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expresie a înaltei responsabilități

pentru prezentul și viitorul țării
în perioada care a trecut de la a- 

legerile precedente, poporul român, 
urmînd liniile directoare stabilite 
de Congresul al IX-Iea al partidului, 
a înaintat ferm pe calea desăvîrșirii 
construcției socialiste. Realitățile eco
nomice si sociale, fie chiar si numai 
cifrele care dau expresie sintetică 

■principalelor coordonate ale drumu
lui parcurs, confirmă pe deplin jus
tețea aprecierii cuprinse în Manifes- zare a unui amplu program de in
tui Frontului Unității Socialiste : 
„Ceea ce am înfăptuit demonstrează

lon DESMIREANU
director adjunct științific

al Institutului de cercetări economica 
al Academiei

vestitii în vederea reproducției lăr
gite a fondurilor fixe, care consti-

superioritatea, forța socialismului, tuie. în formator, materială, de mij-_ 
inepuizabilele 'Stifle Posîbiiitați de loace de munca'’elementul principal
progres. In conștiința poporului s-a 
întipărit adine convingerea că socia
lismul este unica orînduirc care îi 
asigură bunăstarea și fericirea". Rit
murile înalte de dezvoltare econo
mică, realizările de seamă înregis
trate în toate domeniile au situat Ro
mânia socialistă în rîndul țărilor al 
căror dinamism și echilibru economic 
sînt recunoscute și apreciate tot mai 
mult pe Plan internațional.

Progresele realizate în sporirea 
potențialului economic al tării nu ar 
fi Jost posibile fără importante efor
turi materiale din partea societății, 
fără alocarea unei însemnate părți 
din valorile nou create pentru lăr
girea producției. Politica de a- 
cumulări și investiții constituie 
o pîrghie puternică și eficientă prin 
care partidul și statul au imprimat 
procesului general al reproducției 
socialiste lărgite o amplitudine fără 
precedent în istoria României, prin 
care s-au dirijat, potrivit nevoilor 
întregii economii naționale, mutațiile 
de ordin structural, calitativ, cu pro
funde semnificații sociale, economice 
și politice.

Atentia deosebită acordată asigu
rării resurselor necesare acumulării 
socialiste este pe deplin justificată. 
Propria noastră experiență, ca de 
altfel întreaga experiență mondială, 
demonstrează în mod convingător că 
izvorul principal, de neînlocuit, al 
progresului economic și social nu 
poate fi deeît acumularea. în gene
ral. acumularea productivă în spe
cial. Marea însemnătate a acumulă
rilor productive rezidă în faptul că 
aceasta este singura cale de reali-

al mijloacelor de producție ale so
cietății ; volumul mijloacelor de 
muncă date în exploatare condițio
nează reproducția lărgită si a celor-

lalte elemente ale bazei tennice-ma- 
teriale — obiectele muncii și forța 
de muncă. în condițiile progresului 
tehnico-știintific contemporan, acu
mulările se concretizează în capaci
tăți de producție noi. cu înalt nivel 
tehnic, asigurînd în mod direct creș
terea productivității muncii sociale. 
Practica economică de pretutindeni 
confirmă valabilitatea tezelor ela
borate de K. Marx cu privire la 
plus-produs ca unica sursă a acumu
lării și la acumulare ca unică sursă 
a reproducției. lărgite.,.--- •

Intre volumul acumulărilor, veni
tul național și partea din venitul 
național destinată fondului de acn-
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SATIRII
Mihai NEGULESCU

Cîțî dintre noi nu ne-am 
început calea în lume 
dincolo de umbra duzilor' 
sau de silueta plopilor ne
liniștiți din marginea vre
unuia din miile de sate ale 
țării ? Am plecat cu emo
ție. înăbușindu-ne în noi 
ezitarea. Plecam din sate 
cu școli mărunte, care 
rareori găzduiau mai mult 
de patru clase. Luminoase 
pilde ale înaintașilor ne 
minau însă către un spa
țiu necunoscut, în care sin
gurul reper predestinat 
aleseserăm să ne fie Școala, 
Liceul, Universitatea.

în anii noștri, numai din 
satul meu — pe care l-am 
revăzut din nou zilele aces
tea în dephnă zodie a 
înnoirilor — au plecat la 
școli tehnice, licee și facul
tăți sute de tineri.

Semnificativa imagine a 
școlii din sat, cu dascălii ei 
inimoși, căreia i s-au do-

(Continuare în pag. a V-a)
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ÎB întreaga tară continuă să aibă loc întîlniri între candidații Frontului 
Unității Socialiste și alegători. Exprimîndu-și totala lor adeziune față de po
litica partidului, alegătorii subliniază perspectivele ce se deschid tării noastre 
prin înfăptuirea bogatului program înscris în Manifestul Frontului Unității 
Socialiste, pentru progresul multilateral al orașelor și satelor, pentru ridi
carea României la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic.

Tovarășul Ion Stă- 
nescu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele 
Consiliului securității 
statului, candidat în 
circumscripția electo
rală nr. 12 Băilești pen
tru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare 
Națională, s-a întîlnit 
cu alegătorii din ora
șul Băilești, din comu
nele Negoiu, Rast și 
alte localități din ju
dețul Dolj. In cadrul 
întîlnirilor, alegătorii 
au scos în evidentă rea
lizările obținute de co
operativele agricole de 
producție ca urmare a 
ajutorului primit din 
partea statului. Anul a- 
cesta, prin intrarea în 
funcțiune a marelui 
sistem de irigații Cala
fat — Băilești, suprafa
ța irigată a cooperative
lor agricole de produc
te _e
tem va spori cu peste 
30 000 ha. Discutînd 
despre problemele edi- 
litar-gospodărești, ale
gătorii s-au angajat să

muncească fără preget 
pentru mai buna gos
podărire și înfrumuse
țare a satelor și comu
nelor. Candidatul a în
fățișat . alegătorilor ta
bloul luminoaselor per
spective ce se deschid 
patriei prin înfăptuirea 
in continuare a pro
gramului de edificare 
socialistă elaborat 
Congresul al IX-lea 
partidului.

★
Tovarășul 

Cervencovici, 
supleant al 
P.C.R., șef de 
C.C. al P.C.R.. _____
în alegerile pentru Ma
rea Adunare Națională 
în circumscripția elec
torală nr. 2 Satu Mare, 
a avut zilele trecute 
mai multe întîlniri cu 
alegătorii — muncitori, 
țărani și intelectuali — 

ție din Taza-acestui-sis- de la "Combinatul
„1 Mai". întreprinde
rea județeană de cons
trucții întreprinderea 
„Texar". cooperativa 
agricolă „Sătmăreana".

de 
al

Andrei 
membru 
C.C. al 
secție la 
candidat

întîlnîrile au avut un 
pronunțat caracter de 
lucru. Numeroși vorbi
tori, de cele mai dife
rite profesii, au rele
vat succesele repurtate 
de oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri ex- 
primîndu-și hotărîrea 
unanimă de a traduce 
în viată, prin eforturi 
susținute. programul 
politic cuprins în Ma
nifestul Frontului Uni
tății Socialiste. în cu- 
vîntul său. candidatul 
s-a referit pe larg la 
activitatea creatoare a 
poporului nostru, care 
întîmpină alegerile de 
la 2 martie repurtînd 
noi succese în înfăptui
rea politicii partidului 
de prosperitate a Ro
mâniei socialiste.

★

Numeroși forestieri, 
țărani cooperatori, in
telectuali. gbspodîhe’dih'' 
satele Sabasa, Pîrîul 
Cîrjei. Soci și Lunca

Dacă pînă nu de mult o bună 
parte dintre descoperirile importan
te ale științei și tehnicii erau defi
nite și prin menționarea numelor 
autorilor lor — „cușca Faraday", 
„ciclul termic Carnot", „efectul 
Coandă" — astăzi, chiar și unele din
tre realizările de vîrf ale epocii, 
cum sînt laserul sau zborul cosmic, 
apar ca mari creații anonime, ca 
produse colective ale cercetărilor de 
profile diferite. Dar nu numai pe 
planul general al sistemului disci
plinelor și ramurilor științei se re
marcă o adîncire neîncetată a între
pătrunderilor și colaborărilor, ci și 
la nivelul fiecărei unități științifice 
sau nucleu de specialiști în parte, 
unde echipa de cercetare apare ca 
un element organizatoric, structural 
de bază. De altfel, în prezent sînt 
numeroși factorii ce impun întărirea 
rolului echipei de cer
cetare — a spiritului ,L, L,
ei de muncă colectivă
— în activitatea știin- ■
tifică. Adîncirea spe- O D I
ciâlizării, nevoia a- ”
bordării unor aspecte — ■,......... , ,
din ce în ce mai pro
funde și în același
timp îngust delimitate ale fe
nomenelor studiate, are drept re
flex inevitabil imperativul colabo
rării, al elucidării complete, sub 
toate aspectele a temelor. Pe de altă 
parte, solicitările tehnice sau econo
mice care apar în fața științei mo
derne sînt din ce în ce mai com
plexe și mai urgente — ceea ce 
transformă munca colectivă într-o 
condiție a succesului în știință.

în acest context, echipa de cerce
tare oferă multiple avantaje atît în 
ce privește sporirea ritmului pro
gresului tehnico-știintific, cît și 
în planul manifestării și afirmării 
specialiștilor care o compun. Ea per
mite, în general, o mai largă și mai 
promptă informare asupra evoluției 
domeniului, o abordare operativă a 
problemelor și o desfășurare accele
rată a cercetărilor. De asemenea, 
prin faptul că la cercetări participă 
mai multe persoane — de multe ori 
cu pregătire și experiență diferite
— se asigură și o conturare și veri
ficare mai grabnică, implicit mai te
meinică. a soluțiilor preconizate. Pe 
baza experienței personale, pot afir
ma că munca în echipă îi conferă 
cercetătorului o mai mare siguranță 
în investigație, o adîncire neîncetată 
a spiritului critic și autocritic fată de 
rezultatele sau punctele de vedere 
proprii sau ale altora. Sprijinit de 
ceilalți într-un moment de căutare 
înfrigurată său de „slăbire a ritmu
lui", suplinind, în alte ocazii, la rîn- 
dul său, eforturile altora, cercetăto
rul se poate, menține în cadrul echi
pei pe o linie relativ constantă de 
dinamism și efervescență creatoare.

O problemă pe care aș vrea s-o 
abordez în acest articol privește par
ticiparea, din ce în ce mai frecventă 
astăzi, a membrului echipei de cer-

cetare la efectuarea de lucrări în 
cadrul unor colective mixte pe teme. 
Aici se reunesc de obicei specialiști 
de cele mai felurite formații și pro
file, preocupați de elucidarea unui 
aspect tehnico-științific bine deter
minat. Asemenea colective mixte au 
în general o existență șl funcționare 
limitate în timp, ele dizolvîndu-se o 
dată cu finalizarea respectivei cer
cetări. Colectivele mixte nu suplinesc 
echipa — nucleul în care se află în
cadrat specialistul — dar permit 
ca potențialul echipei să se fructi
fice. Astfel specialiștii institutului 
nostru, care au activat vreme de 
un an în cadrul unui colectiv 
mixt (alcătuit din 30 de cerce
tători de la 11 unități dife
rite) ce s-a ocupat de obținerea unul 
tip optim de motorină pentru mo
toarele Diesel, au revenit în echi

pele lor de cercetare 
cu unele influente și 
contribuții extrem de 

■ • utile. Pe lîngă faptuln i i că activitatea lor în.
cadrul unor astfel de 
colective mixte a per- ' 
mis o adîncire a co
municării si conlu

crării nemijlocite cu specialiș
tii altor unități științifice, a- 
ceasta a reprezentat pentru ei, și 
implicit pentru echipa din care fă
ceau parte, o sursă fecundă de idei 
și teme noi. O altă cercetare efec
tuată de specialiști ai institutului 
nostru — studiul comportării motoa
relor de autovehicule la mari altitu
dini — s-a soldat și ea cu depista
rea de către cercetătorii respectivi 
a unor aspecte care depășeau sfera 
temei inițiale șl care au format ul
terior obiectul unor vii dezbateri în 
secția de specialitate.

Nu este desigur, unica cale de în
tărire a capacității de creație a echi
pelor de cercetare ce activează în 
rețeaua științifică națională. O altă 
direcție spre care consider că este 
necesar să se îndrepte atenția în pre
zent este stimularea spiritului de 
dezbatere al echipei de cercetători, 
prin sporirea numărului de mani
festări științifice — prilejuri de a su
pune analizei unele probleme esen
țiale ale domeniului sau unele re
zultate proprii. Or, sînt încă în re
țeaua noastră de cercetare unele in
stitute sau centre de cercetare — în 
special de nivel departamental — în 
care manifestările tehnico-științifice 
(sesiuni de comunicări, de referate, 
colocvii etc.) sînt încă rare, organi
zate întîmplător.

Merită accentuat și faptul că, de 
obicei, echipa de cercetare prinde 
contur, deși aceasta nu este o con
diție esențială; în jurul "unei per’Sro-" 
nalități științifice prestigioase. Dar 
aceasta numai dacă respectiva per
sonalitate își propune și urmărește

(Continuare în pag. a IV-a)

artiști

pentru 
ale so-

(Continuare 
în pag. a V-a)(Continuare în pag. a II-a)

Sentimentul tonic

scandinavă

(Continuare in pag. a V-a)

continuă 
socialiste, 

scurt, tara 
nenumărati 

considera

al treației sodaliste
Brăduf COVALIU

membru în Biroul Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, președintele Uniunii Artiștilor Plastici

României 
relativ 

și-a făcut 
și-a lărgit
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Din cronica marilor realizări ale socialismului

IN SLUJBA OCROTIRII
SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI

reuniunea

DECIZ
România de azi se afirmă ca un 

puternic factor activ al vieții inter
naționale. al păcii, al colaborării 
dintre state, al întăririi sistemului 
socialist mondial. Imaginea ei de azi 
constituie o ilustrare convingătoare 
a triumfului socialismului în patria 
noastră, a multiplelor înfăptuiri ale 
politicii partidului nostru comunist, 
a unității acestui popor.

Alegerile de la 2 martie, amplul 
bilanț pe care poporul nostru îl fa
ce în aceste zile în toate domeniile 
de activitate, vin să consfințească 
încă o dată o realitate vie. impre
sionantă • prestigiul, în 
creștere, al 
într-un timp 
noastră 
prieteni, 
bil legăturile economice, diplomatice, 
culturale și tehnico-științifice. Parti
cipările noastre la manifestările cul
turale de peste hotare au crescut cali
tativ și cantitativ, cu concursul unor 
artiști aparținînd tuturor generații
lor și naționalităților conlocuitoare. 
Vreau să subliniez cu acest prilej că 
toate contactele, schimburile, vizitele, 
participările internaționale pe care 
le-am realizat pe tărîm cultural—per
sonal sau prin ceilalți membri ai u- 
niunii noastre — au reprezentat tot 
atîtea prilejuri de constatare a 
popularității, a stimei, a prestigiului 
de care se bucură România în rîn- 
durile intelectualității, ale artiștilor 
și ale unor cercuri largi din nume
roase țări ale lumii. Confruntări ar
tistice nemijlocite sau schimburi de 
idei pe tărîmul creației — manifestă
rile Internationale la care au luat 
parte în vremea din urmă plasticieni 
români, diferite vizite sau expoziții 
personale, care au avut loc în Franța 
sau în U.R.S.S., în Italia sau în Polo
nia, în Danemarca sau în Statele 
Unite, Olanda și în alte țări au în
vederat, sub forme multiple, acest 
prestigiu cucerit de poporul nostru 
prin activitatea lui pașnică, construc
tivă. Personalități marcante ale cul
turii și ale artei contemporane și-au 
exprimat dorința de a vizita Româ
nia pentru a ne cunoaște mai în
deaproape viața. înfăptuirile, si multi 
dintre cei care au cunoscut realită
țile românești le popularizează 
căldură, relevînd dinamica 
ploarea realizărilor tării 
climatul propice dezvoltării 
ției materiale și spirituale 
setea locurilor și frumusețea 
lor. ospitalitatea si sinceritatea cu 
care au fost primiți pe aceste melea
guri Aprecierilor pozitive fată de 
vigoarea si originalitatea artei noas
tre moderne, continuatoare a unor 
tradiții multiseculare — aprecieri 
prilejuite de multe dintre aceste m'a-

nifestări — Ii s-a adăugat atentia cu 
care au fost înconjurați Pretutindeni 
reprezentanții plasticii românești, ca 
mesageri ai unui popor care a dă
ruit umanității valori inestimabile și 
care astăzi, liber și stăpîn pe desti
nele sale, militează neabătut 
înfăptuirea înaltelor idealuri 
cialismului si ale păcii.

Ne străduim cu totii — 
plastici, scriitori, muzicieni, cineaști 
— să contribuim din inimă, prin arta 
noastră, la valorificarea în tară și 
peste hotare a spiritualității româ
nești.

întîlnîrile dintre candidați! Fron
tului Unității Socialiste și cetățeni 
au luat în întreaga tară un caracter

CORESPONDENTA
DIN HELSINKI

DE LA SEPPO HALMINEN

cu 
si am- 

noastre. 
produc- 
fr.umu- 

oameni-

Țara noastră are condiții deosebit 
de favorabile pentru cultura pomilor 
fructiferi. Numeroase coline și dealur i 
pot fi valorificate cel mai bine prin 
plantații de pomi. De altfel., la noi, 
datorită acestor condiții naturale, 
fie că este vorba de Argeș. Bistrita- 
Năsăud. Maramureș sau 
fructele au o colorație și o aromă 
care le face să fie foarte apreciate 
atît pe piața internă, cît și la export.

Pentru dezvoltarea acestei 
muri importante a agriculturii, ca 
o condiție de bază pentru1 buna a- 
provizionare a populației cu fruc
te si crearea unor disponibilități pen
tru export. în ultimii ani au fost 
desfășurate acțiuni vaste în vede
rea extinderii plantațiilor de pomi, 
în acest scop, statul a acordat co
operativelor agricole credite 
portante pentru procurarea 
rialului săditor. construirea 
lozuri, precum si asistentă i 
de specialitate la lucrările 
ființare a plantațiilor.
acestor eforturi se reflect! în cele

Dr. ing. Const. IONIȚÂ
directorul Institutului de cercetări pentru pomicultură Pitești

Suceava,

ra-

im- 
mate- 

dfe si- 
tc-bnică 
de în- 

Rezultatele

210 000 hectare de livezi tinere, rea
lizate pe suprafețe mari, si la care 
s-au folosit cele mai potrivite so
iuri etc. Dar. așa cum sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu în cu- 
vîntarea sa la plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole, producția de fructe nu a 
crescut pe măsura eforturilor făcu
te. Unele plantații nu au intrat încă 
pe rod, iar altele prezintă mari go
luri din cauză că o bună parte din 
pomi s-au uscat. Fată de această 
situație, așa cum este cunoscut, con
ducerea partidului a indicat. în mod 
deosebit, ca. începînd din primă
vara acestui an. să se nună ordine 
în toate plantațiile, astfel îneît ele

se poată da rapid producții cores
punzătoare investițiilor făcute.

Realizarea acestei importante sar
cini trebuie să preocupe în cea 
mai mare măsură. înceoînd din a- 
ceste zile, cadrele de conducere din 
cooperativele agricole si întreprin
derile agricole de stat, pe specia
liștii din aceste unitâti. organele a- 
gricole iudetene. Pentru aceasta se 
cere să se facă o cotitură impor
tantă în ce privește modul de în
treținere a plantațiilor, a atitudinii 
fată de pomicultură în general. Si
tuația necorespunzătoare in care se 
găseste acum pomicultura — cu toa
te succesele obținute în extinderea 
plantațiilor — se datoreste. în mare 
măsură, lipsei de îngrijire a pomi-

lor. In pomicultură, ca ramură de 
producție intensivă, care trebuie să 
fie caracterizată printr-un randa
ment ridicat în ce privește produc
ția la unitatea de suprafață, este 
necesar să se aplice cu cea mai 
mare strictete toate lucrările atît 
de îngrijire a pomilor, cît si a so
lului. Aceasta este singura cale care 
poate să asigure venituri mari si o 
rentabilitate ridicată.

în multe întreprinderi agricole 
de stat, ne baza unei îngrijiri ratio
nale a pomilor, s-au obtinut produc
ții mari de fructe de bună cali
tate. iar prin livrarea lor cu gri
jă. pentru a nu se deprecia, s-au 
realizat beneficii mari. Ferma Du
mitra a întreprinderii agricole de 
stat Bistrița a realizat, anul trecut, 
cîte 9 500 kg fructe la hectar si un 
beneficiu total de 3 500 000 lei. Ase
menea rezultate au și numeroase co
operative agricole. Cea din Bistrița, 
de exemplu a realizat anul trecut.

In încercările lor de a-și 
armoniza pe cît posibil punc
tele de vedere diferite asupra 
problemelor pe care le com
portă crearea „Uniunii econo
mice a Nordului" („Nordek"), 
primii miniștri scandinavi s-au 
întîlnit din nou. la mijlocul 
săptămânii trecute, de data a- 
ceasta în capitala finlandeză. 
Pe agenda noii conferințe s-au 
aflat aceleași probleme ce au 
fost luate în discuție si cu alte 
ocazii : divergentele suscitate de 
integrarea agricolă. uniunea 
vamală si Instituirea unor or
ganisme economice comune ale 
țărilor din Scandinavia.

Ca si în alte . dăti. punctul 
central a.1 ordinii de zi l-a 
constituit încercarea de a adu
ce la un numitor comun inte- 
resele diferite pe care țările 
nordice le au în domeniul a- 
griculturii. De data aceasta, 
premierul danez s-a prezentat 
în fata celorlalți trei parteneri 
ai săi cu un plan agricol, vrînd 
parcă să înfringă neîncrederea 
Si neliniștea ce o provoacă o 
eventuală „invazie agricolă da
neză" despre care am amintit 
într-o corespondentă anteri
oară. în ce constau aceste pro
puneri daneze ? Observatorii din 
preajma reuniunii au reținut 
caracterul lor ceva mai mode
rat. menit să le facă mai ac
ceptabile partenerilor de discu
ții. Astfel Danemarca propune 
rezolvarea problemelor ridica
te de agricultură. în 
faze • într-o primă etapă 
prevede realizarea unui

două 
se 

fond

(Continuare în pag. a Vl-a)
(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS!
IOameni

în troiene
Ninsoarea si viscolul troie

niseră șoselele. Nimeni nu se 
mai încumeta la drum. Doar 
grănicerii își urmau veghea 
lor de zi și noapte. Era întu
neric cînd patrula, deplasîn- 
du-se pe itinerarul său. a vă- 
xut pe șosea un microbuz în
gropat în zăpadă. Apropiin- 
du-se, grănicerii au auzit gla
sul unei femei care, cu ulti
mele-! puteri. cerea ajutor. 
Șoferul și alți cîțiva pasageri 
(printre care și un copil) erau 
aproape înghețați. După ce au 
•cos oamenii din zăpadă, grăni
cerii au alarmat pichetul. Ser
gentul Dobre Petcu. fruntașul 
Ion Stan, și soldatul Vilmoș au 
ajutat pe Manuela Ionescu. aflată 
în stare gravă, să ajungă în sa
tul cel mai apropiat. condu- 
cînd-o la locuința comandan
tului de pichet. în timp ce fe
meia primea ajutorul medical 
de urgentă, grănicerii i-au a- 
jutat să ajungă în sat și pe 
ceilalți călători, care fuseseră 
nevoiti să suporte viscolul ore 
în șir. Și totul a reintrat în 
normal.

Sfatul
a prins

Are 19 ani. Pînă 
era lăcătuș montor 
de mașini grele din _______
Gheorghe Gheorghitoiu — des
pre el este vorba — e origi
nar din comuna Mîrsa (Ilfov). 
Văzînd el. într-o seară, că paza 
de la magazinul sătesc nu este 
atentă, a spart un geam și a 
intrat în magazin. A luat bani, 
a luat ceasuri și a plecat. A 
mai repetat o dată operația 
și... abia a treia oară s-a se
sizat gestionarul — și s-a așe
zat la pîndă. Dar Gheorghitoiu 
a luat 2 conserve, o sticlă de 
țuică, un aparat de ras, oglin
dă. lame și alte ustensile și 
a coborît în beciul magazinu
lui unde s-a ospătat și s-a băr
bierit. Gestionarul s-a plictisit. 
Văzînd că nu mai vine hoțul, 
a plecat acasă. Infractorul a 
Ieșit din pivniță și s-a dus și el. 
De fiecare dată însă el lăsa un 
bilețel în care sfătuia paznicii: 
„Caraula să fie mai conștiin
cioasă". Si a fost Adică și-a 
însușit critica.

de curînd 
la Uzina 
București.

între Rm. Vîlcea și 
I Roșu, șoseaua națională 

ce pe Valea Oltului, 
după un an și o...
Wi schweitzer. Unii conducători 
auto spun că numărul „gropi
lor" de pe asfaltul șoselei tre
ce de 100 000. Nu le-am numă
rat. Poate că acest lucru va fi 
făcut de secțiunea de drumuri 
naționale Vîlcea (Direcția re
gională de drumuri și poduri 
Craiova) Și secțiunea de dru
muri naționale Sibiu (Direcția 
regională de drumuri și po
duri Brașov) pe a căror rază 
de activitate se află' acest drum 
atît de mult circulat. Cînd va 

I începe lucrul ? Nu la numă- 
I rat ne gindeam. La betoniere.

Succes in ramură!

Turnu 
ce tre- 
arată, 

iarnă, ca

Este un fapt de largă no
torietate că, în baza hotă- 
rîrilor Congresului al IX- 
lea al partidului și ale Con
ferinței Naționale, se des
fășoară o vastă activitate 
de legiferare și adaptare a 
legislației la noile condiții 
social-economice ale țării 
noastre, activitate care 
s-a răsfrînt asupra unei 
zone întinse de sectoare și 
relații sociale.

în asemenea condiții este, 
considerăm, oportun să a- 
ducem în discuție situația 
nefirească existentă în- 
tr-un foarte important sec
tor al vieții economice și 
sociale — comerțul, cerîn- 
du-se măsuri eficace pen
tru perfectionarea legisla
ției comerciale.

Există actele normative 
necesare în acest sector ? 
Sînt insuficiente reglemen
tările legale ? Am căutat 
răspunsul la diverse eșa
loane ale forurilor comer
ciale, la organe ale justi
ției, la teoreticieni ai drep
tului. înainte de a prezen
ta diversele aspecte rezul
tate din discuții, o consta
tare cu caracter general : 
se poate vorbi nu de o 
penurie ci, dimpotrivă, de 
o supraabundentă de acte 
normative ce reglementea
ză activitatea comercială ; 
numai titlurile acestor acte 
însumează... 400 de pagini! 
Dar, paradoxal, în timp ce 
s-au elaborat și continuă 
să fie elaborate acte pri
vind comerțul, continuă să 
fie în vigoare Codul co
mercial, elaborat la 1887, 
pentru a cărui abrogare 
nu s-a luat nicio măsură.

— Este adevărat că o se
rie întreagă de dispoziții 
legale noi au intervenit 
pentru a reglementa acti
vitatea în comerțul de stat 
și cooperatist, ne spune dr. 
docent Iolanda Eminescu, 
șef de sector la Institutul 
de cercetări juridice. în 
lumina lor apare cu atît 
mai limpede cît de de
pășite sînt unele pre
vederi ale Codului co
mercial, activitățile pre
văzute de acest cod des- 
fășurîndu-se în momentul 
de fată, în cea mai mare 
măsură, în cadrul unei noi 
legislații. Totuși, unele pre
vederi ale codului au ră
mas în vigoare. Așa sînt, 
de exemplu, dispozițiile 
privind contractul de tran
sport, reglementarea privi
toare la comerțul maritim 
și la navigație în măsura 
în care n-a fost. modificată 
sau abrogată prin decretele 
emise în anul 1950. De aici, 
o primă concluzie: necesita
tea unei selecții operative 
și a abrogării exprese a 
legislației depășite, pe care 
însăși viata a scos-o din uz.

Ideea o susțin și repre
zentanții justiției. Tovară
șul Iuliu Țiclete, președin
tele Judecătoriei sectoru
lui 4. arăta că simpla exis
tentă a instituției abrogării 
tacite nu rezolvă proble
ma în discuție. La ela
borarea actelor normative 
care reglementează activi
tatea comercială — șl el»

H H Si H H

sînt multe și variate, in- 
cluzînd hotărîri ale Con
siliului de Miniștri, ordine 
ale Ministerului Comerțu
lui Interior, decizii ale co
mitetelor executive ale 
consiliilor populare, ins
trucțiuni ale Ministerului 
Comerțului, Ministerului 
Finanțelor, Băncii Naționa
le, Comitetului de Stat 
pentru Administrația Lo
cală — nu se au întotdea
una în vedere actele mai 
vechi din domeniul respec
tiv și nu se menționează 
ce rămîne în vigoare și ce 
se abrogă.

Dar nu numai atît. Dis
persarea legislației într-o 
mare varietate de acte 
normative și între un mare 
număr de instituții centra
le și locale face aproape 
imposibilă cunoașterea și 
cercetarea ei. De exemplu, 
domeniul atît de gingaș și 
atît de disputat al perisa- 
bilitătilor a căpătat unele 
reglementări de principiu 
prin diferite H.C.M.-uri. în 
funcție de produse — ali- 

K men tare sau industriale.
La rîndul lor, acestea au 
fost urmate de ordine ale 
Ministerului Comerțului 
Interior și de instrucțiuni 
de aplicare. Totodată. în 
decursul ultimilor ani au 
fost modificate unele arti
cole ale unora din respec
tivele H.C.M.-uri. Cum se 
poate pune în ordine toată 
această încrengătură de 
prevederi, cum poate fi ea 
urmărită 7 în consecință, 
apar foarte multe litigii de 
muncă în unitățile comer
ciale, organizațiile comer
ciale dau decizii de impu
tați! eronate, pe care ins
tanțele se văd în situația 
de a le anula. Se nasc, din 
necunoașterea și adesea din 
încălcarea legislației, pro
cese, pe care uneori tribu
nalele sînt nevoite să le 
temporizeze pînă reușesc 
să plaseze speța respectivă 
în cadrul legal „la zi“, ju
decătorii trebuind să facă 
în prealabil, pentru un. 
mare număr de dosare, o 
uriașă operă de cercetare, 
identificare și documentare. 
Foarte multe regulamente 
și decrete se referă la con
trolul gestionar și răspun
derea materială pentru pa
gubele aduse avutului ob
ștesc. în aplicarea acestora 
s-au elaborat alte regula
mente și instrucțiuni atît 
de către Ministerul Finan
țelor și ministerele intere
sate, cît și de către Minis
terul Comerțului Interior. 
O dificultate în plus o pre
zintă faptul că aceste acte 
normative, apărute pe par
cursul a cel puțin 10 ani, 
conțin și unele dispoziții 
contradictorii, îngreunînd 
actul de .decizie din'partea

■ celor puși să -le aplicei
Situația aceasta, carac

teristică întregii legislații 
a comerțului, impune cu 
acuitate gruparea, sistema
tizarea și, totodată, actuali
zarea acestor acte. De pil
dă, în domeniul menționat, 
toate reglementările ar pu
tea fi unificate într-unul 
sau cel mult în două acte 
de bază, cuprinzătoare.

H B i 1 0

care să prevadă în detaliu 
toate aspectele problemei, 
evitîndu-se emiterea pe 
parcurs a unei multitudini 
de instrucțiuni. în comple
tarea acestei propuneri, pe 
care ne-a făcut-o tovarășul 
Ion Gheorghieș, șeful ofi
ciului juridic al I.C.R.T.I.- 
București, ridicăm în fața 
forurilor de resort și pro
punerea, susținută de mai 
mulți juriști, de a se per
fecta un statut precis, cu
prinzător al gestionarului 
— funcție-cheie a activită
ții comerciale. Numai pre
cizarea foarte amănunțită a 
coordonatelor înăuntrul că
rora se realizează dreptu
rile și obligațiile gestiona
rului, ar fi de natură 
să evite consecințele, une
ori grave, la care cîteodată 
și din necunoaștere se ex
pune atît pe sine însuși, 
cît și organizația comer
cială. Se conturează astfel 
și oportunitatea completă
rii, în funcție de nevoile 
reale ale activității, a le
gislației comerciale care, în 
ciuda faptului că este atît 
de arborescentă, prezintă 
numeroase lacune. De 
mare utilitate ar fi formu
larea mai concisă și mai 
clară, într-un act unic cu 
un regim sancționator pre
cis, a tuturor obligațiilor ce 
revin lucrătorilor din co
merț privind igiena localuri
lor, protecția muncii, com
portarea fată de cumpără
tori, care, la ora actuală, fac 
obiectul unei multitudini 
de reglementări, atît de 
diseminate în tot felul de 
acte și decizii, îneît cunoaș
terea lor este practic impo
sibilă. facllitî.nd contraven
țiile. Cîteodată. unicul mod 
de a lua cunoștință de ase
menea prevederi este citi
rea deciziilor consiliilor 
populare, afișate pe zidu
rile unor instituții publice 
sau în mijloacele de tran
sport în comun !

Este semnificativ să ară
tăm, că, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Gănciu- 
lescu, directorul I.C.R.T.I.- 
București, dacă s-ar lua 
măsuri numai pentru ac
tualizarea și coroborarea a 
3—4 acte — decretul 199/ 
1949 care stabilește răs
punderea personală a di
rectorului și hotărîrea 719/ 
1968 care stabilește răspun
derea colectivă ; H.C.M. 
463 și decretul 145/1960 pri
vind răspunderea materi
ală a gestionarilor, ca și 
actele ce stau la baza în
tocmirii inventarelor — ar 
putea fi evitate numeroase 
cauze care generează situ
ații de competența instan
țelor de judecată.

S-a formulat propunerea 
ca gruparea, reducerea, re- 
sistematizarea și actualiza
rea legislației existente în 
acest domeniu să se reali
zeze concomitent cu înmă- 
nuncherca ei într-un nou 
Cod comercial. Un cod 
carp să acorde cea mai 
mare atenție conținutului, 
aducînd la zi tot ce este 
depășit, perimat, în funcție 
de cerințele activității con
crete.

Din consultarea a nume

roși juriști și teoreticieni 
ai dreptului a reieșit jus
tețea formulei unui nou Cod 
comercial, pornindu-se de 
la ideea că în sistemul 
dreptului socialist, dreptul 
comercial poate și trebuie 
să aibă o existență distinc
tă. Amploarea pe care au 
luat-o raporturile din sfe
ra circulației mărfurilor, 
volumul în continuă creș
tere al operațiunilor, faptul 
că ele constituie acte cu 
caracter permanent, al că
ror scop final este acumu
larea, reprezintă o bază 
economică solidă pentru 
faptul social care este co
dul, justificînd, în același 
timp, separarea dreptului 
comercial de dreptul civil.

Teza are și adepți, și ad
versari. Așa îneît poate că 
n-ar fi lipsită de interes și 
o clarificare de ordin teo
retic, prin organizarea unei 
dezbateri competente pe a- 
ceastă temă.

Cert este însă că pînă 
atunci trebuie acționat, de
oarece, așa cum am încer
cat să demonstrăm, atît ac
tivitatea practică a comer
țului, cît și cea a justiției 
se resimt puternic de pe 
urma discontinuității în e- 
laborarea sau modificarea 
normelor privitoare la co
merț și a abundentei lor 
exagerate.

— Un prim pas pentru 
ieșirea din această situație 
l-ar constitui, după părerea 
noastră, o lege de orga
nizare a comerțului — 
ne-a spus tovarășul A- 
lexandru Sobaru, prim 
adjunct al ministrului co
merțului interior. S-ar 
stabili aici cadrul general 
de desfășurare a activității 
comerciale, evidențiindu-se 
mai clar cîteva elemente 
de însemnătate primordia
lă : rolul M.C.I. de coordo
nator al întregii activități 
comerciale ; raporturile 
dintre minister și consiliile 
populare ; raporturile di
recțiilor comerciale jude
țene pe verticală și orizon
tală. Scopul legii ar fi acela 
de a clarifica cîteva prin
cipii directoare și de a pre
ciza mai bine atribuțiile și 
responsabilitățile conduce
rilor de unități comerciale.

— Ulterior — este de pă
rere tov. Radu Soare, con
silier juridic în M.C.I. — ar 
urma să se realizeze o se
rioasă analiză critică a în
tregului material legislativ, 
operațiune care ar fi firesc 
să preceadă elaborarea 
unui nou cod al comerțului, 
devenit astăzi, după cît 
socotesc, o necesitate obi
ectivă.

întrebarea, este : cine să 
purceadă la această opera
țiune ? Poate că Ministerul 
Justiției ar fi forul nimerit 
să o ia sub egida sa, an- 
trenînd specialiști din cei 
mai calificați de Ia toate 
organele interesate, fără 
aportul cărora realizarea 
unei lucrări d» asemenea 
vastitate nu poate fi con
cepută.

Maria BABOIAN

El H

Comemorarea lui 
I. C. Frimu la Vaslui

La Vaslui a avut loc sîmbătă un 
simpozion consacrat comemorării 
unei jumătăți de veac de Ia moar
tea lui I. C. Frimu, militant de sea
mă al mișcării muncitorești din țara 
noastră.

La manifestarea care a fost orga
nizată de Comitetul județean de par
tid Vaslui, în colaborare cu Institu
tul de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lîngă C.C. al P.C.R., au 
participat reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești, 

■ numeroși oameni ai muncii din ora
șul Vaslui și din alte localități 
ale județului, printre care și țărani 
cooperatori din Bîrzești, satul de 
naștere al lui Frimu.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de tov. Aurel Tolescu, secretar 
al Comitetului județean Vaslui al 
P.C.R.

Au fost prezentate apoi comuni
cările : „I. C. Frimu — conducător 
de seamă al mișcării muncitorești 
din România" (conf. univ. dr. Ni
colae Petreanu și doctorand Dan Ba
ran, de la Academia de științe so- 
cial-politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.), „Rolul lui 
I. C. Frimu în întărirea organiza
țiilor politice și profesionale ale cla
sei muncitoare" (Georgeta Tudoran, 
cercetătoare la Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R.), „Figura lui I. C. 
Frimu în viziunea contemporanilor 
săi" (Constantin Cloșca, muzeograf 
la Muzeul de istorie al Moldovei — 
Iași), „Cinstirea memoriei lui I. C. 
Frimu în mișcarea muncitorească din 
România" (Leon Ieșanu, cercetător la 
Institutul de studii istorice și social- 
politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.).

(Agerpres)

Expoziții 
de popularizare 
a frumuseților 

patriei
Pentru a face cunoscute fru

musețile patriei noastre peste 
hotare, Oficiul Național de Tu
rism a organizat în acest an ex
poziții la New Orleans — 
S.U.A., Manchester și Glasgow 
— Marea Britanie, Amsterdam, 
Rotterdam și Haga — Olanda, 
Bruxelles — Belgia și în Aus
tria.

Ele înfățișează, prin imagini 
și machete sugestive, patrimo
niul turistic al României, prin
cipalele zone și obiective turis
tice. Vizitatorii expozițiilor au 
totodată la dispoziție materiale 
documentare și informative re
feritoare la posibilitățile de că
lătorie în țara noastră.

Pentru perioada următoare, 
O.N.T. va deschide expoziții a- 
semănătoare în diferite locali
tăți din Italia, Belgia, R.F. a 
Germaniei, Suedia și Austria.

(Agerpres)

Cum funcționează 

„FILTRUL 
PORȚII"?

(Urmare din pag. I)

S-a rătăcit?
.Nu se ștîe în ce împrejurări 

Laura Haltrich, elevă a școlii 
generale nr. 14 din Cluj, a 
poposit în ziua de 13 februarie 
1969 la Tîrgoviște. Singurele lu
cruri cunoscute sînt numărul 
matricol al școlii respective și 
biletul de tren. Fata are 10 
ani, părul roșcat și pistrui. Cu
rios lucru: La.ura nu dă amă
nunte semnificative. Povestește 
Ae bunica din Ploiești, de co
muna Mătăsaru (județul Dîm
bovița), unde este sora ei, de 
tatăl său care este marinar la 
Constanta. Despre domiciliul 
său — nimic. Pînă la clarifi
carea situației. Lavra se află 
în grija familiei Miști Avanu 
(strada Constantin Brîncovea- 
nu nr. 46, Tîrgoviște). Omul a 
găsit-o pe stradă și a luat-o 
acasă. Părinții sau rudele 
fi îngrijorați. De aceea le 
municăm adresa unde își 
găsi fata.

vor 
co
poi

r

Prins în
flagrant...

în loc să profeseze cinstit 
meseria nobilă pe care si-a a- 
Ies-o, medicul Nicolae Nica, 
de la circumscripția sanitară 
nr. 14 Craiova, s-a dedicat u- 
nor preocupări tenebroase. Era 
evident : intr-un timp scurt 
realizase venituri ce depășeau 
mult posibilitățile reale de cîș- 
tig. Și-a cumpărat o mașină, 
un apartament, diferite obiecte 
de valoare si a făcut multe 
excursii costisitoare în străi
nătate. De unde bani ? Abu- 
zînd de funcție, elibera certifi
cate false. în schimbul 
„onorarii" substanțiale, 
asupra faptului de către 
nele în drept, el a fost 
tat pentru luare de mită
fracțiune de fals intelectual 
(falsificarea unui înscris ofi
cial eu prilejul întocmirii acte
lor. prin atestarea unor fante 
necorespunzătoare adevărului). 
Acum i se pregătește dumnea
lui un certificat autentic. 
Mratisi

unor 
Prins 
orga- 
ares- 
si in-
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Ștefan ZIDÂRITA

Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților
-

mulare există o strînsă interdepen
dență și condiționare reciprocă. 
Cu cît este mai mare volumul acu
mulărilor. cu atît se creează posibi
lități mai mari de sporire a venitu
lui national și invers ; acumularea* 
și venitul national își măresc astfel 
reciproc dimensiunile într-un tempo 
alert. în condițiile unui volum mai 
redus al venitului național, acumu
lările necesare imprimării unui di
namism înalt forțelor de producție 
pot fi asigurate numai prin reparti
zarea unei părți importante din ve
nitul national pentru fondul de acu
mulare. Unul din avantajele socia
lismului constă în posibilitatea 
planificării unitare a creării și re
partizării venitului național, astfel 
îneît să se asigure acumulările si 
destinația lor în funcție de cerinței* 
fiecărei etape, de volumul și struc
tura resurselor.

în întreaga sa politică. partidul 
nostru a tinut și tine seama de a- 
ceste corelații' obiective care se 
creează în procesul reproducției so
cialiste lărgite. în perioada 1966— 
1968. ca urmare a politicii juste de 
acumulare, s-au investit în economia 
națională fonduri de circa 157 mi
liarde lei, cu 40 la sută mai mult 
decît în anii 1963—1965. Pe această 
cale s-a asigurat un ritm susținut 
de creștere a venitului national — 
baza trainică a ridicării nivelului de 
trai a.l celor ce muncesc ; sporul ve
nitului national realizat în 1968 fată 
de 1965 a fost cu 11 la sută superior 
celui realizat anterior, într-o peri
oadă egală de timp (1963—1965).

Una din problemele fundamentale 
de rezolvarea căreia depinde ritmul 
dezvoltării forțelor de producție 
este repartizarea judicioasă a veni
tului național între fondul de con
sum și fondul de acumulare. întru- 
cît proporția dintre fondul de acu
mulare și fondul de consum are 
multiple implicații cu caracter de 
interacțiune asupra diferitelor pro
cese și corelații din economie, de
terminarea optimă a acesteia repre
zintă o problemă cardinală a repro
ducției lărgite, o condiție esențială 
a armonizării telurilor imediate și 
de perspectivă ale societății. De 
aceea nici nu poate fi lăsată la voia 
întîmplării, ci este asigurată în mod 
planificat, pe baza studierii atente 
a cerințelor societății. Subliniind 
însemnătatea majoră a adoptării 
unei linii juste în domeniul acu
mulării, tovarășul' Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Nu este un lucru nou, 
ci un lucru elementar că numai 
în măsura în care societatea, și mai 
cu seamă societatea socialistă, re
partizează just venitul național, asi
gură o pondere importantă fondului 
de acumulare, poate asigura progre
sul material și spiritual și, în cazul 
nostru, desăvîrșirea construcției so
cialismului și trecerea treptată spre 
comunism".

Politica de acumulare și investiții 
productive include, totodată, ca un 
element inseparabil, orientarea judi
cioasă a resurselor destinate dezvol
tării forțelor de producție. în acest 
scop s-a urmărit ca prin programele 
de investiții să se ierarhizeze cît mai

corect opțiunile în funcție de nivelul 
de dezvoltare al fiecărei ramuri, de 
rolul lor în valorificarea resurselor 
țării, de contribuția pe care o aduc 
la dotarea celorlalte sectoare de 
activitate, la satisfacerea nevoilor 
întregii economii.

Astfel, în perioada 1966—1968 pes
te 4/5 din fondurile de investiții ale 
statului au fost alocate pentru dez
voltarea ramurilor producției mate
riale. Această orientare tine seama 
de faptul incontestabil că sporirea 
producției materiale reprezintă fac
torul hotărîtor al creșterii avuției 
naționale si ridicării bunăstării po
porului. al participării tot mai active 
la schimburile pe plan mondial.

Centrul de greutate al eforturilor 
l-a constituit dezvoltarea industriei 
— căreia în perioada 1966—1968 
i s-au alocat peste 55 la sută din 
fondurile de investiții ale statului. 
Acest lucru este firesc. întrucît în 
zilele noastre a devenit absolut lim
pede că solutionarea problemelor 
complexe ale creșterii economice 
accelerate este de neconceput fără o

anul 1962 față de 1955 (așadar după 
7 ani).

Agricultura, pentru care avem 
condiții prielnice și tradiții îndelun
gate, constituie, alături de industrie, 
o ramură de bază a economiei ro
mânești, a cărei dezvoltare a fost 
susținută în anii 1966—1968 cu un vo
lum de investiții aproape egal cu 
cel din perioada 1951—1960. Orienta
rea investițiilor a avut în vedere 
dezvoltarea în continuare a bazei 
tehnice-materiale a acestei ramuri, 
astfel ca prin dotarea ei cu ma=ini 
și utilaje perfecționate, prin înfăp
tuirea unui program vast de lucrări 
de hidroameliorații — îndeosebi ex
tinderea suprafețelor amenajate pen
tru irigat — precum și prin executa
rea de noi construcții agrozootehnice, 
să se realizeze amplificarea acțiunii 
factorilor care condiționează crește
rea producției și ridicarea eficientei 
muncii în agricultură.

în orientarea investițiilor s-a ur
mărit țotodată îmbunătățirea repar
tizării teritoriale a forțelor de pro
ducție. ceea ce a avut ca rezultat
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fabricație, operarea unor schimbări 
în structura economiei naționale.

Trebuie subliniat că chiar statele 
dezvoltate din punct de vedere eco
nomic nu pot tine pasul cu ritmul 
progresului tehnic fără finanțarea 
unor ample programe de investiții. 
Pot fi citate numeroase state dezvol
tate în care ponderea investițiilor 
în produsul intern brut sau a acu
mulărilor în venitul național variază 
între 1/5 și 1/3. Dar nu numai atît, 
în unele țări această pondere are o 
tendință de creștere, explicată toc
mai prin implicațiile revoluției teh- 
nico-științifice, care atrage după 
sine o sporire a ■ ritmului lăr
girii fondurilor de producție.

în aceste condiții este evident că 
realizarea unei rate înalte, optime, a 
acumulării constituie pentru țara 
noastră o necesitate stringentă, dic
tată de imperativele creșterii pro
ducției în ritm susținut și în pas cu 
exigentele tehnicii moderne, de ne
cesitatea recuperării decalajului fată 
de țările înaintate din punct de ve
dere economic, avînd o însemnătate

POLITICA DE ACUMULĂRI
industrie modernă. Pe bună dreptate 
se afirmă că astăzi dezvoltarea și 
industrializarea sînt două substanti
ve care se confundă în vocabularul 
curent. Prin alocarea unor asemenea 
resurse pentru dezvoltarea indus
triei, această' ramură a căpătat o po
ziție conducătoare în economie, fur
nizând în prezent mai mult de ju
mătate din venitul național. De a- 
proape două decenii, ritmul mediu 
anual de creștere a producției este 
de circa 13 la sută, obtinîndu-se re
zultate pentru care, cu ritmurile an
tebelice, am fi avut nevoie de un 
interval de 3—4 ori mai lung.

Programul de investiții în indus
trie a asigurat creșterea cu Priori
tate a producției mijloacelor de 
producție, de care depinde uti
larea și dezvoltarea rapidă a 
tuturor ramurilor economiei na
ționale și pe această bază satisface
rea într-o măsură tot mai mare a 
cerințelor de consum ale populației, 
în cadrul producției mijloacelor de 
producție, acumulările au fost astfel 
orientate. îneît să se asigure spori
rea rapidă a capacităților și consoli
darea poziției ramurilor care repre
zintă adevărata forță a potențialului 
industrial — construcțiile de mașini, 
energetica, chimia și metalurgia, ra
muri care dau nota caracteristică, 
dominantă, a structurii industriei ro
mânești. în același timp, s-a asigurat 
dezvoltarea susținută a industriei 
producătoare de bunuri de consum. 
Creșterea producției bunurilor de 
consum realizată î-n anul 1968 față de 
1965 (după 3 ani) a fost aproape ega
lă cu creșterea înregistrată în

restrîngerea treptată a „petelor 
albe" de Pe harta economică a țării. 
Partidul nostru a subliniat în re
petate rînduri că studierea atentă a 
realității, cunoașterea temeinică a 
corelațiilor obiective dintre ramuri, 
perfecționarea continuă a planifică
rii, sînt condiții de bază pentru îm
bunătățirea modului de repartizare 
a investițiilor, corespunzător nece
sităților procesului reproducției so
cialiste lărgite. Măsurile care au fost 
luate în ultimii ani asigură mijloa
cele material^ pentru înlăturarea ră- 
mînerilor în urmă în dezvoltarea 
unor subramuri moderne ale indus
triei constructoare de mașini — ca e- 
lectronica, electrotehnica, mecanica 
fină, producția de mașini-unelte — a 
industriei producătoare de bunuri 
de consum și agriculturii, pentru 
progresul economic și social accele
rat al județelor mai puțin dezvoltate.

Rezolvarea principalelor probleme 
ale desăvîrșirii construcției socialiste 
impune în etapa actuală realizarea 
în continuare a unei rate înalte a 
acumulării. Aceste eforturi materiale 
sînt necesare pentru satisfacerea ce
rințelor tot mai mari ale economiei 
de materii prime, combustibil și e- 
nergie. pentru dezvoltarea ramurilor 
prelucrătoare care condiționează în 
cel mai înalt grad diversificarea 
producției sociale. Accentuarea uzu
rii morale a mașinilor și instalațiilor 
în condițiile revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane face necesară 
perfecționarea continuă a bazei teh
nice a producției, reînnoirea la in
tervale mai scurte a sortimentului de

vitală pentru întreaga națiune. Re
ducerea acumulărilor sau menține
rea lor la un nivel scăzut ar îngusta 
baza reproducției lărgite și ar duce 
inevitabil la sporirea tot mai lentă 
și apoi la stagnarea fondului de con
sum. Statuînd că „o necesitate de 
prim ordin pentru continuarea in
dustrializării și dezvoltarea econo
miei naționale o oonstltuie menține
rea unei rate înalte a acumulării, 
înfăptuirea în continuare a unui vo
lum sporit de acumulări", Manifes
tul Frontului Unității Socialiste ex
primă înalta responsabilitate pentru 
prezentul și viitorul tării.

Acumularea este însă o pîrghie 
de creștere în ritm rapid a ve
nitului național, numai în con
dițiile în care fondurile materiale 
și bănești sînt gospodărite rational, 
sînt orientate spre realizarea unor 
obiective cu o înaltă eficacitate. Asi
gurarea unui volum important de a- 
cumulări și sporirea eficienței în
tregii activități economice reprezintă 
coordonate de neseparat ale politicii 
partidului. Orientarea fundamentală 
a programelor de investiții este ca 
orice leu investit să răspundă unei 
nevoi reale și stringente, să contri
buie la sporirea productivității so
ciale a muncii, a avuției naționale. 
După unele calcule circa 85 la sută 
din sporul venitului national realizat 
în industrie în anul 1968 față de 1950 
se datorește creșterii venitului na
tional pe leu fonduri fixe. într-o 
proporție apropiată a contribuit la 
acest spor și creșterea venitului na
tional pe o persoană ocupată în in
dustrie ; în perioada 1961—1967 veni-

— Poate n-o să mă credeți — mi-a 
spus într-o zi un hoț lecuit — dar ceea 
ce mă obsedează cel mai mult de 
cînd cu trista mea întîmplare este... 
poarta întreprinderii la care am lucrat. 
Pînă la un timp nici nu-mi trecuse 
prin minte să-mi însușesc ceva din. 
întreprindere. Aveam chiar oroare față 
de asemenea fapte. Cînd am observat 
că un coleg sustrage diferite piese și 
scule, i-am zis : „Lasă-te mă, de 
prostii, c-o pățești". „Nu-mi purta de 
grijă — mi-a tăiat-o. Sau ești invi
dios ? Poate că vrei să mă denunți" ? 
Ce-i drept, n-am avut curajul să-l de
nunț, dar mă așteptam să fie prins 
la poartă. Timpul trecea, dar nu se 
întîmpla nimic. „O fi în legătură cu 
portarul — in-am gîndit eu. Ia să fac 
o încercare, să văd dacă pe mine m-ar 
prinde". Și într-o zi am băgat în bu
zunar- o cutie de conserve goală. Deși 
nu mi se putea întîmpla nimic, aveam 
totuși emoții. însă portarul n-a avut 
curiozitatea să vadă ce „obiect" as
cund eu acolo. Problema asta înce
puse să mă preocupe tot mai mult. 
Poate și pentru că îl vedeam pe co
legul meu dispunînd de bani. Aflasem 
că vinde unor particulari piesele sus
trase. Treptat, fără să-mi dau seama, 
a încolțit în mine sămînța răului. 
După cîtva timp am mai făcut o în
cercare, dar nu cu o cutie de conser
ve, ci cu un întrerupător electric. A 
doua zi, am luat un clește-patent. A 
treia... Cînd a început cercetarea, a- 
veam acasă aproape un geamantan de 
piese și scule. La închisoare m-am 
gîndit mereu la cutia aceea de con
serve goală. Ar fi fost suficient ca la 
poartă să mă fi întrebat ce am în 
buzunar. N-aș mai fi îndrăznit...

Apreciindu-i căința, tardivă, i s-ar 
fi putut reproșa totuși interlocutorului 
meu lipsa de voință în a înfrunta niște 
tentații josnice. Dar nu acest aspect 
al problemei ne propunem să-l tratăm 
în rîndurile de față, ci modul în care 
funcționează „filtrul" porții unor în
treprinderi. Indiscutabil, menirea or
ganului de control de ia poarta unei 
întreprinderi este bine definită — pă- 
zirea avutului obștesc, prin prevenirea 
unor eventuale sustrageri, activitate 
plină de răspundere, deci. La institui
rea măsurilor de pază și control se are 
în vedere faptul că există încă ele
mente cu concepții retrograde — oa
meni tentați să realizeze venituri fără 
muncă, fără să le pese că orice pagubă 
adusă întreprinderii se repercutează 
asupra bunului ei mers și, în ultimă 
instanță, asupra veniturilor fiecăruia. 
Cum justifică paznicii și portarii co
miterea unor asemenea infracțiuni ? 
Dar cadrele de conducere care poartă 
răspunderea pentru angajarea și in
struirea salariaților respectivi, pentru 
buna funcționare a „filtrului" porții ?

La I.A.S. Podari, de pe raza muni
cipiului Craiova, salariații Virgil Popa 
și Oprea Davidescu au fost prinși după
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tul național pe o persoană ocupată 
a crescut pe ansamblul producției 
materiale cu 81 la sută.

Cu toate progresele de pînă acum, 
în acest domeniu se manifestă încă 
unele neajunsuri care fac ca efi
cienta utilizării fondului de acumu
lare să nu fie încă pe măsura posi
bilităților. Pentru înlăturarea aces
tor deficiente au fost luate măsuri 
care conduc la îmbunătățirea modu
lui de fundamentare a proiectelor 
de investiții, la ridicarea continuă a 
nivelului calitativ , al activității în 
domeniul proiectării și construcții
lor, la utilizarea completă a capaci
tății fondurilor de producție. O ase
menea orientare este cu atît mal ne
cesară cu cît și în viitor creșterea 
eficientei economice a investițiilor 
va constitui factorul cu pondere ho- 
tărîtoare în dinamismul economiei 
românești.

Politica partidului de dezvoltare 
a acumulărilor pentru asigurarea în 
ritm susținut a reproducției socia
liste lărgite, de sporire pe această 
bază a venitului național are reper
cusiuni directe asupra nivelului de 
trai al poporului, făcînd posibilă 
creșterea resurselor destinate fondu
lui de consum. Este semnificativ în 
acest sens că în perioada 1966—1968, 
fondul de consum a crescut cu 23 la 
sută, sporul absolut realizat fiind su
perior cu 11 la sută celui din anii 
1962—1965. Aceste date arată că s-a 
asigurat nu numai o creștere conti
nuă' a fondului de consum de-a lun
gul anilor, ci și o accelerare a rit
mului de creștere.

Creșterea fondului de consum a 
creat condiții pentru mărirea veni
turilor individuale ale populației și 
a fondurilor sociale de consum. In 
anul 1968. veniturile bănești ale fa
miliilor de salariați au crescut cu 
33,3 la sută fată de anul 1965, iar ve
niturile bănești ale familiilor de ță
rani cu 25,2 la sută. Cheltuielile de 
la bugetul statului pentru finanțarea 
acțiunilor social-culturale au fost în 
1968 cu 37 la sută mai mari decît în 
1965.

Pe baza rezultatelor care se obțin 
în economie. în cursul acestui an se 
va încheia acțiunea de majorare a 
salariilor și aplicare a noului sis
tem de salarizare, înfăptuin- 

■ du-se prevederea Directivelor 
Congresului al IX-lea al parti
dului ca salariul real să crească pînă 
la sfîrșitul anului 1970 cu 20—25 la 
sută față de 1965. Veniturile reale ale 
țărănimii vor fi în 1970 cu 20 la sută 
mai mari decît în 1965. In 1970 chel
tuielile social-culturale ale statului 
se vor ridica la peste 5 300 Iei pe o 
familie.

Rezultă, așadar, că eforturile de a- 
cumulare si sursele destinate consu
mului au fost și sînt astfel dimensio
nate îneît să îmbine interesele ma
jore ale dezvoltării economiei cu 
nevoile creșterii nivelului de trai. 
Datele pe care le-am citat eviden
țiază că. așa cum se arată în Mani
festul Frontului Unității Socialiste, 
întreaga activitate a partidului și 
statului nostru, tot ceea ce se înfăp
tuiește în România, în industrie. în 
agricultură, în știință și cultură, este 
închinat omului — suprema valoare a societății socialiste, ’

ce au ieșit pe poarta întreprinderii cit 
8 litri de lapte, 9 kg porumb, 7 kg 
uruială, produse sustrase de la secția 
zootehnică. S-ar putea spune că, față 
de „buzunarul" întreprinderii, acesta 
cantități reprezintă o bagatelă- Și se 
mai găsesc din păcate indulgenți să 
socotească astfel, cînd este vorba de 
avutul statului. Dar dacă avem în ve
dere frecvența unor asemenea fapte ?

Să vedem însă cum de a fost po
sibil ca V. P. și O. D. să iasă — cu 
produsele furate •— pe poarta păzită* 
Oricît ar părea de ciudat, paznicul 
S. Mandache s-a „justificat" foarte 
simplu: „Nu pot să-mi dau seama 
cînd au ieșit. Este adevărat, am lipsit 
din post cîtva timp, dar nu m-am gîn
dit că tocmai atunci..." Nu putem să 
nu subliniem indolența cu care este 
privită misiunea încredințată, funcția 
pentru care este plătit acest salariat.

Există însă cazuri cînd se sustrag 
bunuri fără ca portarii sau paznicii să 
poată „invoca" motivul absenței tem
porare din post. De la fabrica de con
fecții din Craiova, de exemplu, Elena 
Adam a furat în mai multe rînduri cu
poane de stofă în valoare de peste 500 
lei; de la „Electroputere", Ion Otoiu și 
Ilie Citrică au furat numai într-o sin
gură noapte materiale în valoare de 
peste 1 300 lei, iar acasă la ei au mai 
fost găsite alte bunuri furate în valoare 
de circa 3 000 lei.

în legătură cu astfel de sustrageri 
sistematice există două ipoteze :

a) fie că unii salariați de la poartă 
nu-și îndeplinesc în mod conștiincios 
atribuțiile, nu întrunesc calitățile ur.o" 
apărători destoinici ai avutului obștesc, 
sau, ceea ce este și mai grav, se lasă 
corupți de elementele necinstite;

b) fie că activitatea sistemelor d» 
pază și control e organizată în unele 
locuri defectuos.

Cîteva argumente în sprijinul primei 
ipoteze : la Brașov, lucrătorii de miliție 
au prins în flagrant delict pe Dionisie 
Gabor și Mihai Canea, salariați Ia în
treprinderea de industrializare a cărnii, 
care au sustras o importantă cantitate 
de produse cu concursul interesat al 
paznicului contractual Vodor Vilhelm. 
Paznicul Marin Nicola de la întreprin
derea de construcții fond locativ Cra
iova a vîndut (pe timpul nopții cînd 
„asigura" securitatea materialelor de 
construcții încredințate) cantitatea de 
120 kg tablă. Atît el cît și amatorul 
de chilipiruri — Dumitru Vlad — au 
fost condamnați la cîte doi ani închi
soare.

E necesar, așadar, să se acorde mai 
mare importanță profilului moral al 
celor cărora li se încredințează paza 
întreprinderilor, cunoașterii temeinice 
a acestora în însuși exercițiul funcțiunii, 
educării lor în spiritul cinstei și al?lo- 
rectitudinii de cristal.

La fabrica „Flacăra roșie" din Bu
curești, portarii au reușit să descopere 
la control o serie de încercări de a 
ieși pe poartă cu produse sustrase. S-ar 
părea deci că aici elementele necinstite 
nu prea reușesc să-și realizeze inten
țiile. Și totuși... De curînd s-a petre
cut un fapt surprinzător : la poartă * 
fost oprit un individ din afară care 
avea aprobare să ridice deșeuri. în sacii 
cu „deșeuri" au fost găsite însă mate
riale de dimensiuni mari din care se 
putea confecționa încălțăminte în va
loare de cîteva mii de lei. Cazul este 
în curs de cercetare. Rezultă că același 
amator de „deșeuri" a mai avut acces 
de încă șase ori în întreprindere. Orga
nele competente vor elucida pînă la 
urmă misterul prin care acest particu
lar a putut „convinge" pe cei de la 
magazia de deșeuri să-i umple sacii cu 
materiale de bună calitate. Cu alte 
cuvinte, în astfel de situații defecțiu
nile „filtrului" trebuie căutate undeva 
mai în interior. Așadar :

— „Filtrul" trebuie să funcționeoa 
perfect începînd cu prima „garnitură*, 
dacă mă pot exprima astfel, adică de 
la primele evidențe ale producției — 
ne spune tovarășul Dumitru Pintilescu, 
inginer șef adjunct la fabrica „Flacăra 
Roșie". Respectarea cu strictețe a nor. 
melor interioare privind primirea și 
predarea produselor în toate fazele do 
lucru înseamnă practic depistarea ime
diată a încercării de sustragere. Dacă 
în acest stadiu al producției ar exista 
o disciplină ireproșabilă nici un ele
ment necinstit nu și-ar putea permite să 
se atingă de avutul obștesc. Din pă
cate, unii conducători ai procesului de 
producție trec cu vederea anumite ne
reguli „mici", fără să se gîndească la 
consecințe, la faptul că de această si
tuație profită cei interesați. Așa s-a 
întîmplat în cazul individului care a 
încercat să scoată „deșeuri" din între
prindere. Nu vom tolera nici o aba
tere de la normele legale, de la etica 
muncitorească, punînd în discuția co
lectivelor de salariați orice faptă neper- 
misă, deferind organelor în drept pe 
cei care săvîrșesc ilegalități.

Sîntem îndreptățiți să pretindem ce
lor care răspund de buna funcționare a 
sistemelor de pază și control din între
prinderi să-și facă pe deplin datoria 
pentru a deveni imposibilă orice fisură 
de care încearcă să profite elementele 
necinstite, pentru a contribui eficient, 
cu o înaltă responsabilitate la apărarea 
avutului obștesc, temelia bunăstării în
tregii societăți.

Mihai GROZAVI»
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DIN CRONICA MARILOR REALIZĂRI ALE SOCIALISMULUI

Impunătoarea construcție a spitalului din Constanța, recent construit. Un argument concret al sporirii, an de an, a cheltuielilor bugetare pentru dezvoltarea rețelei sanitare și îmbunătățirea asistenței medicale a populației: de la 644,5 milioane Iei în 1950 
I* 6147,6 milioane lei în 1969, adică o creștere de aproximativ 9,5 ori. Numai în perioada 1960—1968 au fost construite 60 policlinici moderne, numărul lor ajungînd la 414 față de numai 37 cite existau în 1938. Din cele 4 700 dispensare medicale, 3 000 funcționează in 

mediul rural. Să reținem că în 1938 numărul total al dispensarelor medicale de circumscripție era de 1 239. Comparație care n-are nevoie de alte comentarii !

IN SLUJBA NUMĂRUL

CROTIRII SĂNĂTĂȚII 
POPULA ȚIEI

DE EDICI DE PATURI 
DE ASISTENȚĂ

MEDICALA

1?.

BsS“

&

Wl 1

Una din modernele instituții de ocrotire a mamei și copilului : maternitatea din orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Statistica arată că numărul paturilor pentru asistența femeilor a ajuns la 33 080 față de 2 100 exis
tente în 1938. Dacă în trecut în comune nu exista nici o casă de naștere, în prezent dispunem de 1 800 de 

astfel de unități.

îmbunătățirea generală a condițiilor de viață ale populației, dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătății au avut 
ca urmare îmbunătățirea stării de sănătate a populației, scăderea accentuată a mortalității generale șl infantile. 
In comparație cu anul 1938, mortalitatea generală s-a redus cu inai mult de jumătate, iar cea infantilă de peste 

trei ori ; durata medie a Vieții' a crescut de la 42 ani, cît era în 1932, la peste 68 în prezent.

■

“SAS

MI
■

-

Pe baza hotărîrîlor Comitetului Central al Partidului Comunist Roman se va dezvolta și per
fecționa sistemul de ocrotire a sănătății. în anii 1969-1970 vor fi construite noi spitale, policlinici 
și dispensare. Se va îmbunătăți asistența medicală în întreprinderi, instituții și cartiere, se vor organiza 
centre de asistență medicală comunală cu profil complex; se va extinde tratamentul în stațiunile 
balneare. Va fi asigurată o mai bună asistență medicală mamelor și noilor nășeați. Familiile cu mulți 
copii se vor bucura în continuare de sprijinul social al statului".

(Din Manifestul Frontului Unității Socialiste)

O imagine care atestă grija 
pentru ocrotirea sănătății copi
lului. Pentru asistența medicală 
a copilului numărul paturilor a 
ajuns la circa 28 000, față de 

numai 1 350 în anul 1938.

Dezvoltarea rețelei pentru în- 
vățămîntul superior și medin 
sanitar a asigurat prezența in 
unitățile sanitare a 31 000 me
dici, față de 8 234 cît erau în 
1938 și a 90 000 cadre mediî și 
auxiliare față de 11 360, existen

te în același an 1938.

Organized și conducînd opera com
plexa de edificare a noii orînduiri, de de- 
săvîrșire a construcției socialismului, 
partidul și guvernul asigură condiții pentru 
afirmarea deplină a capacității de muncă 
și creație a fiecărui membru al societății, 
pentru îmbunătățirea continuă a stării de 
sănătate a populației și creșterea unor 
generații viguroase, bine dezvoltate din 
punct de vedere fizic și intelectual."

Creșterea, an de an, a numărului 

de medici a făcut ca în 1968 

să revină 1 medic la §36 locuitori

(Din Directivele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu privire la 
îmbunătățirea asistenței medicale a popu
lației din Republica Socialistă România).
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a tînărului actor
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perioada interbelică în 
tării noastre. Literatura 
inspirată din realitățile 

contemporane solicită ac-

spectacole de cul- 
de afirmare a tînă- 
poate fi realizată de- 
în care el este con-

cinema

(Agerpres)
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La Muzeul de artă
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LA CINEMATOGRAFUL PATRIA
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Formarea
ideologico - estetică

Majoritatea teatrelor din Capitală 
șl de pe întreg cuprinsul țării pri
mesc promoții de absolvenți în fie
care an. elemente înzestrate, pre
gătite sistematic de către institu
tele de teatru din București si Tg. 
Mureș. Stimulate de conducerile tea
trelor și de colectivele acestora, ele 
se afirmă, fac dovada capacității de 
creație, abordează un repertoriu va
riat : publicul primește cu satisfac
ție zestrea tinerilor actori. îi răs
plătește cu aplauze șl în dese îm
prejurări cronica dramatică con
semnează binemeritatele lor succese.

Va trebui să menționăm însă că ' 
pregătirea dobîndită de absolvenți 
în învățămîntul teatral superior 
constituie o primă etapă pe linia 
stăpînirii și cultivării mijloacelor de 
exprimare scenică. Intrat în teatru, 
tînărul absolvent trebuie să răs
pundă continuu noilor exigente pro
fesionale si sporitelor deziderate ale 
publicului care aspiră din ce în ce 
mai mult la 
tură. Dorința 
rului actor nu 
cît în măsura 
vins că ucenicia în teatru se cuvi
ne a fi continuată și că adevărata 
strălucire scenică reclamă eforturi 
substanțiale în procesul ridicării ni
velului profesional. Etica actoriceas
că pretinde deci justificat ca tî
nărul actor să fie ispitit șl domi
nat de necesitatea continuei perfec
ționări. în etapa progreselor rapide 
ale științei și culturii. în epoca 
ternicei efervescențe novatoare, 
climatul ideilor și al valorilor 
dicios selectate, ale societății 
cialiste, puterea de absorbție si 
bogătirea preocupărilor 
reprezintă un imperativ 
punderi.

Solicitat de teatru să 
o gamă plurivalentă de roluri, să 
portretizeze personajele unei variate 
literaturi dramatice, actorul tre
buie să facă dovada culturii lite
rare și a spiritului critic ascuțit. 
Studiul textelor se îmbină cu o- 
rientarea ideologico-estetică. valori
ficarea rolului reclamă cunoașterea 
multiplelor articulații, limbajul sce
nic folosit pretinde cultivarea a- 
cestuia în lumina tendințelor înnoi
toare pe care le ridică arta spec
taculară contemporană. Cultura ac
torului impulsionează cultura spec
tacolului. sensibilitatea interpretului 
lărgește universul afectiv al operei 
pe care el este chemat să o co
munice spectatorului.

Adeseori se vorbește despre rolul 
intuiției în arta interpretativă acto
ricească. unii acordîndu-i un rol 
preponderent. într-adevăr. imagina
ția și fantezia sînt elementele care 
conferă strălucire scenică rolului. 
Este evident însă că intuiția re
prezintă o componentă în cadrul 
procesului de creație și că' fante
zia sau imaginația sporesc calita
tea producției artistice. Procesul 
creației nu are un caracter spon
tan. rolul realizat reprezintă efor
turile conjugate ale elementelor e- 
moționale cu cele intelectuale. Me
sajul operei dramatice proiectat în 
spectacol, se descifrează și se co
munică prin forța intelectuală a 
actorului. Această forță se mani
festă prin cultura umanistă, filo
sofică, social-politică a actorului și 
imprimă spectacolului dinamism si 
efervescență intelectuală. Rezultă 
deci că tînărul actor, pătruns de 
semnificația artei sale, trebuie să 
lege existența și destinul artei sale 
de multiplele aspecte ale culturii.

Instruirea umanistă a tînărului 
actor, fie student, fie ucenic în 
teatru, se întemeiază pe pregătirea 
pe care o asigură disciplinele știin
țelor sociale. în formarea complexă 
a actorului însușirea filosofiei, este
ticii, sociologiei marxiste ocupă un 
loc important, constituind principa
lul mijloc de educație ideologico-ar- 
tistică. Practica de creație în anii 
de studii demonstrează că specta- 
colele-examen sau cele programa
te la studioul experimental al Fa
cultății de teatru, calitatea acesto
ra este puternic influențată de con
vingerile social-politice. concepția 
estetică marxistă, orizontul spiri
tual ideologic, care prezidează ac
tul creației, aureolîndu-1. Textul 
dramatic oferă studentului-actor 
premisa interpretării, dar articula
țiile rolului și valorificarea zonelor 
sociale cărora el le dă relief nu 
pot fi concepute în afara unei cu
noașteri temeinice a societății o- 
glindite. a climatului spiritual al a- 
cesteia. al ideilor dominante în e- 
pocă. Documentarea implică deci 
autentice noțiuni de filosofie, este
tică. sociologie. Este greu de ima-

prof. dr. Ion TOBOȘARII 
decan al Facultâfii de teatru

ginat interpretarea lui Shakespeare 
fără a cunoaște coordonatele tea
trului elisabethan. frămîntata epocă, 
ideile înnoitoare ale Renașterii. Dra
ma de idei cultivată la noi în tea
trul lui Camil Petrescu, de exem
plu, pretinde actorului cunoștințe de 
filosofie, care să-i deschidă perspec
tiva descifrării cauzelor ce măci
nau existenta umană a intelectua
lului din 
condițiile 
dramatică 
societății 
torului un studiu sistematic privind 
problematica omului, dinamica in
tereselor materiale și spirituale, des
tinul omului în socialism, efortu
rile de afirmare plenară ale aces
tuia. lupta lui cu ceea ce este pe
rimat, cu influentele vechiului mod 
de a concepe viata.

Predarea disciplinelor sociale în 
învățămîntul superior teatral repre
zintă o sarcină de prim ordin. în
sușirea acestora, este indispensabilă 
formării actorului. Eficacitatea stu
dierii marxism-leninismului se ve
rifică prin rezultatele metodico-ști-

pu- 
în 

iu- 
so- 
îm- 

intelectuale 
plin de răs-

ințifice la care au ajuns cadrele de 
specialitate. Prin însușirea discipli
nelor sociale studentul-actor pă
trunde adînc în laboratorul creației, 
reușește să descifreze competent 
textul literar-dramatic. în ultima 
vreme se fac judicioase precizări 
privind adaptarea predării < științelor 
sociale la profilul institutelor de în
vățămînt superior. Aceasta nu im
plică ilustrarea simplistă a tezelor 
și nici pulverizarea principiilor în
tr-o schematică istorie a artelor, 
înțelegem prin adaptare analiza 
marxistă a fenomenului literar-dra
matic în consubstanțialitatea imagi
nii artistice, astfel îneît volumul de 
cunoștințe acumulat să sporească o- 
rizontul de gîndire al studentului 
în perspectiva artei spectacolului.

Se întîmplă adesea ca studentul 
actor să fie mai receptiv la cultură 
în primii ani de studii, perioadă care 
coincide cu tatonarea calităților sale 
artistice. în ultimii ani, după ce el 
este convins că va deține diploma 
de licență, studiul teoretic trece 
uneori în cadrul preocupărilor auxi
liare. Eforturile pedagogilor trebuie 
intensificate spre a elimina această 
tendință de „pură profesionalizare". 
Opinia pe care o formulez coincide 
cu cea a absolvenților, care, reîn- 
tîlnindu-ne după cîțiva ani, subli
niază legitim cît de mult se resimte 
în profesia teatrală atît pregătirea, 
cît și carențele cu care au venit din 
institut, în domeniul studiilor teore- 
tico-umaniste, social-politice.

în cuvîntarea secretarului general 
al Comitetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, rostită la Con
ferința Națională a cadrelor didacti
ce s-a relevat însemnătatea deosebită 
a îmbunătățirii continue a predării 
marxism-leninismului. Va trebui 
să reflectăm asupra instruirii 
studentului și asupra ridicării ni
velului profesional al nostru, al 
celor care oficiază la catedre. 
Cursurile și seminariile, dezbaterile 
vii, mesele rotunde, simpozioanele, 
învățămîntul ideologic sistematic, 
alături de cercetarea științifică a ca
drelor didactice în primul rînd, e- 
laborarea de cursuri și lucrări fun
damentale vor sprijini acțiunea de 
educare ideologico-estetică a stu
denților actori.

Dominanta însușirii disciplinelor 
filosofice nu exclude, ba chiar pre
supune interesul celui chemat spre 
teatru față de teoria altor ramuri 
artistice adiacente. Dacă fiecare om 
aspiră la cultură, la o cunoaștere 
cît mai cuprinzătoare, actorul în in
tenția realizării cît mai adecvate a 
rolurilor interpretate se instruiește 
și prin mijloacele pe care le con
feră majoritatea artelor, componente 
indispensabile ale spectacolului. De
vine „actor total" tînărul slujitor al 
Thaliei, atunci cînd muzica, artele 
plastice, coregrafia, cinematograful 
fac parte organic din ființa sa artis
tică. Este de neconceput simțul mu
zical amputat la actor, pauperitatea

viziunii plastice, redusa capacitate de 
a vibra la tot ce constituie virtute 
emoțional-estetică din lumea care îl 
înconjoară. Deci, bogăția vieții spiri
tuale, participarea intensă la pro
blematica rolului, eforturile de a 
portretiza personajul sînt indisolubil 
legate de educația estetică multila
terală, după cum integrarea în rea
litatea socială, contactul viu cu as
pectele înnoitoare ale vieții contri
buie în egală măsură la formarea tî
nărului artist pe calea desăvîrșirii.

Dacă actorul se ridică la un înalt 
grad de profesionalitate, de cultură 
umanistă și artistică, el slujește cu 
devotament și succes cauza nobilă a 
scenei. Cum însă teatrul are un pu
ternic caracter social-educativ, acto
rul și rațiunea artei sale nu pot fi 
concepute în afara publicului. în 
epoca noastră actorul este un mili
tant chemat să slujească adevărul 
prin virtuțile artei scenice. Comuni- 
cînd adevărul, ideile înălțătoare care 
animă obștea socialismului, convin
gerile pe care le exprimă în teatru 
trebuie să fie convingerile propriei 
sale existențe. Numai în acest fel ele 
pot mobiliza publicul, consumatorul 
exigent al artei spectaculare și tot
odată izvorul și modelul autenticei 
inspirații. Actorul se modelează și 
modelează publicul, își formează și 
formează gustul artistic, conturează 
și consolidează idealul estetic al a- 
cestuia.

Se ridică firesc întrebarea : unde 
își poate desăvîrși profesiunea tînă
rul actor, de vreme ce cercetătorul 
folosește biblioteca, medicul clinica, 
chimistul laboratorul etc; fiecare 
specialitate beneficiază de o zestre 
care sprijină activ dezvoltarea și 
afirmarea profesională. Sigur că nu 
va fi exclusă biblioteca pentru ac
tori, poate nici laboratorul, dar cred 
că studiourile care funcționează pe 
lîngă unele teatre pot reprezenta — 
pe lîngă spectacolele din repertoriul 
curent — locul cel mai propice cul
tivării sale. Aceste studiouri, în 
perspectiva lor adevărate labora
toare ale creației artistice, pot forma 
pe tînărul actor nu numai profesio
nal, dar prin expuneri, dezbateri sau 
„mese rotunde" impulsionează spiri
tul lui critic, în general teoretic. 
Studioul, nu e desigur unica moda
litate de formare estetico-ideologică : 
în ultima vreme, de pildă, Asociația 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale a inițiat unele 
spectacole produse de tineri actori, 
menite să pună în evidență virtu
țile artistice ale acestora. Recent a 
avut loc un spectacol de poezie 
populară, inspirat în ceea ce privește 
selecția versurilor și valorificarea 
lor de către colectivul actoricesc, 
dovedindu-se un mijloc elevat de 
educație estetică și cetățenească. \

Se impune astfel ca dezideratele 
tînărului actor pe linia instruirii și 
a perfecționării sale să-și găsească 
cele mai eficiente căi, spre a preîn- 
tîmpina rutina și anchilozarea, racile 
care plafonează arta scenică. Actorul 
depozitar al însușirilor profesionale, 
ca reflex al studiului asiduu, al cul
turii umaniste înaintate, 'actorul- 
gînditor, actorul militant, este acela 
care poate valorifica plenar, în spi
ritul vremii noastre, bagajul de inte
ligență și sensibilitate interpretativă.

• Rio Bravo : PATRIA
13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9
12.15 ; 16,30 ; 20, MODERN — 8,30
11.15 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Bună ziua, contesă : REPUBLI 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 
21,15, FESTIVAL — 8,15 ; 10.45
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR
— 8,30—16 în continuare ; 18,30 ;
21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ;
15.45 ; 17,15 ; 19,45.
• Planele mecanice : LUCEAFĂ
RUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
e Pensiune pentru holtei: VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
A Un om pentru eternitate : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15, MELO
DIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
0 cuțitul în apă : central —
16.45 ; 19 ; 21.
0 Winnetou (seria a Ill-a) : LU
MINA — 9—16,15 în continuare ;
18.45 ; 20,45.
0 Becket: DOINA — 11 ; 14 ; 17 ; 
20, ARTA — 8,30—14 în continuare; 
17, ; 20.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
0 Strigătul : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Regele de cupă : CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 16,30.
0 Un mare program de propășire 
economică ; Mirceștii în pastel ; 
Nicolae Labiș ; George Coșbuc ; 
Pași spre Brâncuși: TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Marianna, agentul 0 555 : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
0 Cînd tu nu ești : BUZEȘTI — 
18 ; 20,30.
0 Clovni pe pereți : BUZEȘTI —
15.30.
0 Astă seară mă distrez : DACIA
— 8,30—20,45 în continuare.
O Fcldmareșaia : FLOREASCA 
9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 2t 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joo indianul : RAHO
VA — 15,30 ; 19.
0 Columna : UNIREA — 15,30 ; 19, 
PACEA — 16 ; 19.
0 Un delict aproape perfect: LI
RA — 15,30 : 18 ; 20,30, PROGRE
SUL — 18 ; 20,30.
e Acuzatul : PROGRESUL — 15,30. 
0 Pantoful cenușăresei :.DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20, MIORIȚA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Căderea Imperiului Roman : 
FERENTARI — 15,30 ; 19.
0 Profesioniștii : GIULEȘTI
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Expresul colonelului von Ryan : 
VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15.45 ; 
18 ; 20,30.
0 Tarzan, omul-maimuță ; Fiul Iul 
Tarzan : COTROCENI — 18.
0 Balul de sîmbătă seara: CO
TROCENI — 15,30.
O Viva Maria : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18 ; 20,15.
0 Hombre : VIITORUL
20.30.
0 Nikolai Bauman : VIITORUL —
15.30.
0 Marele șarpe : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Mica romanță de vară : MOȘI
LOR — 15,30.
0 Capcana: MOȘILOR — 18 ;
20.30.
0 împușcături sub spînzurătoare : 
POPULAR — 18 ; 20,30.
0 Eu te-am iubit: POPULAR —
15.30.
0 Haiducii ; Răzbunarea haiduci
lor : MUNCA — 15,30 ; 19.
0 Judoka, agent secret : COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Acest pămînt este al meu : TO
MIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.30.
• Primăvara pe Oder : FLACĂRA 

15,30.
Aventurierii : FLACĂRA — 

xo ; 20,30.
e Heroina : VITAN — 15,30.

O lume nebună, nebună.• < --------- ,
bună : VITAN — 18.

PROGRAMUL, I

8,30 — Ora exactă. — Cum va fi 
vremea. — Gimnastica de dimineață. 
8,40 — Teatru pentru copii șl școlari. 
„Inșlr-te mărgărite" de Victor Efti- 

mlu. Interpretează un colectiv al Teatrului „Mihai Eminescu* din Botoșani. 
10,00 — Ora satului. 11,30 — TV. pentru specialiștii din agricultură. Legumi
cultura. Cultura legumelor mai puțin răspîndlte. Participă dr. lng. Gh. 
Stanclu și prof. Manole Bulboacă. 12,00 — De strajă patriei. 12,30 — Publi
citate. 12,45 — Concert simfonic. In program : Concertul nr. 4 pentru plan șl 
orchestră de Beethoven. 13,30 — închiderea emisiunii de dimineață. 16,00 — 
Duminică sportivă. Judo — Finalele campionatului național. 17,00 — Ma
gazin duminical. Prezintă Mariana Mihuț și Valentin Plătăreanu. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. 19,15 — Telesport. 19,30 — Ansamblul Casei de cultură 
a sindicatelor din orașul „Oțelul Roșu". Dirijor : Nicolae Perescu. 19,50 — 
Film documentar : Muzeul Cornel Medrea. 20,05 — Tele-fantezie la Con
stanța. Film de varietăți de Iulian Mlhu. 20,55 — Prefață la Festivalul „Cer
bul de aur" Brașov 1969. 21,05 — Film cu trei stele : „Moștenitoarea trebuie 
să plece" — o comedie cu Anna Karina. (Premieră pe țară) 22,35 — Parada 
vedetelor: Tereza Kesovia (Iugoslavia). 22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 — Seară de teatru s „Don Gill de 
ciorap verde" de Tirso de Molina. 20,55 — Lucrări simfonice de Ion Dumi
trescu. „Preludiu simfonic" șl „Simfonieta". Interpretează Orchestra sim
fonică a Radiotelevlziunll. Dirijori : Iosif Conta și Emanuel Elenescu. 21.30 
— închiderea emisiunii programului II.

REPUBLICANE DE ARTA DECORATIVA
In sala Dalles 

deschis sîmbătă 
miază expoziția 
blicană de artă 
rativă. în urma uneia- 
tente selectiuni. pen
tru această expoziție 
au fost reținute de 
juriu lucrările realiza
te de peste 3(10 de 
artiști, alături de nume 
bine cunoscute fiau- 
rînd și cele ale unor 
tineri care s-au dedi
cat de curînd artelor

decorative. Piesele ex
puse. destinate 
musețării vieții 
diene. aparțin 
genuri de artă cu 
tradiții în tara 
tră, cum sînt tapiseria, 
ceramica, sculptura în 
lemn. Sînt prezentate, 
de asemenea. în vi
ziuni moderne sau tra
diționale. obiecte din 
metal, sticlă, piele și 
altele. La vernisajul 
expoziției a vorbit

sculptoî-ul Patriciu Ma- 
teescu, secretar al U- 
niunii Artiștilor Plas
tici. A fost prezentă o 
numeroasă asistentă în 
care se aflau Pompi- 
liu Macovei. președin
tele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și 
Artă, reprezentanți ai 
Uniunii Artiștilor Plas
tici. artiști, critici de 
artă, alti oameni de 
cultură.

(Agerpres)

Sîmbătă, la sediul Uniunii Scriito
rilor din Capitală, au fost decernate 
premiile Uniunii Scriitorilor pe a- 
nul 1968. La festivitate au fost pre- 
zenți scriitori, oameni de cultură, 
ziariști.

Au fost acordate următoarele 
premii:

POEZIE — Ștefan Augustin Doi
naș, pentru volumul „Ipostaze" ; lui 
Meliusz Joszef, pentru volumul „A- 
rena" ; Adrian Păunescu, pentru vo
lumul „Fîntîna somnambulă".

PROZA — Nicolae Brcban pentru 
romanul „Animale bolnave" ; Fănuș 
Neagu pentru romanul „îngerul a 
strigat" ; Georg Scherg pentru ro
manul „Der Mantel des Darius" 
(Mantia lui Darius).

DRAMATURGIE — Ion Băieșu 
pentru piesa „Iertarea" ; Marin So- 
rescu pentru piesa „Iona".

CRITICA ȘI ISTORIE LITERARĂ 
— Adrian Marino pentru volumul 
„Introducere în critica literară" ; 
Edgar Papu pentru volumul „Evo
luția și formele genului liric".

LITERATURĂ PENTRU COPII — 
Mioara Cremene pentru romanul 
„Mărirea și decăderea planetei Glo
bus".; Monica Pillat pentru romanul 
„Cei 13 și misterul".

TRADUCERI — Ion Caraion pen
tru traducerea poeziilor lui Edgar 
Lee Masters ; Geo Dumitrescu pen
tru Antologia Charles Baudelaire.

Premiile au fost înmînate de preșe
dintele Uniunii, acad. Zaharia Stan- 
cu, care, cu acest prilej, i-a felicitat 
pe scriitorii laureați.

Pe ecranul cinematografului Patria va rula în 
curînd o producție a studiourilor engleze, reali
zată de Anthony Asquith. Este un film-scheci care 
prilejuiește apariția pe ecran a unor prestigioși 
actori: Rex Harisson, Jeanne Moreau, Shirley 
MacLaine. Alain Delon. Ingrid Bergman și alții.

O Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 11 ; Rigoletto — 
19,30. • Teatrul de Operetă : Singe 
vlenez — 10,30 ; Logodnicul din lună
— 19,30. • Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Heidelbergul 
de altădată — 10 ; Regina de Navara
— 15 ; Enigma Otiliei — 19,30 ; (sala 

Studio) : Travesti — 10 ; Castiliana — 15 ; Jocul adevărului — 19,30. • Tea
trul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 10,30 ; Opinia publică — 20. 
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 10 ; D-ale carnavalului — 15 ; Un tramvai numit 
dorință — 20 ; (sala Studio) : Tandrețe șl abjecție — 10 ; Photo Finish —
15 ; Comedie pe întuneric — 20. 0 Teatrul „C.I. Nottara" (sala Magheru) : 
Vijelie în crengile de sassafras — 10 ; Lovitura — 15,30 ; O casă onorabilă
— 19,30 ; (sala Studio) : Femei singure — 10,30 ; Cafeneaua cameleonilor —
16 ; Fedra — 20. o Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 10 ; Prețul (premieră)
— 20. • Teatrul Giuleștl : Meșterul Manole — 10 ; Cursa de șoareci — 19,30. 
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion — 16,30. e Teatrul „Ion Creangă" : 
Adresanțli necunoscuți — 10 ; Toate pînzele sus ! — 16. • Teatrul evreiesc 
de stat : Un șirag de perle — 11 ; Intîlnire pe culmi — 20. • Teatrul „Mihai 
Eminescu" din Botoșani (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Inșir-te măr
gărite — 16.0 Teatrul „Al. Davlla" din Pitești — secția estradă — (la Sala 
Palatului) : Melodii la zi — 16 ; 20. 0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile iul Plum-PIum — 11 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 11. Teatrul satiric muzical „C. Tănase", (sala Savoy : 
Cafeaua cu lapte de adio (premieră) — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Varietăți pe portativ — 19,30. • Ansamblul artistic al Uniunii Generale 
a Sindicatelor : Selecțiuni ’68 — 20. • Circul de stat: Circul are cuvîntul
— 16 ; 19,30.

Expoziția retrospectivă 
Aurel Popp, deschisă la 
Muzeul de artă din Cluj, 
are valoarea unei semnifi
cative și necesare restituiri. 
Operată inteligent și pro
gramatic de către muzeo
grafii Negoiță Lăptoiu și 
Ileana Szâbâ într-un mate
rial bogat, aflat în colecții 
publice și particulare din 
toate colțurile tării, expozi
ția ne înfățișează o admi
rabilă sinteză a virtuților, a 
dimensiunilor și a comple
xității unei opere care nu 
este încă îndeajuns cunos
cută. Aurel Popp a fost o- 
mul unei infinite exigențe. 
De aceea și-a organizat în 
cursul vieții o singură ex
poziție, cea din 1913. în 
propriul atelier și a lăsat 
numeroasa lucrări netermi
nate, în dorința unei, reve
niri ulterioare ; a lucrat 
mult și neobosit, a mode
lat, a pictat și a scris ; a 
făcut studii după model 
pînă la virsta de optzeci de 
ani, elaborindu-și îndelung 
fiecare lucrare, pentru a o 
investi cu sensuri clare, cu 
un conținut adînc, dar și 
cu multă și originală sub
stanță picturală.

Realitatea imediată, în tot 
ce are ea mai veridic, a re
prezentat pentru artist 
sursa permanentă a inspi
rațiilor și pretextelor plas
tice. Hotărît de tînăr să-si 
dedice întreaga viață artei, 
dar întelegînd prin artă o 
modalitate de a cunoaște și 
a lupta („Ne-ar trebui o 
artă profundă și tumultuoa
să, vajnică, o artă în care 
să se oglindească formida
bila frămîntare intimă din 
sufletul noroadelor toate, 
în care să clocotească stri
gătul după dreptatea cea 
mare, de mult așteptată", 
scria el), zguduit de jertfa 
milioanelor de oameni din 
primul război mondial, la 
care participase ca soldat, 
silit în perioada interbelică 
să cunoască condiția amară 
a artistului militant pe care 
oficialitatea îl urmărește 
cu necontenite adversități, 
Aurel Popp a năzuit în 
permanentă spre o lume în 
care omul să se bucure de 
toate drepturile, iar arta să 
nu fie apanajul unor privi
legiat!. întors de pe front, 
artistul participă la mișca
rea revoluționară, se im
pune ca organizator al 
vieții artistice șl culturale 
din Transilvania, militează 
pentru unirea artiștilor ro
mâni cu cei ai naționalită
ților conlocuitoare. în a- 
ceste împrejurări își atra
ge ura oficialităților bur
gheze. Este, însă, curînd 
concediat și anchetat vre
me îndelungată ; datorită 
particinării la o demonstra
ție de 1 Mai i se retrage sin
gura comandă pe care i-a 
acordat-o statul înainte de 
război (comDozitia Moartea 
lui Decebai) : în deceniile

III—IV este demis sau obli
gat să demisioneze de cîte
va ori, rămînînd vreme în
delungată fără servici; iar 
apoi în perioada războiului 
presa fascistă îl atacă vio
lent. Faptul că după 1913 
artistul nu a deschis nici 
o expoziție personală ni se 
pare de înțeles în acest 
context. Chiar participă
rile la expoziții de grup — 
participări care au avut o 
înrîurire atît de mare a- 
supra artiștilor transilvani 
— au fost consemnate nu
mai de puține ori în cro-

Mare, — marea expoziție 
de la Cluj ne ajută în- 
tr-adevăr să-l înțelegem 
pe artist în întregime. Se
lecția a avut în vedere toa
te laturile creației sale, 
reușind să ne ofere o ima
gine completă a mijloacelor 
cu care acesta s-a expri
mat. Un stil direct și sub
stanțial, rafinat prin înde
lungi experiențe și reluări, 
un stil viguros și bărbă
tesc, în stare să exprime 
idei și atitudini, dar și 
stări de visare, — aceasta 
este ceea ce caracterizează

nici. Presa socialistă în 
schimb a prezentat cu cla
ritate însemnătatea creației 
marelui artist transilvan, 
formulînd aprecieri cum 
sînt 
rul 
1921 
le-a 
„Tablourile 
lui Aurel 
prind câteva 
luptele gigantice ale mun
citorimii, din care se înalță 
concepția despre lume și 
viață a artistului ca un pro
gram, ca un manifest cu
tremurător. Tablourile din 
război rămîn documente 
adînc gîndite și minunat 
realizate ; locul lor va fi în 
muzeele viitorului, în acele 
expoziții în care adevăra
tul public al tovarășului 
Aurel Popp, muncitorimea, 
Ie va înțelege pe deplin".

După retrospectiva orga
nizată 1966 la

cele apărute în zia- 
Kiizdeiem (Lupta) din 

care timpul 
pe deplin: 

!Si
Popp sur- 
aspecte din

pictura lui Aurel Popp, atît 
în lucrările cu tematică so
cială — cele mai numeroa
se în creația sa — cît și în 
peisaje, autoportrete și 
scene de gen.

Temei războiului, artistul 
i-a consacrat un ciclu im
presionant. De la schițele 

desenele în creion, făcute în tranșee, . 
la marile compoziții, dru
mul este cel de la notația 
realistă la imaginea-simbol. 
Cea mai cutremurătoare 
mi se pare cea a eroului 
necunoscut, căzut peste 
rețeaua de sîrmă ghimpa
tă, pe spate, frînt, cu mîi- 
nile agățate parcă de lumi
na care se stinge pentru el, 
cu fața în sus — în jurul 
căreia „soarele muribund 
punea o aureolă crîncenă, 
ca discul unui gît ghiloti
nat" așa cum îl caracteriza 
N. Tonitza. Imaginea singu
lară, tulburătoare e gîndită 
în griuri terne, înnegrite, cu

reflexe reci, într-o pers
pectivă stranie, în consens 
cu ideea.

Lucrările avînd ca tema
tică nedreptățile sociale 
cunosc și alte mijloace de 
exprimare. Astfel, transfi
gurarea mitică a subiecte
lor conferă simbolului un 
grad mai mare de genera
litate. Efortul teribil al o- 
mului în procesul produc
ției capitaliste, solidaritatea 
în muncă, dar și atmosfera 
tristă a unei vieți de priva
țiuni sînt motive a căror 
expresie plastică dobîn- 
dește note patetice, grave, 
de generoasă comunicabili- 
tate în Industria capitalistă, 
Bolovanul, Familie, Pesca
rii scot năvodul. După eli
berare, tema muncii revine 
în numeroase lucrări ca 
Elanul, Seceriș, Electrifi
carea, Doborîrea copacilor, 
în care, prin monumentali
tatea complexă a compozi
ției, prin valoarea su
perioară, cu aleasă măies
trie, a suprafețelor, prin 
ritmica mișcării și a gestu
rilor, prin sentimentul de 
robustă vitalitate a împli
nirii muncii, pictorul ex
primă, cu aceeași exempla
ră exigență a selectării 
mijloacelor, adeziunea sa 
la noile realități socialiste. 
Tot în această perioadă ar
tistul realizează proiecte 
impresionante pe care n-a 
mai reușit din cauza vîrstei 
înaintate si a sănătății șu
brezite să le transpună ; 
sînt proiecte ale unor com
poziții Istorice reprezen-, 
tîndu-i pe Spartacus. Doja, 
Horea, Cloșca și Crișan, 
Avram Iancu.

Expoziția de la Cluj cu
prinde și o serie de alte 
lucrări. Avem ocazia să 
cunoaștem cîteva portrete 
printre care — prin sa
voarea caracterizării, prin 
bogăția și finețea descrip
ției vieții interioare a mo
delului — se impun Auto
portretele din 1937 și cel 
din 1941. Ni se înfățișează 
o mică, dar sugestivă selec
ție de peisaje, dintre care 
remarcăm inefabila Simfo
nie verde (Primăvara), cu 
tonuri diafane și transpa
rențe savante, precum și 
peisajele din Baia Sprie, 
pe ale căror culori lumina 
vibrează cristalin, cu dife
rențieri tonale de mare 
nețe.

La nouă . decenii de 
nașterea artistului și Ia 
proape un deceniu de 
moartea sa (8 august 1960), 
restituirea pe care o re
prezintă această manifesta
re era necesară. Ar fi de 
dorit ca expoziția să fie 
deschisă și în alte locali
tăți. pentru a-1 impune de
finitiv conștiinței publice*1 
pe acest mare artist, a căș* - 
rui activitate a slujit ideile 
nobile de umanismului.

Mircea TOCA

Spiritul de echipă
în cercetarea științifică

•2? «d

(Urmare din pag. I)

efectiv creșterea continuă a colabo
ratorilor săi, stabilește răspunderi 
individuale membrilor echipei, inclu
siv a cadrelor tinere, organizează un 
control și o îndrumare eficientă, dis
cuții comune, — cale sigură de apa
riție a acelui spirit colectiv care îi 
conferă echipei un potențial de cer
cetare sporit.

Cu toate acestea, în prezent nu 
sînt stimulate și fructificate suficient 
posibilitățile pe care le oferă echi
pele de cercetare existente. în ceea 
ce privește strîngerea relațiilor aces
tora cu unitățile de producție, sînt 
cazuri cînd rezultatele dovedesc cu 
pregnanță cîștigul de timp și de cali
tate ce se poate realiza astfel. Nu 
de mult, echipa de cercetare motoa
re din Institutul de energeti
că, în colaborare cu ingineri ai 
uzinelor 23 August din Capitală, a 
sesizat necesitatea măririi presiunii 
de supraalimentare la aceste motoare, 
inițiindu-se în acest sens cerce
tări utile. De asemenea, colabora
rea cu specialiștii Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Aeriene 
și ai Uzinei de autocamioane Brașov, 
a dus la abordarea unor cercetări 
privind optimizarea cifrei octanice a 
combustibilului, a raportului volu
metric de compresiune, a variației 
avansului la declanșarea scînteii 
electrice etc.

Schimbul de idei, conlucrarea ac
tivă, nemijlocită cu colectivele din 
producție, conduce inerent și la în
tărirea și maturizarea mai grabnică 
a echipelor de cercetare, la lărgirea 
orizontului lor. Cu toate acestea, o 
echipă de cercetare, cum este cea 
profilată pe studiul motoarelor din 
institutul nostru, deși activează de 
20 de ani și a obținut unele rezul
tate recunoscute, nu a fost consul
tată încă niciodată, în nici o pro
blemă tehnico-științifică de amploare, 
de către Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. Personal con
sider că în toate deciziile mai im
portante privind progresul tehnic, 
ministerele ar trebui să se consulte 
mai intens cu reprezentanții echipe
lor de cercetare din domeniul res
pectiv, indiferent de apartenența a- 
cestora, la un minister sau altul, la 
academie ori învățămîntul superior.

De asemenea, printre fenomenele 
care impietează asupra funcționării 
echipelor de cercetare se numără și 
cel al fluctuației cadrelor. Una din
tre cauzele acesteia privește și di
feritele anomalii ce mai persistă în 
domeniul încadrării cercetătorilor. în 
acest sens, cred că s-ar justifica in
troducerea mai multor trepte de sa
larizare, între funcția de cercetător 
și cea de consilier științific, ca și 
desființarea diferențelor de salari
zare față de cei care lucrează în 
producție și învățămînt. Elabora-

rea unui statut al cercetătorului 
ar contribui, de asemenea, la întă
rirea echipelor de cercetare, o dată 
cu mărirea eficienței activității lor.

Oricine urmărește efectul econo
mic al investiției în cercetare își 
poate da seama că aceasta devine 
mai rentabilă atunci cînd este plasa
tă în echipă și că, pe măsură ce 
se maturizează, aceasta își spo
rește rezultatele și contribuția la a- 
sigurarea progresului științific. Cu 
atît mai dezavantajoase pentru eco
nomia și știința națională îmi apar 
fenomenele de destrămare a u- 
nor echipe de cercetare con
stituite. Aș aminti aici, spre exem
plificare, mutarea „în trecut a echi
pei de cercetare din domeniul 
motoarelor a institutului nostru 
la uzinele .,23 August". Ideea de 
a întări cercetarea uzinală este, 
desigur, foarte bună — dar tre
buie să facem asemenea „dis
locații" într-un mod bine gîndit. în 
cazul amintit, o dată ajunsă în u- 
zină, echipa s-a dezmembrat, iar 
institutului i-au trebuit ani pen
tru a organiza alta — timp 
în care cercetarea respectivă pe plan 
mondial a evoluat mult. Din păcate, 
și în momentul de față se mai fac 
simțite în rețeaua noastră de cerce
tare asemenea practici, care duc evi
dent la slăbirea unor echipe de cer
cetare, la reducerea eficienței lor.

Personal, consider că conducerile 
unităților de cercetare ar trebui să 
încurajeze înființarea acestor echipe, 
acordîndu-Ie chiar și o anumită in
dependență economică, concretizată 
în posibilitatea de investiții în uti
laje, în premii suplimentare, rezul
tate din fondurile provenite din 
cercetarea contractuală. în același 
timp, se impune și reducerea la ma
ximum a sarcinilor cu caracter de 
administrație științifică. Sînt dezide
rate vechi, care își așteaptă încă 
soluționarea.

în țara noastră practica a arătat 
că în domeniul științelor tehnice 
s-a ajuns la un nivel suficient de 
maturitate pentru a se utiliza în 
mai mare măsură posibilitățile crea
toare ale echipelor de cercetare, în 
stare să asigure o aprofundare de 
specialitate a problemelor și, impli
cit, o eficiență mult sporită a cer
cetării.



SCÂNTEIA — duminică 23 februarie 1969 PAGINA 5

PE ÎNTREG
wnimm/mumimmuimmmummiii

CUPRINSUL PATRIEI
timimiimmmmimm/muumnimmmimim/imm/imumimiuiimH

Vizitele delegației 
Partidului Comunist din Belgia

LA A 51-A ANIVERSARE A ARMATEI SOVIETICE
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intilniri între candidați și alegători
(Urmare din pag. I)

s-au întîlnit la căminul cultural din 
comuna Borca cu tovarășul Ștefan 
Doboș, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean Neamț, can
didat pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 9 — Poiana 
Teiului. Luînd cuvîntul, prof. Vasi- 
le Săilă, țăranul muncitor Vasile 
Cîrje, inginerul Petru Păhăruț, me
dicul Radu Manea și alții au făcut 
numeroase propuneri vizînd mai a- 
les lărgirea spațiului de școlarizare, 
aprovizionarea mai bună a magazi
nelor, construirea unor poduri și po
dețe, curățirea islazurilor, dotarea 
cu utilaj corespunzător a cabinetului 
stomatologic din comună, construirea 
unor noi magazine de desfacere a 
mărfurilor, extinderea electrificării 
satelor. Oglindind în cuvîntul său 
preocupările alegătorilor, candidatul 
s-a referit la modalitățile practice de 
înfăptuire a numeroaselor propuneri.

★
Pînă în prezent, in județul Bi

hor au avut loc circa 2 600 de a- 
dunări populare, la care au par
ticipat peste 130 000 de alegă
tori. în cadrul acestora au fost 
făcute peste 4 500 de propuneri 
în legătură cu diferite probleme 
gospodărești. Peste 400 de pro
puneri au fost rezolvate operativ 
sau li s-au dat soluții de rezol
vare.

lor actuale ce stau în fața economiei 
orașului, precum și celor legate de 
progresul său urbanistic-edilitar. 
Numeroși alegători au subliniat ne
cesitatea stringentă a rezolvării pro
blemei alimentării cu apă a orașu
lui. Evidențiind hotărîrea cetățe
nilor de a participa în masă la lu
crările de înfrumusețarea și gospo
dărirea orașului, candidatul a 
trasat tabloul însuflețitor al dezvol
tării județului în anii care vin.

★
Oțelarul Vasile Fătu, de la Uzina 

de utilaj greu „Progresul1* din Brăila, 
candidat în alegerile de deputați 
pentru consiliul municipal, s-a întîl
nit cu alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 42. Cunoscut pentru ac
tivitatea desfășurată în cele două 
legislaturi anterioare, candidatul s-a 
interesat de principalele probleme 
ce-i preocupă pe cetățeni și s-a an
gajat ca, cu sprijinul lor, precum și 
al organizației de partid din cartier, 
să aducă o tot mai mare contribuție 
la îmbunătățirea gospodăririi cartie
rului.

candidatul lor în alegerile de de- 
putați pentru Marea Adunare Na
țională, Dumitru Mihoc, președinte
le cooperativei agricole din satul Ne
gri. După ce au vorbit despre în
făptuirile din ultimii ani. alegătorii 
s-au referit la principalele obiec
tive pe care le au de realizat în 
viitor : extinderea clădirii dispensa
rului uman. înființarea unui dispen
sar veterinar, extinderea electrifi
cării, construcția a trei kilometri de 
trotuare si a două poduri pe șoseaua 
ce duce de la Traian la Prăjești 
și Negri, construirea unui nou local 
de școală etc. Pentru 
cestor deziderate s-au 
soluționare chiar în 
nare.

majoritatea a- 
schițat căi de 
această adu-

Continuîndu-și călătoria în tara 
noastră, delegația Partidului Comu
nist din Belgia, compusă din tova
rășii Jean Blume și Albert de Co- 
ninck, membri ai Biroului Politic și 
ai Secretariatului C.C. al P.C, din 
Belgia, și Raymond de Smet, membru

al C.C. al P.C. din Belgia, a vizitat 
în cursul zilei de sîmbătă Rafinăria 
Brazi și Combinatul petrochimic 
Ploiești. Cu acest prilej, membrii de
legației s-au întîlnit cu reprezentanți 
ai organizațiilor locale de partid și 
ai comitetului de direcție.

Cronica z Hei
La sediul Departamentului comer

cial al ambasadei R. S. Cehoslovace 
din București — str. Oțetari nr. 3 — 
întreprinderea cehoslovacă pentru 
comerț exterior „Kovo“ din Praga și 
întreprinderea producătoare „Ada- 
movske Strojîrny" din Ovikov au 
deschis sîmbătă dimineață o expo
ziție de clișee ofset.

Expoziția, care rămîne
pînă în ziua de 1 martie, cuprinde 
mașini tipografice de imprimat. Tot
odată, sînt prezentate diferite mo
duri de prelucrare a clișeelor ofset 
de aluminiu.

deschisă

SPORT

sfîrșit lu- 
a Centru- 

cibernetică 
la care au

Sîmbătă seara au luat 
crările sesiunii științifice 
lui de calcul economic și 
economică din București, 
participat, timp de două zile, acade
micieni, profesori universitari, cerce
tători în domeniul economiei, mate
maticii, ingineri și economiști din 
mari uzine și întreprinderi indus
triale.

La închiderea lucrărilor sesiunii, a 
luat cuvîntul Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice.

(Agerpres)

DE LA A D A S

înfrățiți în lupta 

antifascistă
Nicolae ALECU

general maior în rezervi!

★
Un dialog fertil asupra perspec

tivelor de dezvoltare economică-so
cială a localităților din județul Dolj 
a fost prilejuit de întîlnirile alegă
torilor din circumscripția electorală 
nr. 13 — Calafat cu tovarășul 
Gheorghe Petrescu, prim-secretar al 
comitetului județean Dolj al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, candidat în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională. La Cala
fat alegătorii au relevat că bătrînul 
port dunărean se află în prezent în 
plin progres economic. Anul trecut 
a intrat în funcțiune o modernă fa
brică de conserve și s-a lărgit capa
citatea de producție a întreprinderii 
de industrie locală. Alegătorii au 
abordat numeroase probleme de gos
podărie comunală, oferindu-și spri
jinul pentru succesul unor acțiuni 
pe tărîm edilitar. Candidatul a re
liefat perspectivele de dezvoltare 
multilaterală a județului în viitor.

■Ar

Locuitorii comunei Movileni, ju
dețul Iași, s-au întîlnit cu candidatul 
Frontului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională în circumscripția 
electorală nr. 10 Vlădeni, Constantin 
Șălaru, președintele cooperativei a- 
gricole din Bivolari. Obiectul dis- 

_______ ___ ,__ ____________ cutiilor l-a constituit bogatul bilanț 
nifestat țăranii cooperatori români ■ de realizări al cooperativei agricole 
și germani — din comuna Seica J,~ ’ ”*-■
Mare cu prilejul întîlnirii lor cu to
varășul Richard Winter, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid Sibiu, președinte al consiliu
lui popular județean, candidat în 
circumscripția electorală nr. 8 pen- 

. tru alegerile de deputați în Marea
Adunare Națională.

Pe lîngă unele probleme privind 
creșterea recoltelor, dezvoltarea sec
torului zootehnic, mai buna organi
zare '.a, muncii în cadrul brigăzilor, 
respectarea strictă a statutului coo
perativei agricole de producție, par
ticipants la discuții, printre care 
loan Stoica, Andrei Schneider, Ma
ria Tomoș, Ion Frățilă și alții, au 
abordat și chestiuni de ordin gos- 
podăresc-edilitar. Candidatul s-a an
gajat să sprijine statornic toate ini
țiativele de folos obștesc.

Ar

întîlnirea alegătorilor din circum
scripția electorală nr. 1 Zalău cu 
candidatul lor pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală, tovarășul Lanrean Tulai, prim- 
secretar al comitetului județean Să
laj al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, a constituit un 
fructuos dialog consacrat probleme-

★
t' ■ clubul „Energoreparații" din 

Capitală a avut Ioc joi după amiază 
<0 întâlnire cu ing. Ion Roman, direc
torul Institutului de cercetări pentru 
tehnologia construcțiilor de mașini, 
candidat în circumscripția electorală 
nr. 10-Mărășești pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală. Candidatul a făcut o trecere în 
revistă a transformărilor petrecute 
în ultimii ani în această parte 
a Capitalei, unde numai pe Ma
gistrala Nord-Sud au fost construite 
peste 10 000 de apartamente. între 
candidat și alegători a avut loc apoi 
un amplu schimb de păreri asupra 
obiectivelor de interes general care 
urmează se înfăptuiască aici.

★
Deplina adeziune față de mărețul 

program de dezvoltare economică și 
socială, înfățișat de Manifestul 
Frontului Unității Socialiste, au ma

din localitate, posibilitățile dezvoltă
rii vieții economice și social-cul- 
turale locale.

■Ar

Tovarășul Carol Kiraiy, prim-se
cretar al comitetului județean de 
partid Covasna, președinte al con
siliului popular județean, candidat 
în circumscripția electorală nr. 3 
pentru alegerile în Marea Adunare 
Națională, s-a întîlnit cu alegătorii 
din comuna Aita Mare. Vorbitorii 
care au luat cuvîntul cu acest pri
lej, printre care Iuliu Najda, Ludo
vic Benedek, Laszlo Tampa și alții, 
s-au referit pe larg la realizările 
care au avut loc în ultimul sfert 
de veac pe aceste meleaguri, la 
caracterul marxist-leninist al politicii 
naționale a partidului nostru. De o 
atenție deosebită s-au bucurat, în 
cadrul întîlnirii, problemele de gos
podărie și înfrumusețare a comu
nei. în cuvîntul său. candidatul a 
trasat tabloul expresiv al preface
rilor înnoitoare din acest colt al 
tării, relevînd importanta aportului 
cetățenilor la rezolvarea tuturor tre
burilor obștești.

★
Cetățenii din satele comunei Tra

ian. județul Bacău, s-au întîlnit cu

y

Sentimentul tenie

a/ creației socialiste
(Urmare din pag. I)

concret de discuții la obiect, de tre
cere în revistă a realizărilor și per
spectivelor. Se manifestă preponde
rent — ca la întîlnirea pe care per
sonal am avut-o cu alegătorii din co
muna Boldu, județul Buzău — un sim- 
țămînt civic avansat, un spirit plin 
de răspundere și de muncă colectivă. 
Toți cetățenii care au luat cuvîntul 
și-au arătat întreaga lor adeziune la 
politica partidului, la programul pre
zentat de Frontul ■'Unității Socialiste. 
Ei au dovedit competentă în aborda
rea problemelor generale si locale, 
analizînd cu atenție perspectivele 
imediate, dînd dovadă de inițiativă. 
La rîndul lor candidații s-au angajat 
să sprijine înflorirea economică, cul
turală și socială a obștei, să depună 
eforturi pentru dezvoltarea în
tregii țări, a județului, a comunei ; 
s-au angajat să susțină interesele a* 
legătorilor, să-și îndeplinească man
datul cu maximum de răspundere.

Mișcarea artistică din România va 
sprijini în continuare, cu aceeași dă
ruire, procesul de dezvoltare a patriei 
socialiste, prin opere care să consti
tuie mărturii vibrante ale realității 
noastre și să se încorporeze statornic 
în aceste realități.

Artiștii plastici din România s-au 
bucurat. în largul program de înfăp
tuiri culturale, de o deosebită aten
ție. Pentru susținerea creației au fost 
alocate mijloace materiala impor
tant» din fondurile statului. în ul
timii ani -au fost construite nume
roase ateliere în întreaga țară, altele 
fiind în curs de realizare sau urmînd 
a fi realizate într-un termen apro
piat. Au fost înființate noi săli de 
expoziție, numărul expozițiilor perso
nale a crescut, ca și popularitatea 
lor. Aș mai menționa că artiștii au 
astăzi în România pensii care pot fi

invidiate de artiștii din țările cu cel 
mai înalt standard de viață din lume. 
Dar dincolo de toate acestea, țin să 
subliniez în mod deosebit sprijinul 
ideologic, moral și spiritual pe care 
partidul nostru, statul socialist ni 
l-a acordat cu competentă și genero
zitate nouă, artiștilor. Conducerea 
superioară a partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal se intere
sează continuu de creația artistică, 
de activitatea uniunii noastre, de 
problemele creației și ale vieții 
noastre.

Pentru marea operă înfăptuită de 
partid, prin progresul tuturor ramu
rilor de activitate, pentru grija acor
dată muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, pentru optimistele pers
pective viitoare ce se deschid patriei, 
întregul popor manifestă o caldă a- 
deziune față de politica partidului 
și statului nostru socialist — ale că
rei obiective fundamentale și-au gă
sit o limpede expunere în Manifestul 
Frontului Unității Socialiste.

Ca cetățeni, ca făuritori ai socie
tății socialiste, ne simțim mîndri 
să aducem contribuția noastră la 
ridicarea patriei, la o cît mai largă 
cunoaștere a țării peste hotare. Ca 
cetățeni vom vota cu toții la 2 mar
tie pentru Frontul Unității Socialiste, 
pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste, pentru Partidul Comunist 
Român, care slujește cu devotament 
cauza socialismului, interesele esen
țiale ale poporului, ale progresului 
său.

Artiștii din România sînt, alături 
de întregul ponor, ferm hotărîti să 
Înfăptuiască politica partidului, pro
gramul său. Manifestul Frontului U- 
nității Socialiste este un angajament 
al nostru, al tuturor de a asigura 
desăvîrșirea construirii socialismului 
în patria noastră. însuflețind De toți 
cetățenii țării să-și aducă din plin 
contribuția la transpunerea în viață 
a acestei mărețe cauze.

★
în județul Bacău 

pînă în prezent 4 364 de întîlniri 
între alegători și candidați, la 
care au participat 256 245 de ce
tățeni. La dezbateri au luat cuvîn
tul 17 500, care au făcut peste 
11 000 de propuneri, vizînd solu
ționarea unor importante propu
neri de interes general. Datorită 
preocupării comitetelor executive 
ale consiliilor populare și cu 
sprijinul cetățenilor, multe dintre 
acestea au 
viață.

au avut loc

și început să prindă

★
dialog gospodăresc a 

din
Un fructuos __

oferit și întîlnirea alegătorilor 
comuna Beceni-Buzău cu tovarășul 
Ion Sîrbu, prim-secretar al comitetu
lui județean Buzău al P.C.R., preșe
dintele consiliului popular județean, 
candidat în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională. Vorbitorii au re
levat că bogatul program de dezvol
tare economică-socială a tării, con
semnat în Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste, constituie un puternic 
imbold pentru desfășurarea viitoare
lor acțiuni ce vor fi întreprinse de 
deputați pe tărîm obștesc. Candida
tul a înfățișat cetățenilor tabloul în
noit pe care îl prezintă astăzi indus
tria, agricultura, întreaga viată so
cială si culturală a noului județ, 
subliniind că peisajul lui se va în
tregi cu noi obiective industriale.

(Urmare din pag. I)

vedit de mult neîncăpătoare 
cele patru săli inițiale, re
constituie între murmurul 
teilor și al plopilor o fer
voare continuă, o fascina
ție aparte a surselor de cul
tură. Cei care o frecven
tează, crescuți în mijlocul 
naturii, deprinși încă din 
fragedă copilărie a contri
bui — după puteri — la 
ajutorarea în treburi gos
podărești și agricole a pă
rinților, primesc învăță
tura ca pe o binecuvîntare 
a ploii, a soarelui, a recol
telor făgăduite. Mijloacele 
moderne de informare pe 
care le au astăzi la dispo
ziție — presa, radioul, te
leviziunea și cinematogra
ful — îi fac deopotrivă be
neficiarii unor semnificati
ve resurse spirituale ale 
culturii contemporane, ale 
vieții citadine.

Sînt copii voioși și 
roși, copii ale căror 
bute morale, fizice și 
mentare îi plasează
șanț la antipodul a ceea ce

vigu- 
atri- 

vesti- 
tran-

(Urmare din pag. I)

CLUJ (corespondentul ,,Scînteii“).
ECHIPA DE FOTBAL DE CATE

GORIA A — V. S. S. KOSICE — R.S. 
CEHOSLOVACA ȘI-A ÎNCEPUT 
IERI TURNEUL ÎN ȚARA NOAS
TRĂ, jucînd la Cluj cu fruntașa se
riei a Il-a a categoriei secunde — 
C.F.R. Cluj. Echipa locală — cu tot 
terenul foarte greu cu zăpadă — și-a 
adjudecat victoria cu scorul de 3—0 
(1-0).

ÎN STAȚIUNEA DE SPORTURI 
DE IARNA LAKE PLACID (S.U.A.) 
S-AU DISPUTAT IERI PRIMELE 
DOUA MANȘE DIN CADRUL CAM
PIONATULUI MONDIAL DE BOB, 
rezervat
Echipajul României (Panțuru, 
cas, Neagoe și Focșeneanu) se 
pe locul 6. Astăzi 
două manșe.

echipelor de 4 persoane. 
Puș- 
află 

au loc ultimele

ETAPA A 6-A 
CAMPIONATULUI 
MASCULIN DE BASCHET progra
mează astăzi dimineață în Capitală 
următoarele partide : sala Floreas- 
ca (cu începere de la ora 8,00) : 
I.E.F.S. București — Politehnica 
Brașov ; Steaua București — Farul 
Constanța ; Dinamo București — Ra
pid București.

A RETURULUI 
REPUBLICAN

UN NOU MODEL DE SCHIURI, 
conceput de JEAN-CLAUDE KILLY 
și Michel Arpin, purtînd numele 
triplului campion olimpic, va fi ex
pus la cel de-al 12-lea salon al spor
turilor de iarnă ce se va deschide 
la 1 martie la Grenoble.

ne relatează vechile stam
pe și tablouri, fotografiile 
sau reportajele zguduitoare 
din presa antebelică, ceea 
ce cunoaștem din propriile 
amintiri. Au venit pe lume 
în locuințe luminoase, la 
maternități și case de naș
teri despre care nici nu 
putea fi vorba în urmă cu 
trei-patru decenii. Mai îna
inte de școală, au benefi
ciat de grădiniță sau de 
cămin. Cînd au deschis 
pentru prima oară ușa să
lii de clasă, șl în toate cla
sele următoare, i-au întîm- 
pinat, prietenoase și pline 
de taine, coperțile viu co
lorate ale manualelor, 
ajunse la ei în mod gra
tuit, prin grija celor care 
le asigură o copilărie feri
cită și un viitor însorit, 
prin grija partidului co
munist și a guvernului tării 
noastre.

Dominanta principală 
existenței acestor copii 
preadolescent! ai satului 
constituie răsfrîngerea 
tot ce are mai 
păt, mai generos

de pe cele 400 hectare livezi pe 
rod, o producție de peste 1 200 tone 
fructe obținînd un venit de 2 500 000 
lei. ceea ce a contribuit ca valoa
rea zilei-muncă să se ridice la 45 
lei. din care 25 lei în numerar. De 
asemenea, cooperativa agricolă din 
Domnești, județul Argeș a cules, 
în medie, de pe fiecare pom. cîte 35 
kg fructe.

Știința si practica pomicolă au de
monstrat că prin folosirea soiurilor 
raionate de pomi si aplicarea în
tregului complex de măsuri agro
tehnice se obțin, an Ie an. produc
ții mari, nu se manifestă fenome
nul periodicității de rodire. într-o 
livadă de meri din soiul Ionathan, 
la stațiunea experimentală Voinești, 
în perioada 1954—1968 s-a obținut 
o recoltă medie anuală de 30 350 kg 
mere la hectar, cu un record de 57 512 
kg într-un an. Singur acest exemplu 
este edificator în ce privește po
tențialul de rodire al livezilor si a 
eficientei investițiilor făcute cu în
ființarea lor. Pentru a se ajunge la 
asemenea rezultate trebuie schimba
tă mentalitatea privind cerințele 
pomilor, să se înțeleagă că pomii 
nu pot fi consideiati si tratați ca 
niște arbori oarecare din pădure. 
Pomicultura este o ramură de pro
ducție mai intensivă decît multe 
alte culturi agricole și pentru a se 
obține o eficiență economică ridi
cată reclamă aplicarea unor măsuri 
agrotehnice corespunzătoare. Pomii 
necurătiti de uscături, de fructe mu- 
mifiate sau cuiburi de omizi, fără 
să se facă tăieri corespunzătoare si 
fără să fie stropiți îmootiiva boli
lor și dăunătorilor nu vor da re
colte mari și de bună calitate. Este 
adevărat că la înființarea unor li
vezi s-au făcut greșeli, mai ales în 
ce. privește amplasarea lor. Tot a- 
tît de adevărat este si faptul că în- 
tîrzierea rodirii la majoritatea plan
tațiilor se datoreste lipsei de îngri
jire.

La recenta plenară a Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție s-a subliniat
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ADMINISTRAȚIA ASIGU
RĂRILOR DE STAT anunță 
că tragerea de amortizare pe 
luna februarie 1969, a asigu
rărilor mixte de viață, are loc 
la 28 februarie 1969, în ora
șul Alexandria.

Pentru a participa la tra
gere, este necesar ca asigura- 
ții să-și achite la termen ra
tele de primă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 24, 25 și 26 februarie. în țară: 
Vreme rece la început, apoi în 
încălzire. Cerul va fi variabil, 
mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale, mai ales sub 
formă de ninsoare în nordul tă
rii și mai ales sub formă de 
ploaie și lapoviță în sud. Vîntul 
va sufla potrivit cu intensificări 
trecătoare în prima parte a in
tervalului. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între mi
nus 15 și minus 5 grade, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 
grade. Dimineața și seara ceață, 
în București : Vreme rece la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi maț mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare. 
Vîntul va sufla potrivit. Dimi
neața și seara ceață.

s
ca noastră de ample acu
mulări și creații spirituale. 
Ne impresionează ca atare, 
ori de cite ori ne aflăm 
față în față, nu numai nota 
aceea de vrajă și autenti
citate pe care o degajă tro
potită puilor de oșeni ai 
Bixadului sau micii vrăji- 
tori-fluierași ai Vaideeni- 
lor, ci asiduitatea cu care 
copiii satului se inițiază în 
tainele științei și tehnicii, 
savurează însemnările de 
călătorie și viețile unor oa
meni de seamă. Firească, 
îndreptățită, dorința și mai 
ales posibilitatea multora 
dintre ei de a urma școli 
superioare își află în 
școala generală de zece ani 
o temeinică „rampă de lan
sare". Existența în mediul 
rural a numeroase licee 
teoretice prefigurează de 
bună seamă, în plan cultu
ral, încă o treaptă către 
„orașul agricol" de mîine.

Cu sufletul fascinat de 
acest relief al „vîrstei de 
aur", cu amintirea vie a 
propriei noastre copilării, 
ni se stratifică în cuget o 
bucurie limpede. Primii din

nu

bine de două 
milioane de fii ai satu
lui românesc iau anul a- 
cesta cu asalt porțile în- 
vățămîntului, gratuit și 
obligatoriu, de 10 ani. Nu 
e ușor să ne imaginăm rod
nicele implicații viitoare, 
pe care le prefigurează a- 
ceastă izbîndă a socialis
mului. Și întrucît
numai certificatul de șco
laritate stă la temelia unui 
climat laborios, al unei 
existențe prospere, e lesne 
de observat cum mlădițele 
satului nostru își însușesc 
deopotrivă, de la părinții 
lor, cinstea și hărnicia, ta
lentul și chibzuință de buni 
gospodari.

Și astfel, oriunde s-ar 
afla mai tîrziu în viață, 
fiii satului contemporan 
românesc păstrează gravată 
în inimă, mai temeinic de- 
cît în orice certificat de 
naștere, o toponimie încă 
o dată și încă o dată tul
burătoare... „Nu știu alții 
cum sînt, dar eu cînd mă 
gîndesc la locul nașterii 
mele...".

Se împlinesc astăzi 51 de ani de la 
crearea Armatei sovietice. Făurită, 
educată și condusă de partidul co
munist, în frunte cu V. I. Lenin, ea 
a primit de la început botezul focu
lui în bătăliile crîncene duse împo
triva intervenționiștilor, apăxîndu-și 
cu abnegație și spirit de sacrificiu 
patria, cuceririle revoluționare ale 
poporului prin lupta căruia a luat 
naștere cel dintîi stat socialist din 
lume.

De la primele ei victorii, în fe
bruarie 1918, Armata sovietică a 
străbătut un drum lung. îndeplinin- 
du-si cu devotament misiunea de a- 
părătoare a libertății și independen
tei patriei sale socialiste. Forța și 
invincibilitatea ei au fost demonstra
te în fața lumii întregi în anii Ma
relui Război pentru Apărarea Patri
ei, cînd ostașii sovietici au săvîrșit 
acte de vitejie fără seamăn și au dat 
grele jertfe de sînge în lupta împo
triva fascismului hitlerist. Purtînd 
pe umerii lor greul războiului împo
triva agresorilor naziști, forțele ar
mate ale Uniunii Sovietice și-au a- 
părat cu cinste patria, aducîndu-și 
o contribuție hotărîtoare la victoria 
coaliției antihitleriste, la salvarea 
omenirii de barbaria fascistă. Jert
fele de sînge. uriașa contribuție adusă 
de ostașii sovietici la înfrîngerea 
fascismului vor rămîne veșnic vii 
în memoria popoarelor, cucerind re
cunoștința acestora.

Pe frontul antihitlerist, împreună 
cu glorioasa Armată sovietică a 
luptat vitejește și Armata română. 
După insurecția armată de la 23 Au
gust și răsturnarea dictaturii fascis
te de către forțele patriotice din 
tara noastră, organizate și conduse 
de Partidul Comunist Român, ostașii 
români au luptat vitejește, cot la cot 
cu ostașii sovietici, pentru eliberarea 
întregului teritoriu al tării, și apoi 
dincolo de hotarele ei, pînă la vic
toria definitivă asupra fascismului. 
Ca unul care am participat la aceste 
lupte, păstrez vii în amintire multe 
episoade memorabile care vorbesc 
despre eroismul ostașilor si ofițeri
lor sovietici și români.

...în urma marii ofensive româno- 
sovietice pe podișul Transilvaniei din 
toamna anului 1944, truDele Armatei 
4 române luptau împotriva ultimelor 
bastioane fasciste de Pe teritoriul 
patriei noastre, situate pe alinia
mentul Cărei — Satu-Mare. îndepli
neam pe atunci funcția de coman
dant al Regimentului 3 Dorobanți din 
Divizia 11 infanterie. Corpul 2 ar
mată, din care făcea parte și divizia 
noastră, trebuia să atace pe direcția 
generală Satu-Mare. De cîteva zile 
ostașii noștri luptau cot la cot cu 
ostașii Diviziei 133 sovietice „Smo
lensk".

în după-amiaza zilei de 24 octom
brie a sosit la postul de comandă 
al diviziei noastre comandantul Di
viziei 133 sovietice care, împreună 
cu comandantul român, au pus la 
punct planul de cooperare pentru e- 
liberarea orașului Satu-Mare. A doua 
zi în zori, ostașii Regimentului 3 Do
robanți. împreună cu toate celelalte 
unități ale diviziei, au atacat cu ho- 
tărîre pozițiile dușmanului. în 
dreapta noastră lupta Regimentul 
683 sovietic.

Tîrîndu-se prin băltoace, sub focul 
artileriei dușmane, dorobanții fă

ceau salt după salt, apropilndu-se 
de obiectivele stabilite. Asupra 
noastră se revărsa un adevărat po
top de foc. Dar nimic nu ne mai 
putea opri. înfrîngînd rînd pe rînd 
punctele de rezistentă ale fasciști
lor, ostașii regimentului au reușit 
către ora 8 să atingă primul obiec
tiv, calea ferată Sătmărel — Satu- 
Mare. Acțiunile trupelor române se 
desfășurau concomitent cu cele ale 
Diviziei 133 infanterie sovietică, ai 
cărei ostași au săvîrșit mari fapte 
de vitejie. în ziua de 25 octombrie, 
către ora 14, ostașii noștri, împreună 
cu cei sovietici, au atins frontiera 
româno-ungară. Ultima brazdă de 
pămînt românesc fusese eliberată.

împreună cu trupele sovietice, os
tașii noștri au luptat cu același e- 
roism și pe teritoriile Ungariei și 
Cehoslovaciei.

Strînsa cooperare a trupelor ro
mâne cu cele sovietice s-a mani
festat și în acțiunile de forțare a 
Tisei în zona Tiszalok. Unitățile so
vietice au reușit, printr-o operați
une minuțios pregătită, să dea peste 
cap sistemul de apărare inamic și 
să creeze un cap de pod care a jucat 
un rol însemnat în desfășurarea ulte
rioară a luptelor. îmi aduc aminte 
de ziua în al cărei revărsat de zori 
regimentul nostru a început trece
rea peste Tisa. O dată ajunse pe ma
lul celălalt, trupele noastre s-au 
angajat imediat, alături de trupele 
sovietice, în luptă dîrză cu duș
manul.

în zilele următoare, dînd lupte din 
ce în ce mai grele, cu prețul vieții 
multor ostași și ofițeri sovietici și 
români, au fost atinse frontierele de 
sud-est ale Cehoslovaciei.

în a doua jumătate a lunii decem
brie divizia noastră, împreună cu u- 
nităti sovietice din Sectorul 54 for
tificații, se angajase în lupte crîn
cene în zona localității cehoslovace 
Turna. Această localitate, cu cetatea 
și înălțimile înconjurătoare, avea 
pentru trupele hitleriste o impor
tanță deosebită. Printr-un atac bine 
susținut de ostașii români și sovie
tici, în ziua de 18 decembrie 1944 o- 
rașul și cetatea Turna au fost cuce
rite. Pierzînd această localitate- 
cheie, hitleriștii au dezlănțuit nu
meroase contraatacuri. Dar coopera
rea dintre subunitățile noastre și 
cele sovietice a creat de fiecare dată 
un zid de netrecut în calea hitleriș- 
tilor.

Eroismul și jertfele de sînge ale 
ostașilor și ofițerilor români și so
vietici de-.a lungul întregului drum 
de luptă pe frontul antihitlerist, pînă 
la victoria deplină asupra fascis
mului, au cimentat frăția de arme 
româno-sovietică, prietenia dintre 
cele două popoare. Atît noi, milita
rii de toate gradele din Armata 
română, care am fost pe frontul an
tihitlerist, cît și întregul nostru po
por, vom păstra mereu vie aminti
rea luptelor duse umăr la umăr cu 
bravii ostași sovietici.

Cu prilejul celei de-a 51-a aniver
sări a Armatei sovietice, militarii 
forțelor noastre armate transmit un 
cald salut glorioșilor ostași sovietici, 
urîndu-le să obțină noi succese în 
întărirea patriei lor. în activitatea 
lor dedicată cauzei comunismului șl 
păcii.

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 51-a aniversări a Forțelor Armate ale Uniunii Re

publicilor Sovietice Socialiste, ministrul Forțelor Armate ale Republicii So
cialiste România, general-colonel Ion Ioniță, a adresat o telegramă ministru
lui apărării al U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovietice A. A. Greciko, prin 
care transmite cordiale felicitări și urări de noi succese în întărirea capaci
tății de luptă a Forțelor Armate ale U.R.S.S., pentru apărarea muncii pașnice 
a poporului sovietic, în interesul cauzei socialismului și păcii.

necesitatea întăririi rolului brigăzii 
și al echipei, aplicarea principiului' 
retribuirii cooperatorilor după can
titatea si calitatea muncii depuse. 
Evident și în pomicultură este absolut 
necesar să se respecte acest prin
cipiu, să existe brigăzi și echipe 
permanente care să aibă în pri
mire un anumit număr de pomi 
și să execute toate lucrările prevă
zute. La conducerea brigăzilor sau 
echipelor ar putea fi numiți absol
venți ai școlilor tehnice de spe
cialitate — avem fogrte multi, dar 
lucrează în alte sectoare — si care

ducției s-ar putea rezolva aplicarea 
mai bună și cu eficacitate sporită 
a stropirilor. In acest domeniu sîn- 
tem foarte deficitari tocmai pentru 
că. pînă acum, brigăzile si echi
pele nu erau cointeresate să ur
mărească cînd. cum si în ce fel se 
fac stropirile la pomi.

în al doilea rînd. este necesară 
o cotitură serioasă în ce privește 
modul de lucrare si fertilizare a 
solului în livezi. în majoritatea li
vezilor solul se menține întelenit 
si nu se dau îngrășăminte. Or. ști
ința si practica pomicolă au demon-

ză primăvara cu două procese si
multane : creșterea si rodirea. For
marea primelor frunze și lăstari, 
concomitent cu înfloritul și legatul 
fructelor, reclamă existența unor 
rezerve mari de substanțe nutritive 
în pomi. Dacă se are în vedere că 
aceste rezerve trebuie să se acumu
leze în anul precedent, cînd planta 
are de hrănit fructele anului res
pectiv și totodată să diferențieze și 
muguri roditori pentru anul urmă
tor. este ușor de înțeles ce impor
tantă capătă fertilizarea solului. Pe 
lîngă toate acestea trebuie avut în

Goluri în activitatea 
mor pomicdtors

să muncească efectiv la tăieri, de 
exemplu, unda se cere o muncă de 
înaltă calificare. Cei însărcinați cu 
conducerea brigăzilor și echipelor 
să cunoască fiecare pom din cei pe 
care îi are în primire, să răspundă 
de ei atît ca dezvoltare, cît și ca 
producție. Procedîndu-se astfel, se 
va asigura punerea pe rod. în scurt 
timp, a plantațiilor tinere si obți
nerea unor producții mari de 
fructe.

Avem o tehnică pomicolă bine 
pusă la punct pe care institutul 
nostru o perfecționează în conti
nuare. Este necesar însă ca în fie
care unitate agricolă să existe oa
meni pregătiți care să o aplice. în- 
tărindu-se rolul brigăzii și echipe
lor. avînd răspunderea pentru ni
velul cantitativ si calitativ al pro-

strat că în livezile .înțelenite sau 
ocupate cu cereale păioase. pentru 
boabe sau fîn. pomii se dezvoltă 
foarte slab, dau recolte mici, de ca
litate inferioară si, mai ales, se în- 
tîrzie rodirea celor tineri. Acolo 
unde distantele dintre pomi permit, 
se pot cultiva intercalat sfeclă fu
rajeră. cartofi, mazăre și fasole, 
plante care răpesc pornTor putină 
apă și substanțe hrănitoare.

Fertilizarea solului din livezi con
stituie o verigă obligatorie din com
plexul măsurilor agrotehnice aplica
te în pomicultură. Majoritatea li
vezilor au fost așezate De terenuri 
în pantă, cu diferite grade de ero
ziune si deci cu o fertilitate mai 
scăzută. Spre deosebire de toate ce
lelalte Dlante de cultură, la pomi, 
perioada de vegetație se inaugurea-

vedere că pomii se mențin pe ace
lași loc timp de decenii si dacă nu 
se intervine pentru înlocuirea sub
stanțelor consumate este normal ca 
ei să nu mai crească si să nu ro
dească.

Pe lîngă măsurile de ordin teh
nic care privesc pomicultura, tre
buie .întreprinse și altele de ordin 
organizatoric. Foarte mari pagube 
au fost pricinuite pomilor fructiferi 
datorită neglijentei de care dau do
vadă unii conducători de cooperati
ve agricole sau membri ai acestor 
unități. La cooperativa agricolă din 
Dobrești. județul Argeș, la punctul 
Furesti. vitele au distrus mai bine 
de jumătate din cei 1 800 pomi din 
plantația de 6 hectare, iar mare 
parte din pomii din livada de la 
Golească au fost roși de iepuri. De

asemenea. în cooperativa agricolă 
Valea Mare — Podgoria, același ju
deț. mai bine de jumătate din me
rii din livada Ienculești sînt roși de 
iepuri, distruși de animalele care 
au pășunat sau rupți de căruțe. în 
fața unor situații mai mult sau mai 
puțin similare — din păcate — întîl- 
nite în toată țara ajungi să te întrebi 
de ce au fost cheltuiți atîția bani cu 
înființarea plantațiilor ca apoi ele 
să fie distruse cu bună știință ?

Tot la plenara Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție s-a făcut propu
nerea îndreptățită de a se stabili o- 
bligații ferme pentru executarea lu
crărilor agricole. Cînd se vor elabo
ra măsurile privind legiferarea obli
gațiilor legate de lucrarea pămîn- 
tului. să se aibă în vedere si pomi
cultura. Totodată, trebuie între
prins ceva împotriva acelora care, 
într-o formă sau alta, distrug po
mii. La orașe, cine a distrus un ar
bore sau arbust ornamental este pe
depsit. La sate. în ce privește po
mii fructiferi, nu există nici o pre
vedere de sancționare. Am vizio
nat. nu de mult, la televizor o emi
siune despre Japonia. în comenta
riu se spunea că, în trecut, pentru 
a se păstra vegetația atît de fru
moasă și îndrăgită în acea tară, ce
lui care rupea o ramură i se tăia 
un deget. Nu ne putem gîndi la 
asemenea pedepse. Dar nu putem to
lera să asistăm. în continuare, la 
distrugerea livezilor fără ca nimeni 
să nu fie tras Ia răspundere.

Deși sîntem în toiul iernii. în 
pomicultură bot si trebuie făcute o 
serie de lucrări cum sînt tăierile 
ramurilor uscate si a celor de pri
sos. stropirile contra bolilor și dău
nătorilor. trebuie făcute pregătiri în 
vederea plantărilor de primăvară. 
Prin executarea cu cea mai mare 
răspundere a lucrărilor în pomicul
tură. cultivarea dragostei si răspun
derii pentru pomi, vor spori produc
ția și calitatea fructelor, tot mal 
frumoase vor fi plaiurile tării șl 
mai bogată masa fiecăruia dintr» 
noi.
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© POZIȚIA R.A.U. ÎN LEGĂ
TURĂ CU 0 CONFERINȚĂ LA 
NIVEL ÎNALT A CELOR PA
TRU MARI PUTERI

CAIRO. — R.A.U. a informat 
guvernul Statelor Unite că deza
probă punctul de vedere ameri
can privind o conferință la nivel 
înalt a celor patru mari puteri în 
problema conflictului israeliano- 
arab, scrie ziarul „Al Ahram". 
Guvernul egiptean, afirmă ziarul, 
a subliniat printre altele că punc
tul de vedere american nu este 
de natură să ducă la aplicarea 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate, că nu se poate pune pro
blema de a se încredința lui Jar
ring un rol de mediator care nu 
este prevăzut în rezoluție și că, 
în sfîrșit, conducerea sau contro
lul activității partizanilor 
lestinieni nu este de resortul 
rilor arabe. Cele patru mari 
teri, încheie ziarul, trebuie să
blice un comunicat în care să 
respingă principiul ocupării teri
toriilor prin forță și să ceară re-

NEW YORK. — 
permanent al Franței 
mand Berard, președinte pe luna în 
curs al Consiliului de Securitate, a 
dat publicității o declarație în care 
face apel la „noi eforturi urgente" 
pentru a se ajunge la o reglementare 
pașnică a conflictului din Orientul 
Apropiat.

AMMAN. — Ministrul de externe 
al Republicii Arabe Unite, Mahmud 
Riad, care se află la Amman într-o 
vizită oficială, a avut o întrevedere 
cu regele Hussein al Iordaniei. Con
vorbirile au fost consacrate exami
nării evoluției crizei din Orientul 
Apropiat.

in Comisia 0. N. U

ADINCIREA DIVERGENTELOR
A

POLITICE VEST-EUROPENE
Michel Debre dezminte unele declarații atribuite la Londra 
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AMMAN 22 (Agerpres). — Condu
cătorii a două grupări palestiniene, 
„Organizația de eliberare a Palesti
nei" și „Frontul popular pentru eli
berarea Palestinei" s-au întîlnit pen
tru a discuta modalitățile de solu
ționare a divergentelor dintre ele.

După convorbiri Comitetul execu
tiv al O.E.P. a anunțat că s-a ajuns 
la un acord între părți.

© TRATATIVE PRIVIND DE
BLOCAREA NAVELOR A- 
FLATE ÎN CANALUL DE SUEZ

CAIRO. — La Cairo au început 
primele tratative dintre un grup de 
experți ai companiei suedeze dc asi
gurări care reprezintă pe proprietarii 
celor 14 vase blocate în Canalul de 
Suez și oficialitățile Administrației 
canalului. Guvernul R.A.U. a acceptat 
săptămîna trecută propunerea arma
torilor acestor vase de a se examina 
posibilitățile degajării vaselor imobili
zate în canal din timpul războiului 
israelo-arab. Directorul societății sue
deze de asigurări, Pererik Hedborg, 
care conduce grupul de experți, a de
clarat că această primă rundă de tra
tative a fost fructuoasă.
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Demonstrație de protest a populației din orașul Schwabach (R. F. a Ger
maniei) împotriva activității neonaziste a Partidului Național Democrat

Ecouri în Italia
după Congresul P. C. L

ROMA 22. — Corespondentul A-
gerpres, N. Puicea, transmite : Direc
țiunea Partidului Socialist Italian al 
Unității Proletare a anunțat convo
carea C.C. al P.S.I.U.P. pentru zilele 
de 6 și 7 martie, pentru a examina 
„dezvoltarea luptelor sociale și poli
tice, precum și inițiativa partidului 
pentru o alternativă la politica de 
centru-stînga". Exprimîndu-și tot
odată părerea că rezultatele Congre
sului al Xll-lea al P.C.I. „constituie 
o bază pozitivă pentru conducerea 
unitară a luptelor împotriva centru- 
lui-stînga și a politicii sale econo
mice, interne și internaționale de sus
ținere a capitalismului", Direcțiunea 
P.S.I.U.P. a hotărît ca rezultatele Con
gresului P.C.I. să fie analizate în ca
drul viitoarei ședințe a Comitetului 
său Central. în problemele internațio
nale, Direcțiunea P.S.I.U.P. s-a pro
nunțat împotriva oricăror „acțiuni 
menite să refacă alianța atlantică".

Direcțiunea Partidului Democrat- 
Creștin din Italia a făcut o primă a- 
naliză a rezultatelor Congresului al 
Xll-lea al P.C.I. Părerile celor trei 
reprezentanți ai P.D.C. care au asis-

tat, ca invitați, la lucrările Congre
sului — cu toate că sînt nuanțate — 
merg pe linia recunoașterii importan
ței și rolului de frunte al P.C.I. în 
viața politică italiană, a ecoului pu
ternic pe care l-a avut Congresul în 
rîndurile celorlalte forțe politice ita
liene și ale cercurilor largi ale opiniei 
publice. Vorbitorii au scos în eviden
ță necesitatea ca democrația creștină 
să analizeze mai profund realitatea 
politică italiană contemporană, „să as
culte părerile tuturor partidelor care 
exprimă glasul societății". Totodată, 
s-a menționat că nu există premise 
pentru o colaborare de ordin politic 
cu P.C.I.

NEW YORK 22 (Agerpres). — In 
continuarea dezbaterilor Comisiei 
O.N.U. pentru dezvoltare socială a 
fost prezentat raportul Conferinței 
miniștrilor responsabili cu protecția 
socială. în intervenția sa privitoare 
la acest raport, reprezentantul țării 
noastre, conf. univ. dr. Ovidiu Bă- 
dina, a apreciat că prima reuniune 
internațională în problemele protec
ției sociale la nivelul miniștrilor a 
furnizat un larg schimb de opinii și 
experiențe într-unul din domeniile cu 
multe implicații pentru dezvoltarea 
socială și a subliniat ideile și pro
punerile valoroase conținute în ra
portul conferinței, precum și necesi
tatea traducerii lor 
programele O.N.U., 
lor interesate.

Referindu-se la 
internaționale în acest domeniu, vor
bitorul a precizat că aceasta „este o 
formă concretă a coexistenței și dez
voltării pașnice a tuturor națiuni
lor, fie ele mari sau mici, fără deo
sebire de orînduire social-politică, 
limbă sau deosebire de rasă", și a sub
liniat că „cheia ridicării bunăstării 
unui popor aparține poporului res
pectiv, acțiunea internațională pu
țind juca doar rolul unui stimulent 
sau catalizator util".

în practică, prin 
în favoarea țări-

rolul cooperării

Conferință de presă

PARIS 22 (Agerpres). — Criza 
politică vest-europeană, transpusă 
vineri pe un nou plan datorită 
faptului că la Londra au fost date 
publicității o serie de declarații pe 
care președintele de Gaulle le-ar 
fi făcut la 4 februarie ambasadoru
lui britanic la Paris, preocupă 
cercurile diplomatice și presa oc
cidentală. Intr-un interviu acordat 
radiodifuziunii franceze, ministrul 
de externe, Michel Debre, a preci
zat următoarele, în legătură cu a- 
firmațiile atribuite președintelui: 
„Generalul de Gaulle a dorit, în- 
tr-un interes comun, sa examineze 
dacă ar fi posibil ca Marea Brita- 
nie să aibă în vedere convorbiri de 
explorare asupra perspectivelor e- 
conomice și politice ale Europei. 
Referindu-se la aceste perspective,

Evoluția situației

din Pakistan

agricol comun al țărilor scandina
ve de care să profite toate statele 
nordice, urmînd ca deosebirile de 
păreri suscitate de prețul produse
lor agricole in cadrul comerțului 
nordic să fie rezolvate mai tîrziu, 
într-o altă etapă. Este de remarcat 
că propunerile prezentate de pre
mierul danez. Hilmar Baunsgaard, 
prevăd si unele concesii făcute Fin
landei. Suediei si Norvegiei, pentru 
a. compensa pierderile pe care aces
te trei țări le-ar avea de suferit 
de pe urma penetrației agricole dane
ze. Premierul Baunsgaard a subli
niat in cadrul unei conferințe de 
Dresă că poziția tării sale fată de 
problemele agricole nu este rigidă, 
însă s-a grăbit să adauge că spe
ră că „pierderile" daneze rezultate 
în urma unui compromis în acest 
domeniu vor fi compensate de alte 
avantaje care ar trebui să fie ofe
rite Danemarcei de către partenerii 
săi. Or, se știe că dat fiind pro
ducția agricolă ridicată a Danemar
cei, partenerii săi la proiectata u- 
niune se tem că o intearare a struc
turilor agrare i-ar pune într-o si
tuație de vădită inferioritate. Toc
mai de aceea premierii finlandez, 
suedez si norvegian nu au luat încă 
o atitudine precisă față de noile 
propuneri daneze, evitînd astfel să 
se angajeze pe o cale ale cărei con
secințe viitoare nu ar putea fi pre
văzute.

Deși cercurile oficiale încearcă să 
liniștească opinia publică. este 
de presupus că vor avea loc 
dezbateri infierbîntate cinci par
lamentul finlandez va lua în discu
ție crearea „Nordek“-ului. Unele 
cercuri sînt chiar de părere că se 
va pune problema încrederii fată 
de actualul guvern Koivisto la a- 
propiata sesiune parlamentară.

Reuniunea de la Helsinki s-a ca
racterizat prin lipsa oricăror decizii 
politice sau economice. Premierul 
suedez, Erlander, a ținut chiar să 
sublinieze că, după părerea sa, în 
cursul acestui an nu vor putea fi 
luate astfel de hotărîri. Actuala 
rundă de convorbiri a premierilor 
scandinavi a prilejuit numai un 
schimb de vederi obișnuit între ofi
cialitățile țărilor nordice.

Cu toate că presa finlandeză este 
destul de zgîrcită în comentariile 
sale de pînă acum, așteptînd rezul
tatele dezbaterilor din parlament, 
ziarul „Suomenmaa" scrie, totuși, că 
„proiectul «Nordek» se află încă în
văluit în ceață", iar „Suomen So- 
sialidemokraatti" este de părere că 
negocierile nu ar trebui duse sub 
presiunea timpului, că nu există nici 
un motiv de a se stabili o dată limită 
pentru formarea acestui organism. 
Asemenea comentarii reflectă preo
cuparea unor cercuri largi ale opi
niei publice din țările scandinave, 
care recunoscînd avantajele cooperă
rii inter-nordice, atrag in același 
timp atenția că trecerea la faza in
tegrării comportă riscul instituțio- 
nalizării unei situații avantajoase 
pentru unii parteneri în defavoarea 
altora, a adîncirii inegalităților exis
tente în ce privește dezvoltarea eco
nomică.

Agenda diplomatică imediată pre
vede o nouă rundă de tratative la 
Oslo, unde premierii nordici au ho
tărît să se întîlnească la 20 martie. 
Intre timp, vor avea loc și o serie 
de negocieri bilaterale, între care se 
înscrie și vizita primului ministru 
norvegian, Per Borten, la Helsinki în 
ziua de 17 martie. Insă toate acestea 
nu sînt decît convorbiri preliminare, 
deciziile importante fiind amînate, 
după cum s-a văzut, sine die. Ter
giversarea discuțiilor constituie în 
fond cea mai bună dovadă a faptu
lui că încercările de promovare a 
unor procese integraționiste contra
vin tendințelor majore ale dezvoltă
rii contemporane care merg în sen
sul nu al formării unor grupări eco
nomice închise ci a unor raporturi 
de colaborare cu toate statele, fără 
nici un fel de discriminări pe baze 
deplin echitabile în avantajul tutu
ror părților.

Angola. Prizonieri din rîndul trupelor colonialiste portugheze capturați de 
forțele patriotice

CORESPONDENȚA DE LA

Ieri s-au încheiat 
în capitala Etiopiei -— 
Addis-Abeba — lu
crările sesiunii Consi
liului ministerial al 
Organizației Unității 
Africane (O. U. A.). 
Dezbaterile, desfășu
rate țimp de o săp- 
tămînă cu participa
rea miniștrilor de ex
terne ai țărilor mem
bre, au îmbrățișat o 
sferă largă de proble
me interested statele 
continentului negru.

Problemele mișcări
lor de eliberare din 
Africa au ocupat un 
loc important pe agen
da sesiunii ministeria
le de la Addis-Abe
ba. Miniștri de exter
ne africani au reamin
tit și cu acest prilej 
că 37 de milioane de 
oameni de pe acest 
continent mai suferă 
încă de pe urma do
minației coloniale, iar 
o pătrime din popu
lația Africii își vede 
amenințată integrita
tea teritorială. Miniș
trii și-au manifestat, 
din nou solidaritatea 
și sprijinul față de po
poarele care luptă îm
potriva jugului colo
nial șl rasist. Un 
punct important l-a 
constituit raportul 
„Comitetului Eliberă

C. BENGA

al

au 
zi-

rii" — organ 
O.U.A. — asupra lu
crărilor sale, care 
avut loc cu cîteva 
le înainte la Dar-es-
Salaam. Făcînd preci
zări asupra situației 
mișcărilor de elibera
re din Africa și în le
gătură cu poziția 
O.U.A. față de aces
tea, Mohamed Sah- 
noun, purtătorul de 
cuvînt al organizației, 
a subliniat că „luptă
torii pentru libertate 
controlează practic 
două treimi din te
ritoriul Guineei zisă 
portugheză". Colonia
liștii portughezi se 
află într-o situație de
favorabilă și în Mo- 
zambic. Succese im
portante obține și po
porul Angolei în lup
ta sa pentru indepen
dență. In comunicatul 
final al sesiunii se 
subliniază necesitatea 
întăririi luptei mișcă
rilor de eliberare din 
teritoriile aflate încă 
sub dominație străină, 
pentru înlăturarea de
finitivă a vestigiilor 
colonialismului.

Participanții la lu
crări au adus un vi
brant omagiu defunc
tului președinte al 
F.R.E.L.I.M.O., dr. 
Eduardo Mondlane,

asasinat în mod laș de 
agenții colonialismu
lui.

Consiliul ministe
rial a mai dezbătut și 
aprobat bugetul orga
nizației pe anii 1969 
și 1970 și bugetul pri
mului festival cultural 
african care va avea 
loc la Alger în iulie 
a.c.

Războiul din Nige
ria a făcut obiectul a 
numeroase contacte, 
în vederea găsirii u- 
nor modalități de a- 
plicare a rezoluțiilor 
adoptate în cursul ul
timei conferințe 
O.U.A. la nivel înalt, 
de la Alger, din sep
tembrie amil trecut. 
S-a hotărît"să se con
tinue consultările în
tre împăratul Etiopiei, 
Haile Selassie, și șe
fii delegațiilor state
lor membre ale Comi
tetului Consultativ al 
Organizației Unității 
Africane pentru Nige
ria, creat de șefii de 
state africani în vede
rea examinării tutu
ror căilor susceptibile 
să ducă la încheierea 
tragediei nigeriene.

Vvtoarea întrunire 
a celor 41 de miniștri 
de externe ai țărilor 
membre ale O. U. A. 
va avea loc peste șase 
luni.

PRAGA 22 (Agerpres). — Fran
tisek Hamouz, vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace, 
Vaclav Pleskot, secretar de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R.S.C., și generalul M. Korbela, 
împuternicit guvernamental pen
tru problemele- legate de staționa
rea temporară a trupelor sovie
tice în Cehoslovacia, au informat 
pe ziariști în cadrul unei con
ferințe de presă despre acordurile 
suplimentare la tratatul cu pri
vire la staționarea temporară a 
trupelor sovietice pe teritoriul 
R. S. Cehoslovace. Aceste acor
duri prevăd ca conflictele surve
nite între cetățeni cehoslovaci și 
militari sovietici să fie soluționate 
conform legilor Cehoslovaciei și 
judecate de procuratura și orga
nele judiciare cehoslovace, a spus 
F. Hamouz. De asemenea, el a ară
tat că acorduri economice supli
mentare prevăd că, în ce privește 
aprovizionarea trupelor, partea 
cehoslovacă furnizează numai 
mărfurile și materialele destinate 
consumului personal, pe care ea 
însăși a hotărît să le livreze. în 
ceea ce privește încălțămintea, pro
duse de tricotaj și confecții, fur
nizarea acestor produse a fost re
fuzată, partea sovietică a consim
țit ca o anumită parte din aceste 
produse, destinate nevoilor trupe
lor ei din R. S. Cehoslovacă, să fie 
defalcată din livrările normale ale 
comerțului exterior cehoslovac că
tre U.R.S.S.

Răspunzînd la o întrebare refe
ritoare la construcția de locuințe 
pentru ofițerii sovietici pe terito
riul R.S.C., vicepremierul a arătat 
că partea cehoslovacă a refuzat să 
ducă tratative în această problemă, 
care nu a fost prevăzută în nici 
un acord.

Referitor la incidentele dintre 
cetățeni cehoslovaci și militari 
sovietici, generalul M. Korbela a 
declarat că ele sînt reglementate 
în mod exclusiv de organele secu
rității, de Procuratură sau de or
ganele judiciare cehoslovace, în- 
trucît pe teritoriul Cehoslovaciei 
este în vigoare numai ordinea de 
drept cehoslovacă.

CARACI 22 (Agerpres). — în
tr-o declarație făcută presei, ma
reșalul aviației și iostul președinte 
al Tribunalului Suprem de la 
Dacca, Asghar Khan, a subliniat 
că hotărîrea lui Ayub Khan de a 
nu mai candida la viitoarele ale
geri prezidențiale din 1970 consti
tuie „un pas într-o direcție bună". 
De asemenea, iostul ministru de 
externe, Zulfikar Aii Bhutto, eli
berat de curînd, a declarat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că, dacă vor fi traduse în viață 
schimbările preconizate de Ayub 
Khan, el ar participa la o confe
rință a tuturor partidelor politice 
din țară.

el nu a indicat nici din punct de 
vedere economic, nici din punct de 
vedere politic, nimic deosebit față 
de orientarea pe care a definit-o 
în mod public și constant în 
cursul ultimilor ani".

Ziarele londoneze de sîmbătă 
dimineața ignoră precizările fran
ceze și iau drept exactă varianta 
britanică a declarațiilor lui de 
Gaulle făcînd numeroase consi
derații asupra implicațiilor lor.

Dimpotrivă, cele mai multe ziare 
franceze constată nepotrivirea fla
grantă între afirmațiile atribuite 
generalului de Gaulle și politica 
externă a guvernului francez. „Le 
Parisien Libără scrie : „Dacă pre
ședintele Republicii ar fi avut de 
făcut propuneri partenerilor săi 
doritori să lărgească Piața comună, 
evident, el nu l-ar fi însărcinat pe 
ambasadorul britanic să le aducă 
la cunoștință".

în cercurile oficiale franceze se 
subliniază, potrivit agenției 
U.P.I., că ,,ideea unui directorat al 
celor patru puteri vest-europene 
(Franța, Anglia, R.F. a Germaniei 
și Italia), care și-ar impune voin
ța țărilor mai mici ale Europei 
este atît de manifest contrară tu
turor celor spuse întotdeauna de 
guvernul francez privitoare la ne
cesitatea independenței fiecărui 
popor, incit ea nici nu merită să 
f ie dezmințită".

în legătură cu creșterea tensiunii 
diplomatice dintre Franța* și Anglia, 
ca urmare a publicării în capitala 
Marii Britanii a unei relatări con
vorbirii pe care președintele’ de 
Gaulle a avut-o la 4 februarie 1969 
cu ambasadorul britanic lă Paris, 
Christopher Soames, agenția France 
Presse anunță că acesta din urmă a 
fost chemat la Londra pentru con
sultări eu guvernul său.

)

Comunicat
cehoslovaco-polonez

PRAG A 22 (Agerpres). — în 
cursul vizitei sale în R. S. Ceho
slovacă, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, Stefan Je- 
drychowski, a avut convorbiri cu 
Ludvik Svoboda, Alexander Dub- 
cek, Oldrich Cernik, Jan Marko și 
cu alți conducători.

în comunicatul dat publicității se 
arată că cei doi miniștri de ex
terne au făcut un schimb de pă
reri cu privire la relațiile ceho- 
slovaco-polone și au discutat o se
rie de măsuri concrete legate de 
dezvoltarea și consolidarea colabo
rării dintre cele două țări. De a- 
semenea, au fost abordate proble
me privind întărirea unității și co
laborării dintre țările socialiste. O 
atenție deosebită a fost acordată 
problemei securității și păcii în 
Europa.

★
Noi tulburări au fost semnalate în 

Pakistanul de est, cu prilejul demons
trațiilor antiguvernamentale. La Khul
na. demonstranții au atacat reședin
țele unor miniștri provinciali și un co
misariat de poliție. De asemenea, 1 au 
avut loc ciocniri între demonstranți și 
poliție la Bbujanagar.

BERLIN 22 (Agerpres). — La 
Berlin a încetat din viață in vîrstă 
de 76 ani, Johannes Dieckmann, 
președintele Prezidiului Camerei 
Populare, vicepreședinte al Con
siliului de stat al R. D. Ger
mane.
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agențiile de presă transmits
Ministrul de externe ca

nadian, Mitchell Sharp, a declarat 

în Camera Comunelor că guvernul 
canadian și-a fixat ca dată limită ziua 
de 10 aprilie a.c. pentru a hotărî dacă 
țara sa va continua să rămînă în 
N.A.T.O. sau se va retrage din acest 
bloc militar. Ministrul de externe ca
nadian a menționat, totodată, că „este 
posibil ca hotărîrea să fie luată totuși 
mai devreme de data stabilită".

Ion Pățan, ministrul co
merțului interior al Româ
niei, care a participat la prima con-

sfătuire a miniștrilor comerțului inte
rior din țările membre ale C.A.E.R., a 
părăsit sîmbătă după-amiază Buda
pesta îndreptîndu-se spre țară. La 
plecare, au fost de față Keseru Janosne, 
adjunct al ministrului comerțului in
terior al R. P. Ungare, precum și Ion 
Avram, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al României la Budapesta.

0 delegație militară ceho
slovacă condusă de general-co
lonel Martin Dzur, ministrul Apărării 
Naționale al R.S.C., a sosit în vizită 
la Moscova, la invitația ministrului 
apărării al U.R.S.S., A. Greciko. Sîm- 
bătă, el a fost primit de A. Kosîghin.

.. .

Cu prilejul celei de-a 51-a 
aniversări a forțelor armate 
SOVietiCe 'a Moscova a avut loc o 
adunare festivă. A luat cuvîntul gene
ral de armată Alexei Epișev, șeful Di
recției superioare politice a Armatei 
Sovietice. La adunare au luat parte 
miniștri, comandanți militari, repre
zentanți ai organizațiilor de partid șt 
obștești, precum și atașați militari ai 
țărilor socialiste. Adunări similare au 
avut loc și în alte orașe.

La Washington se fac ultimele pregătiriîn vederea vizi- 
tei pe care președintele Richard Nixon o va face, începînd de duminică, în mai 
multe țări vest-europene. într-o declarație făcută presei Nixon a declarat că 
se așteaptă ca în cursul convorbirilor cu liderii țărilor vizitate să fie abordate trei 
mari categorii de probleme : relațiile bilaterale, relații în cadrul diverselor orga
nizații occidentale, precum și probleme internaționale generale. în afara avio
nului său personal „caravana prezidențială" va cuprinde alte 7—8 avioane grele 
de transport. în timpul zborului spre Bruxelles, nave de război americane vor 
patrula în Oceanul Atlantic, pentru a interveni în caz de amerizare forțată.

Docherii greviști din por
turile Miami, New Orleans 
și Baltimore au ratificat noile 
contracte de muncă încheiate în urma 
negocierilor dintre Sindicatul interna
țional al docherilor și muncitorilor din 
antrepozite și administrațiile porturilor 
menționate. Muncitorii portuari din 
Philadelphia urmează să se pronunțe 
duminică asupra noului contract. în 
celelalte porturi afectate de grevă ne
gocierile continuă.

La Nairobi au luat siîrșit 
convorbirile dintre președintele 

Kenyei, Jomo Kenyatta, și primul mi
nistru al Somaliei, Mohamed Ibrahim 
Egal, consacrate examinării divergen
țelor de frontieră între cele două țări. 
Comunicatul comun dat publicității 
anunță, printre altele, desființarea mă
surilor excepționale adoptate de Kenya 
în zonele de frontieră.

Lucrările ședinței Comi
tetului Executiv al Uniunii 
Internationale a Studenți
lor au început în localitatea Nisipuri
lor de Aur din R. P. Bulgaria. Vor fi 
prezentate rapoarte privind lupta ti
neretului vietnamez împotriva agresiu
nii americane și ajutonil pe care U.I.S. 
îl acordă acestuia. Delegația Uniunii 
Asociațiilor Studențești din România 
este condusă de Mihail Stoica, vicepre
ședinte al U.A.S.R.

Comunicatul comun so- 
vieto-finlandez dat publicității 
în legătură cu vizita făcută în U.R.S.S. 
de ministrul afacerilor externe al Fin
landei, Ahti Karjalainen, subliniază că 
cele două țări și-au manifestat dorința 
de a dezvolta în continuare relațiile 
dintre ele în conformitate cu Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală. Părțile, menționează comu
nicatul, au discutat și o serie de pro
bleme internaționale, în special pro
blemele securității europene, reafir- 
mînd că vor depune eforturi pentru 
reducerea încordării internaționale, în 
interesul menținerii și întăririi păcii.

Franța. La baza navală Berre, de lingă Marsilia, în prezența ministrului 
francez al transporturilor, Jean Chamant, a avut loc lansarea vasului cu 
pernă de aer „La Croisette". care va asigura în viitor, cu regularitate 
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La Alger s-a deschis 
sîmbâtă primul congres al 
ziariștilor algerieni la care 
participă peste 300 de delegați. Cu 
acest, prilej va fi creată Uniunea Zia
riștilor Algerieni — U.Z.A., care va fi 
însărcinată cu aplicarea directivelor 
și hotăririlor congresului pe o perioadă 
de doi ani.

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., Nikolai Pato- 
Iicev, a plecat într-o vizită oficială la 
Kuala Lumpur, ca invitat al guvernu
lui malayezian, anunță agenția TASS. 
Aceasta este prima vizită pe care un 
membru al guvernului sovietic o face 
în Malayezia, cu care U.R.S.S. a sta
bilit relații diplomatice în 1967. Mi
nistrul sovietic va discuta la Kuala 
Lumpur probleme privind dezvoltarea 
relațiilor comerciale dintre cele două 
țări.
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