feminină : T.T.T. Riga — coaro Vicenza 87—43 (48—25)M.T.K. Budapesta 62—50 (23—18). L.K.S. Re-Și LodzCI- r______ _ (dealtfel, fără efect), reușind’ să învingă la Nicosia, cu scorul de 2—1(1—1), reprezentativa Elveției în ultimul meci al grupei a 6-a a campionatului european. După cum se știe, pe locul întîi în această grupă (Ia care a participat și echipa României), s-a clasat selecționata Italiei.

• ECHIPA DE FOTBAL A PRULUI a produs o surpriză

• ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL PARTIZAN BIELOVAR a învins cu 24—16 (11—9) formația spaniolă Granollers și s-a calificat în semifinalele „Cupei campionilor europeni”. în primul meci echipa iugoslavă cîștigase cu 36—13.

țul Timiș — au obținut pînă la 48 000 kg legume de pe fiecare hectar de solarii și un venit brut de pînă la 290 000 lei la hectar. Aceste cifre demonstrează eficiența ridicată a culturilor protejate, posibilitatea de a spori cantitățile de legume timpurii din care o parte se vînd la export și în același timp sporirea veniturilor din legumicultură. Și a- menajarea solariilor ca și a răsadnițelor întîrzie atît datorită unor defecțiuni organizatorice în unele cooperative agricole, cît și lipsei materialelor necesare.Planul privind producția de legume pe 1968 cuprinde sarcini precise pentru diferite ministere și întreprinderi în ce privește materialele care urmează să le livreze agriculturii. în ultima perioadă aprovizionarea cooperativelor cu unele materiale s-a desfășurat în condiții mai bune, asigurîndu-se în întregime ramele de răsadnițe, fiind avansate livrările și la alte materiale (cherestea, geamuri, lemn pentru construcții rurale). în ce privește amenajarea răsadnițelor din prefabricate de beton continuă să existe o serioasă rămîne- re în urmă determinată atît de livrarea lor cu întîrziere de către întreprinderile furnizoare, cît și datorită faptului că unele cooperative nu ridică la timp aceste materiale. De asemenea, solariile au fost amenajate în proporție de numai 30 la sută ceea ce este cu mult sub posibilități. Este necesar ca, în perioada care urmează. consiliile de conducere din cooperativele agricole să mobilizeze toți meseriașii constructori pentru confecționarea solariilor ; să se urgenteze pichetatul terenului, făcutul gropilor și plantatul stîlpilor, astfel ca solariile să fie terminate cel mai tîrziu în a doua decadă a lunii martie în zonele din sud și vest și pînă la finele lunii martie în celelalte zone.Perioada care a trecut de la începutul anului și rezultatele încă insuficiente obținute în pregătirea producției de legume demonstrează că uniunile cooperatiste, întreprinderile si bazele de aprovizionare tehnico-materială, precum și cooperativele agricole, nu au tras maximum de învățăminte din deficientele care s-au manifestat în aprovizionarea populației cu legume în a- nul care a trecut. Va trebui ca, în perioada care urmează, să se depună eforturi deosebite pentru asigurarea tuturor materialelor necesare și, în același timp, să continue în ritm susținut celelalte lucrări de care depinde producția de legume.Uniunile cooperatiste să acorde o atenție deosebită asigurării docu-

mentațiilor tehnice, deschiderii nantării și aprovizionării din timp cu materiale pentru construcția celor 91 ha sere pe care cooperativele agricole le vor executa în a- cest an. Pentru intrarea la timp în producție a serelor va trebui să se organizeze în mod temeinic șantierele, să se asigure numărul necesar de meseriași pe specialități, să se stabilească graficele de execuție, iar uniunile cooperatiste să urmărească îndeaproape calitatea lucrărilor care se execută.Unul din factorii care asigură producții mari de legume și de calitate superioară îl constituie irigarea culturilor. Faptul că în anul 1987 producția prevăzută de legume nu a fost realizată decît în proporție de 78 la sută, se datorește atît nerea- lizării suprafeței planificate, cît și

revizuiască întregul sistem de gare.Efectuarea la timp a tuturor crărllor care hotărăsc producția legume este condiționată în cea maimare măsură de buna organizare a muncii în fiecare cooperativă agricolă și cointeresarea materială a cooperatorilor în sporirea producției și livrarea unor produse de bună calitate. Anul trecut a avut un efect pozitiv regulamentul elaborat de biroul permanent al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, care prevede constituirea și atribuirea fondurilor pentru stimularea livrărilor la export a legumelor și fructelor în stare proaspătă. Prin aplicarea acestor măsuri de cointeresare, în cooperativele a- gricole din fostul raion Arad s-a a- tribuit suma de 5155 000 Iei drept

PRODUCȚIA
DE LEGUMI

irigării doar în proporție de 65 la sută a suprafețelor cultivate cu legume. Ca urmare, producțiile au fost mici, sub posibilități, în ciuda sumelor mari investite. Pentru ca a- semenea deficiențe să nu se mai repete s-a stabilit, în colaborare cu Consiliul Superior al Agriculturii, ca în acest an, din suprafața planificată a se cultiva cu legume să se irige cel puțin 92 la sută. Controlul efectuat de uniunile cooperatiste în luna ianuarie în cooperativele agricole, care au contractat legume, a scos în evidență, la unele consilii de conducere, tendința de a cultiva și în 1968 legume în sistem neirigat. Comitetul Executiv al Uniunii Naționale consideră necesar ca birourile executive ale uniunilor cooperatiste. conducerile întreprinderilor de valorificare a legumeloi’ și fructelor, consiliile de conducere din cooperativele agricole să ia toate măsurile de folosire rațională a tuturor surselor locale de apă, să se urgenteze repararea agregatelor de irigat și de îndată ce timpul permite, să

premii, revenind cîte 2,50 lei pentru fiecare zi-muncă efectuată în legu- micultură. De asemenea, în fosta regiune Ploiești suma repartizată cooperatorilor s-a ridicat la 2 194 000 jei.

valorificare a legumelor șl fructelor, pentru contractarea întregii producții de legume oferite de cooperativele agricole, membrii lor șl alți producători. Deși planul de contractări la legume pentru acest an s-a realizat în proporția de 103,4 la sută, sînt unele sortimente: rădă- cinoase, fasole, conopidă, vinete care n-au fost contractate decît In proporții ce variază de la 82 la 89 la sută, deși se cunoaște că, an de an, aceste produse sînt deficitare. Este neeesar să se impulsioneze acțiunea de contractare atît in cooperativele agricole, cit și ou membrii cooperatori și alți producători, pentru realizarea și depășirea planului, iar unitățile producătoare șă ia toate măsurile pentru a cultiva întregul sortiment care a fost contractat de întreprinderile de valorificare. De a- semenea, pentru a asigura contractelor un suport material cert, este necesar ca în permanență Departamentul de valorificare a legumelor și fructelor, precum și unitățile sale teritoriale să controleze Îndeaproape modul cum ae asigură da către fiecare unitate baza materială necesară realizării planului de producție, iar in perioada de vegetație a culturilor, alături de conducerile de unități, să urmărească aplicarea complexului de măsuri agrotehnice. Paralel cu aceste măsuri, va trebui să se pregătească din timp toate condițiile pentru preluarea operativă și în totalitate a producției de legume contractate.Pentru a asigura o deservire civilizată a populației cu legume șl fructe în stare proaspătă șl semlln- dustrlalizată, este necesar ea Departamentul și unitățile sale teritoriale să ia măsuri da modernizare a magazinelor și punctelor de desfacere. Să existe e mai. mare preocupare depozi-.. . , • pentru lărgirea spațiului de depozi-Multe cooperative agricole din toa- tare șl păstrare în eondițiuni cores-tă țara, pe Kngă aplicarea retribul- punzătoare a legumelor. în centrele mari consumatoare să se studieze posibilitatea asigurării unor dulapuri âoamere frigorifice, care să mențină stare proaspătă legumele puse în vînzare. Totodată, unitățile Departamentului să asigure la centrele specializate prelucrarea producției rămasă disponibilă șl'a subproduselor șl să acorde asistență tehnică cooperativelor agricole pentru prelucrarea produselor legumicole nevalorificata în stare proaspătă.Perioada de timp care a rămas pînă la declanșarea campaniei agricole de primăvară trebuie folosită din plin la executarea tuturor lucrărilor de care depinde producția de legume, pentru a se asigur* populației cantități tot mai rhari din aceste produse și, în același timp, disponibilități pentru export.

rii suplimentare pentru depășirea producției planificate au aplicat și alte forme de cointeresare, care au făcut pe cooperatori să muncească cu mai multă răspundere în acest sector și să contribuie la obținerea unor producții mari. Este necesar ca uniunile cooperatiste să încurajeze aplicarea tuturor formelor de cointeresare materială care s-au dovedit eficiente, popularizîndu-le pe larg, pentru a putea fi extinse și în alte unități. Orice sumă de bani acordată ca premii, în cazul că se obțin producții mari și de calitate, nu este irosită în zadar, din aceasta cîști- gînd atît țăranul cooperator, cooperativa agricolă, cît și economia țării.în această perioadă, cînd se pun bazele producției de legume, sarcini importante revin întreprinderilor de
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O uoi hpte violente la Saigon © Măsuri pentru 

apărarea ambasadei S. U. A. 0 Nave scufundate

sau avariata

Agenția France Presse, citind un 
comunicat al Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud, 
anunță că în noaptea de 17 spre 
18 februarie forțele 
atacat 30 de centre 
mericano-saigoneze, 
inamice, precum și 
neral al 
americane

patriotice au 
importante a- 
baze logistice 
cartierul ge- 

comandantului trupelor 
din Vietnamul de sud.18 (Agerpres). în

In aceste zile, pe o stradă din Saigon

SAIGON cursul nopții de sîmbătă spre duminică, Saigonul a redevenit teatrul unor lupte violente. Patrioții au declanșat un puternic foc de mortiere șl rachete asupra unora din pozițiile armatei americano-saigoneze, printre care aeroportul Tan Son Nhut. Potrivit agenției „France Presse", 16 avioane au fost distruse sau grav a- variate, iar circa 20 de clădiri, printre care imobilul în care era instalat turnul de control al aeroportului au fost distruse.Pînă la răsăritul soarelui, aproape întregul oraș a fost luminat de rachete și de incendii. La declanșarea atacului, serviciile de securitate au luat măsuri severe pentru apărarea ambasadei americane. Ambasadorul Ellsworth Bunker a fost pus la adăpost într-un loc secret.Intr-un comunicat al Frontului Național de Eliberare se spune că patrioții au scufundat sîmbătă o navă a marinei americane care transporta 41 000 litri de carburanți si au avariat alte 5 nave.

PIAȚA COMUNA

BRUXELLES 18 (Agerpres). Luni începe o nouă sesiune a miniștrilor agriculturii celor șase țări membre ale Pieței comune. Timp de două zile, participanții la această reuniune vor discuta problema creării unor piețe comune ale produselor lactate și cărnii de bovine.După cum se știe, discuțiile care au avut Ioc pînă în prezent au scos în evidentă serioase divergențe între cele șase țări membre ale C.E.E. în timp ce Franța se pronunță pentru sporirea prețului la margarină, ceea ce ar atrage după sine un consum mai mare de unt și epuizarea excedentului ei de 150 000 de tone unt, Olanda, mare producătoare de margarină și interesată în desfacerea acestui produs, se împotrivește acestei propuneri, ca și R. F. a Germaniei. In ce privește carnea de bovine, Italia, care beneficiază în cadrul Pieței comune de un regim deosebit, avînd dreptul să cumpere carne și de la terțe țări, se opune cererilor care preconizează instituirea unor măsuri protecționiste dirijate împotriva acestor țări.

KUWEIT 18 (Agerpres). — La Kuweit s-a deschis duminică cea de-a treia Conferință a miniștrilor educației din țările arabe. La această reuniune iau parte delegați din partea tuturor acestor țări, reprezentanți ai emiratelor din regiunea Golfului Persic, ai Ligii Arabe și Federației in- terarabe a profesorilor. Partici-panții la conferință vor discuta probleme privind standardizarea programelor școlare în țările arabe, intensificarea cooperării în domeniul cultural și științific, dezvoltarea învățămîntului și educației în țările din regiunea Golfului Persic.

ani, au fost celebrați: Rabindranath Tagore, A. P. Cehov, Francis Bacon, Shakespeare, Jean-Jaques Rousseau, Romain Rolland, Miguel Cervantes, Ruben Dario, Charles Baudelaire, I. K. Aivazovski, Jonathan Swift, August Willhelm Schlegel, Luigi Pirandello etc. Desigur, pentru noi constituie un prilej de îndreptățită mîndrie înscrierea în calendarul UNESCO și sărbătorirea în diverse colțuri ale lumii a iluștrilor reprezentanți ai culturii și științei românești, cum au fost Mihail Eminescu, George Coșbuc, Mihail Kogălnicea- nu, Nicolae Teclu, Gheorghe Șincai, Nicolae Coculescu, Stefan Luchian

fice în aer liber", la care au participat 66 de specialiști din 22 de țări ; tradiționalele cursuri de vară organizate la Sinaia, unde se întîlnesc anual specialiști, cadre universitare și studenți din multe țări ale lumii, realizînd un fructuos schimb de cunoștințe și experiențe, cel de-al 10-lea congres de lingvistică, precum și „colocviul Brâncuși".Participarea reprezentanților culturii și artei românești la multiplele și variatele manifestări cultural- artistice în zeci de țări din Europa, America, Asia, Africa a fost subsumată nobilelor țeluri ale îmbunătățirii cunoașterii reciproce, întăririi prieteniei dintre poporul român și alte popoare. Amintesc cu titlu de exemplu turneele Operei Ro-

Dezvoltarea și lărgirea relațiilor culturale ale României cu numeroase țări ale lumii, interesul sporit pentru cultura poporului român, pentru creația oamenilor de litere, de artă și a savanților noștri își găsește expresia în numeroase fapte de cultură care au avut loc atît în țara noastră și la care participă din ce în ce mai mulți reprezentanți ai culturii și artei universale, cît și în prezența reprezentanților culturii și artei românești la manifestările și evenimentele de larg prestigiu internațional ce se desfășoară în alte țări. De pildă, a devenit bine cunoscut, pe toate continentele Festivalul și Concursul „George Enes- cu“ — care a reunit muzicieni din toate părțile lumii, începînd cu dirijori și interpreți de renume mondial, cum sînt : Zubin Mehta, Kiril Kondrașin, Herbert von Karajan, Sir John Barbiroli, Yehudi Menuhin, David Oistrah, Nicolae Herlea, Van Cli- burn, Claire Bernard, continuînd cu celebre formații și ansambluri ca orchestra filarmonică din Los Angeles sau din Philadelphia, orchestra simfonică a filarmonicii de stat din Moscova, nonetul ceh etc., și pînă Ia concurenți din cei mai tineri.Dintre multiplele manifestări cu caracter internațional organizate în țara noastră, al căror viu ecou âu prilejuit o mai adîncită cunoaștere și apropiere a popoarelor, cita de asemenea : primul internațional al filmului de ție, la care au participat neaști din 29 țări și unde prezentate peste 100 de filme ; simpozionul pe tema „Muzeele etnogra-
Tn ultimele zile în nume> roase orașe italiene — P/j- logna, Milano, Bari, Re^gio Emilia, Napoli — au avut loc manifestații de protest împotriva agresiunii S.JdzA. în Vietnam, de solid/ăpijate cu lupta eroică a poporului vietnamez. Un yriare miting a avut loc di/minică la Roma, în sala ■ „Supercinema”. Au vorbit l/hrico Berlinguer, membru a)r Direcțiunii Partidului Comunist Italian, Ercol Bonacina, din partea Partidului So/ialist Unificat, și Vin- cenz'O Gatto, din partea Pariîdului Socialist Italian al Ufiităfii Proletare. La sfîrși- >nj| adunării, coloane de manifestant s-au îndreptat spre cunoscuta piață Barberini, străbătînd numeroase străzi centrale ale orașului și pur- tînd pancarte și lozinci în sprijinul luptei eroicului popor vietnamez, de condamnare a agresiunii americane, pentru înceiarea bombardamentelor in Vietnam, pentru o acțiune mai fermă a guvernului italian, do desolidarizare față de politica americană în sud-estul Asiei. La a- ceastă impunătoare manifestare și-au dat adeziunea numeroase personalități ale vieții culturale și • artistice din capitala Italiei,

profesorul Giulio Carlo Argan, cunoscut c.rjtic de artă, profesorul Ettore Biocca, Alberto Benzoni,'din partea comitetului din Roma al P.S.U., reprezentanți ai conducerii federațiilor de tineret ale P.C.I., P.S.U. și P.S.I.U.P.La Florența, vineri seara, mii de tineri — muncitori și studenți — au participat la adunarea organizată de comitetul local pentru pace și libertate în Vietnam. Un moment emoționant a fost acela cînd sute de studenți care ocupau universitățile din Florența s-au alăturat manifestaților.în cuvîntările participanți- lor la aceste manifestații este larg împărtășită opinia că Statele Unite trebuie să pună capăt necondiționat bombardamentelor asupra R. D. Vietnam. „Este limpede că Statele Unite nu pot învinge în Vietnam, întrucît un popor care a dobindif conștiința dreptului său la independență și unitate nu poate fi îngenuncheat* — a declarat deputatul Gino Berfoldi, membru al direcțiunii Partidului socialist unificat.
Roma, i-8 februarieNicolae PU1CEA

Duminică după-amiază s-a desfășurat în Berlinul occidental, o puternică manifestație împotriva agresiunii americane din Vietnam. Au luat parte peste 8 000 de persoane. în majoritate studenți, dintre care aproape 1000 au reprezentat organizații din Olanda, Suedia, Anglia, Danema'rqâ, Franța și alte țări. Demonstrația a început la ora 13, Manifestanții, care au străbătut străzile centrale ale Berlinului occidental, purtau drapele alfe Frontului Național de Eliberare și pancarte cu lozinci condamnînd agresiunea S.U.A. în Vietnam. Au avut Ioc ciocniri între poliție 'și demonstranți.

Le Hâvre, Marsilia. In cele două mari porturi ale Franței se adună de o săptămînă colete din toate colțurile țării. La Le Hâvre, într-un imens depozit, se află vreo 7 500 de colete. Ele conțin motoare marine, grupuri e- lecirogene, motoare mai mici pentru felurite întrebuințări ; apoi medicamente și echipament medical, îmbrăcăminte, cărți și materiale pentru cercetări științifice. La Marsilia, pe unui dintre cheiuri se văd munți de cutii cu lapte, însu- mînd aproape 400 tone, alte alimente și peste 2 000 biciclete. Toate acestea sînt o prețioasă încărcătură pentru Vietnam, o manifestare a solidarității . poporului francez cu poporul vietnamez care luptă eroic pentru cauza nobilă a libertății și independenței săle.Aceste colete ce așteaptă a fi ■ încărcate pe vapor sînt roduf unei largi campanii populare denumite „Un vapor pentru Vietnam*, desfășurată de mai bine de două luni în Franța, S-a realizat o colectă pe scară largă, de bani și diverse obiecte oferite de milioane de francezi, cei mai mulți oameni cu resurse modeste ; sînt fonduri și o- biecte colectate pe șantiere, în fabrici și uzine, întreprinderi și facultăți, spitale și licee, în cartiere populare din orașele industriale, la sate.Campania „Un vapor pentru Vietnam", P.C.F., a fost da numeroase

ganizații diferite, printre care sindicale, de femei, de tineret etc. A fost nu numai o campanie de ajutorare materială, dar în același timp și de sprijin politic — de solidaritate activă. Ea s-a manifestat de altfel pe un plan mai larg în aceste luni, că- pătind forme dintre cele mai variate : mitinguri și demonstrații de masă, distribuiri de afișe și proiecții de filme în sprijinul Vietnamului, de protest ale opiniei ce contra agresiunii cane, organizarea de rințe, expoziții etc.Constituirea de P.C.F. a Comitetului nai de acțiune pentru rea și victoria poporului vietnamez, are ca scop să dea un nou impuls campaniei de solidaritate cu poporul vietnamez. Manifestările au culminat în aceste zile cu marea demonstrație de la 13 februarie, din Piața Bastiliei, cînd zeci de mii de parizieni și-au afirmat din nou, cu vigoare, protestul contra războiului dus de S.U.A. în Vietnam ; ei au cerut răspicat curmarea imediată a a- gresiunii, încetarea necondiționată a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam, retragerea trupelor S.U.A. din Vietnamul de recunoașterea dreptului porului vietnamez de hotărî singur soarta sa.
Al. GHEORGHIU

acțiuni publi- ameri- confe-către Națio- apăra-
pentru legalizarea P. C. din Germania și să demascam acțiunile împotriva drepturilor democratice*.

mâne în U.R.S.S., Grecia, Cuba și Franța, ale Teatrului Național „I. L. Caragiale" și Teatrului de Comedie, în multe țări din Europa, ale Corului „Madrigal" în Cehoslovacia, Franța, Anglia, Polonia, turneele u- nor ansambluri de folclor profesioniste și de amatori în țări din Europa, America, Asia și Africa. In a- ceeași ordine de idei menționez participarea unor tineri interpreți și compozitori români la diferite concursuri internaționale din Europa și America, unde au obținut, numai în 1966, de pildă, 8 premii I, 5 premii II, precum si alte distincții.Valorile spirituale ale României înregistrează o pătrundere din ce în ce mai mare în circuitul mondial și pe diferite alte căi: domeniul artelor plastice, artelor decorative și artei populare sînt tot mai pe larg prezentate peste hotare. Operele scriitorilor români, traduse în zeci de limbi străine, transmit imagini concludente și convingătoare din viața și aspirațiile actuale ale poporului nostru. Editurile noastre au participat la cele mai importante expoziții și tîrguri internaționale de carte de la Belgrad, Tokio, Frankfurt pe Main, Leipzig, New York, Varșovia, Moscova, Bologna, Praga etc. Merită amintit faptul că, în e- poca actuală, la noi în țară se desfășoară o activitate de largă amploare în direcția traducerii în limba română a tot ceea ce este progresist și valoros în literatura universală. Este semnificativ și faptul că există astăzi o e- ditură specializată în acest sens, E- ditura pentru literatură universală, ale cărei realizări sînt bine cunoscute maselor largi de cititori.Alături de celelalte instituții de cultură din țara noastră — Academia. universitățile, uniunile de creație și altele, — Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea a îndeplinit și îndeplinește un rol activ în direcția realizării și dezvoltării relațiilor culturale ale României cu țările străine. Răspunzând interesului tot mai viu manifestat în străinătate pentru realizările poporului nostru, pentru cultura, știința și arta românească, I.R.R.C.S. a înzestrat cu colecții de cărți și publicații, precum și cu alte materiale adecvate, o serie de biblioteci universitare, municipale, discoteci publice, filmoteci și muzee. In același timp a sprijinit, prin intermediul prietenilor țării

noastre de peste hotare, apariția șl difuzarea unor traduceri din beletristica românească, a unor lucrări și articole consacrate țării noastre, prezentarea de piese pe scene străine și la posturile de televiziune, înscrierea unor compoziții românești în repertoriul orchestrelor străine, precum și în programele unor posturi de radio. Numai în ultimii ani I.R.R.C.S. a organizat sau a pus la dispoziția unor instituții de cultură din străinătate zeci de expoziții de fotografii și documentare cu teme variate, numeroase expoziții de artă populară românească și de artizanat, precum și o serie de expoziții volante însumînd sute de seturi de fotografii. De asemenea, I.R.R.C.S. a pus la dispoziția instituțiilor și organizațiilor culturale din străinătate un mare număr de filme documentara traduse în limbi de circulație internațională, precum și discuri cu muzică de toate genurile, dicționare, albume etc.Pentru a reliefa și mai bine rolul și efectul acestor acțiuni în stabilirea unor relații de apropiere și cunoaștere reciprocă dintre poporul român și alte popoare, să reproducem cîte- va din impresiile comunicate sau publicate în presa din țara respectivă, de către diferite personalități. Astfel, cu prilejul vernisajului expoziției de fotografii „Peisaje și tipuri din Republica Socialistă România", trimisă de I.R.R.C.S. în Pakistan, ziarul „The Pakistan Times" scria : „Cele 155 de fotografii și 80 de panouri sînt expuse acum pentru vizitatori. Ele arată într-un detaliu uimitor o bogată și colorată panoramă a vieții românești tradiționale și contemporane. Expoziția constituie un omagiu binemeritat adus unui popor care a pășit cu o viteză impresionantă în epoca modernă, fără a-și neglija însă tradiția". La inaugurarea unei săli permanente de etnografie și arheologie românească în cadrul Muzeului Culturilor din Mexic, la care am avut cinstea să particiR, directorul acestui muzeu, arheologul Julio Cezar Olive, sublinia : „Muzeul Culturilor deschide încă o sală în care publicul din Mexic poate să vadă arta, tradițiile și valorile oamenilor dintr-o altă regiune a lumii, în cazul acesta a vechii și progresistei Românii". Poate nu e lipsit de interes să adaug că România este unica țară din Europa care are o sală permanentă în acest muzeu. In cadrul manifestărilor prilejuite de Centenarul Canadei, au fost organizate „Festivitățile săptămînii românești", la Hamilton.La rîndul său, I.R.R.C.S. realizează manifestări cultural-artistice, expoziții, seri culturale, gale de fi’<^ conferințe, care prezintă fenou.».».; cultural de peste hotare. Fără îndoială, publicul care le-a frecventat își amintește de seri culturale ca acelea dedicate Italiei sau Mexicului, Franței sau Japoniei, Suediei, Uruguayu- lui, Greciei, R.A.U. etc. La șirul manifestărilor mai sus amintite, trebuie adăugat numărul apreciabil al expozițiilor de artă populară, de fotografii documentare și de alte genuri, organizate la noi, sub egida I.R.R.C.S. în același spirit de prietenie.Desigur, modalitățile prin care cultura servește ca mijloc de apropiere și cunoaștere între popoare sînt multiple și variate, iar posibilitățile de a dezvolta munca noastră în această direcție sînt departe de a fi fost epuizate. In rândurile de mai sus nu am făcut decît o succintă reliefare a unor elemente de reală eficiență în această direcție. Dar mi se pare că ea este concludentă pentru ideea că astăzi, mai mult ca oricînd, cultura constituie un factor activ în crearea și consolidarea unui climat de pace și înțelegere între popoare, că schimbul de valori spirituale pe plan ternațional este una din premize importante ale progresului și civilizației în lume. In acest sens, cultura României socialiste, continuînd cele mai nobile tradiții ale poporului român, dezvoltîndu-se continuu și do- bîndind prestigiu tot mai mare aduce contribuția sa la tezaurul culturii universale, la realizarea mărețului ideal al apropierii, cunoașterii și încrederii reciproce, al prieteniei și păcii între popoare.a cerut restituirea confiscate de acțiunii ju- autorități și de interne, știe, poliția

Declarația reprezentantului ziarului 
„Deutsche Volkszeitung"BONN 18 (Agerpres). — La Diis- seldorf a avut loc o conferință de presă în cadrul căreia reprezentantul redacției ziarului „Deutsche Volkszeitungexemplarelor ziarului poliție, suspendarea diciare intentate de demisia ministruluiLtîcke. După cum se vest-germană a confiscat ultimul număr al ziarului amintit, care a publicat textul integral al proiectului de program al P. C. din Germania, redactorul șef al ziarului fiind acuzat de acțiuni care „pun în pericol securitatea statului*.„Deutsche Volkszeitung' — a declarat reprezentantul redacției — s-a pronunțat întotdeauna în favoarea drepturilor democratice ale cetățenilor din R. F. a Germaniei. „Acțiunea polițienească de confiscare a ziarului — a spus acesta — constituie o lovitură dată libertății presei. Ea constituie, de asemenea, o amenințare la adresa drepturilor noastre democratice, în general. Vom continua săParis, 18 februarie.inițiată de larg sprijinită partide și or- ne pronunțăm
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Adunare popularâ într-o regiune eliberată din Guineea zis „portugheză
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Un aspoci al șantierului Combinatului chimic de la Sumgait
(U.R.S.S.)

Un aspoct al șantierului Combinatului chimic de la Sumgait
(U.R.S.S.)

AGE
fost par- 
tancurl, ceea ce a dat naștere unor zvonuri privitoare la existența unui conflict acut în sînul cercurilor conducătoare grecești — anunță agențiile de presă. Un purtător de cuvînt oficial a declarat că zvonurile ar fi neîntemeiate.

Străzile Atenei au 
curse sîmbătă de

Bangkok, ziarul „New relevă că în Tailanda tot mai pregnant ostilitatea populației față de sporirea efectivelor armate ale S.U.A. din Tailanda. în prezent, în această țară, potrivit cifrelor furnizate de ziarul citat, se află peste 43 000 de soldați și ofițeri, precum și aproximativ 7 000 de civili din S.U.A.

York Times" se manifestă deosebită. Pentru prima oară în istoriaau filmat o intervenție chirurgicală pa„a
medicinii, camerele de luat vederi

O declarație a ministrului 
de Interne al Iordaniei, Hassan El Kayed, publicată la Amman, arată că autoritățile iordaniene au descoperit două importante depozite de arme aparținînd unor organizații arabe care acționează de pe teritoriul

forțelor de ocu-iordanian împotriva pație izraeliene. După cum se știe, Consiliul de Miniștri al Iordaniei a hotărît recent să pedepsească aspru pe toți acei care vor furniza Izraelu- lui vre-un pretext pentru a ataca Iordania.

Relațiile comerciale dintre 
R.D. Germană și Finlanda se 
dezvoltă cu succes — a declarat la o conferință de presă R. Gre- gori, președintele Comitetului economic al societății „R.D.G.-Finlanda", care face o vizită la Helsinki. El a adăugat că în prezent există posibilități pentru lărgirea livrărilor reciproce de mărfuri de larg consum și de alte produse. Se așteaptă, de asemenea, o sporire simțitoare a schimburilor de informații tehnico-științifice între cele două țări.

Partidul progresist al oa
menilor muncii din Cipru 
(A.K.E.L.), a hotărît să susțină la viitoarele alegeri candidatura președintelui Makarios. într-o declarație a C.C. al partidului, se arată că președintele Makarios aluat măsuri pentru reglementarea problemei cipriote și susține că orice constituție a statului cipriot independent trebuie să fie aprobată de popor, să aibă la bază principii democratice și să garanteze drepturile turcilor-ciprioți.

creier în timpul căreia pacientul colaborat" cu chirurgul, împărtă- șindu-i senzațiile provocate de diferite impulsuri declanșate voit în timpul operației. Operația a fost făcută de prof. Beniamino Guidetti de la clinica de neuro-chirurgie a universității din Roma.

Efectivele americane în
Tailanda. într-o corespondență din Televiziunea italiană a transmis vineri seara o emisiune cu totul

La Varșovia a sosit o dele
gație economică olandeză alcătuită din 60 de persoane — reprezentanți ai administrației de stat, ai organizațiilor și întreprinderilor comerciale, ai industriei constructoare de mașini, industriei chimice, textile etc. Delegația, condusă de Mey L Keyzer, membru al cabinetului olandez, va purta convorbiri privind posibilitatea extinderii relațiilor comerciale polono-olandeze.
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