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Încheierea viiitei președintelui 
CONSILIULUI DE STA T

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 
NICOLAE CEAUȘESCU, IN TURCIA

La sosire pe aeroportul Băneara Cei doi președinți își string mîinile cu cordialitate

Sosirea în Capitală
Sîmbâtă după-amlază s-a îna

poiat în Capitală, venind de la 
Ankara, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, care, la invitația 
președintelui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și a soției sale, a 
făcut o vizită oficială în Turcia.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost însoțit de Iile Verdeț, prlm- 
vlcepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, cu soția, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
cu soția, Octavian Groza, minis

COMUNICAT COMUN 
ROMANO-TURC

Dînd curs Invitației președinte
lui Republicii Turcia, Cevdet Su
nay, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, a făcut o vizită oficială în 
Turcia, între 24—29 martie 1969. 
Președintele Consiliului de Stat a 
fost însoțit de : Ilie Verdeț, prim- 
vlcepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Grigore 
Geamănu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Ankara, și 
Nicolae Nicolae, adjunct al minis
trului comerțului exterior.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a depu3 o coroană de flori la Mau
soleul lui Mustafa Kemal Atatiirk, 
în semn de omagiu marelui om de 
stat, fondatorul Turciei moderne.

în cursul șederii lor în Turcia, 
șeful statului român și membrii de
legației sale au vizitat, în afară 
de capitală, orașele Istanbul și Iz
mir.

Guvernul și poporul turc au fă
cut eminenților oaspeți români o 
primire călduroasă, expresie a prie
teniei șl stimei dintre cele două 
țări șl a ospitalității poporului turc.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit cor

trul energiei electrice, Nicolae 
Nicolae, adjunct al ministrului co
merțului exterior.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Paul Niculescu-Mizil, Virgil Tro- 
fin, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Dumitru Coliu, 
Emil Drăgănescu. Mihai Gere, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu, Mi

dial pentru primirea ce 1 s-a făcut 
și a exprimat aprecierea sa pentru 
progresele realizate de Turcia în 
domeniile economic, social și cultu
ral.

în timpul vizitei, cei doi preșe
dinți au purtat convorbiri oficiale. 
La aceste convorbiri a participat 
primul ministru al Turciei, Suley
man Demirel. Au participat de 
asemenea :

Din partea română : Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Grigore Geamănu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ankara, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
și înalți funcționari.

Din partea turcă : Ihsan Sabri 
Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe, Cihat Alpan, secretar ge
neral la președinția Republicii, 
Zeki Kuneralp, secretar general la 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Kâmuran GflrGn, ambasadorul Re
publicii Turcia la București, Sădi 
Eldem, secretar general delegat la 
Ministerul Afacerilor Externe, Da- 
niș Tunahgil, secretar general ad
junct pentru problemele politice, 
și înalți funcționari. 

hai Dalea, Vasile Patilineț, vice
președinți ai Consiliului de Stat și 
ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai instituțiilor 
centrale și organizațiilor obștești 
și alte numeroase persoane ofi
ciale.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și membrii Ambasadei Republicii 
Turcia.

Pe aeroportul Băneasa erau ar
borate drapele de stat ale Repu
blicii Socialiste România. Nu
meroși cetățeni ai Capitalei au sa
lutat călduros pe președintele Con
siliului de Stat. Un grup de pio
nieri a oferit flori.

(Agerpres)

Convorbirile, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordiali
tate, prietenie și înțelegere reci
procă, s-au referit la relațiile bila
terale româno-turce șl la probleme 
actuale din domeniul relațiilor 
internaționale.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție că relațiile dintre 
România și Turcia au înregistrat o 
importantă dezvoltare în diferite 
domenii, conform dorinței sincere 
a celor două guverne de a întări 
raporturile dintre cele două țări 
în spiritul bunei vecinătăți și res
pectului reciproc. Ei au relevat că 
schimburile de vizite între primii 
miniștri, președinții parlamentelor, 
miniștrii afacerilor externe și alte 
personalități oficiale din cele două 
țări, precum și încheierea în ulti
mii ani a unui număr mare de 
acorduri șl convenții au adus o 
contribuție însemnată la această, 
evoluție fericită a relațiilor bila
terale.

Cele două părți au acordat o 
atenție deosebită relațiilor econo
mice dintre țările lor. Ele au sa
lutat creșterea rapidă pe care o 
cunosc în ultimii ani schimburile 
comerciale, dezvoltarea contacte- 
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Plecarea din Ankara

MERSUL LUCRĂRILOR
AGRICOLE IMPUNE
EFORTURI SPORITE

® STATISTICILE PUN ÎN EVIDENTĂ NECESITA
TEA URGENTĂRII SEMĂNATULUI ® NU TREBUIE 
PIERDUTĂ NICI 0 ZI BUNĂ DE LUCRU LA CÎMP 
® SCURGEREA APEI DE PE SEMĂNĂTURI ESTE 
DE MAXIMĂ IMPORTANTĂ PENTRU SOARTA 

RECOLTEI
ANKARA 29. — Trimisul spe

cial Agerpres, I. Badea, transmite : 
Sîmbătă la amiază s-a încheiat vi
zita oficială făcută în Turcia de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, la invitația 
președintelui Republicii Turcia, 
Cevdet Sunay, și a soției sale, Atî- 
fet Sunay.

Imediat după încheierea convor
birilor oficiale, care au încununat 
vizita de șase zile a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a soției sale 
în Turcia, convoiul de mașini în

încheierea
convorbirilor oficiale

Sîmbătă la amiază, la palatul 
prezidențial „Cankaya" din An
kara, s-au încheiat convorbirile 
dintre președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Turcia, ge
neralul Cevdet Sunay.

Din partea română au participat 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Octavian Groza, ministrul 
energiei electrice, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Grigore Geamănu, amba
sadorul României la Ankara.

Din partea turcă, la convorbiri

Telegramă
Excelenței sale domnului CEVDET SUNAY

președintele Republicii Turcia
Părăsind teritoriul Republicii Turcia, vă adresăm încă o dată calde 

mulțumiri pentru ospitalitatea desăvîrșită de care ne-am bucurat în 
timpul vizitei în frumoasa dv. țară, împreună cu cele mai bune urări 
pentru fericirea dv. personală, pentru prosperitatea poporului turc.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre România și Turcia vor continua să se dezvolte, în 
interesul popoarelor și țărilor noastre, al păcii și înțelegerii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

De la bordul avionului, martie 1969

j ÎN ZIARUL DE AZI i 
!------------------ — l

• EFECTUL MOBILIZA- { 
} TOR AL NOII SALARIZĂRI

ÎN INDUSTRIA LOCALA j 
® SEMNE BUNE IN 

| PRODUCȚIA COOPERA-
ȚIEI MEȘTEȘUGĂREȘTI 

} ® CURAJUL CREATOR DE
A SCENARIZA MARILE 

j OPERE EPICE ® SPORT

care iau loc președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Republicii 
Turcia și celelalte persoane oficia
le, pornește de la reședința re
zervată distinșilor oaspeți români 
spre aeroportul Esenboga.

De-a lungul traseului ce traver
sează Ankara de la un capăt la 
celălalt, zeci de mii de cetățeni ai 
capitalei turce, care au urmărit cu 
un viu interes etapele vizitei oas
peților români în țara lor, i-au sa- 
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au participat Suleyman Demirel, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul de externe, Cihat Alpan, 
secretarul general al Președinției 
Republicii, Kâmuran Gfirun, am
basadorul Turciei la București.

în cadru] convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
cordială și prietenească, cele două 
părți au relevat bunele rezultate 
ale vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România și au trecut în revistă 
căile și modalitățile de concreti
zare a dezvoltării relațiilor de 
prietenie și colaborare multilate
rală dintre România și Turcia.

Disciplină riguroasă 
la toate eșaloanele 
economiei naționale!

Nu este deloc de prisos dacă ac
centuăm că și în acest an — an ho- 
tărîtor pentru înfăptuirea obiective
lor actualului plan cincinal — carac
terul de lege al planului impune cu 
primordialitate practicarea unei se
vere discipline în realizarea lui, 
care să acționeze la toate nivelele — 
de la întreprinderi la ministerele de 
resort. Sintetizînd, în acest sens, re
zultatele controlului financiar din ul
timul timp, se poate spune că res
pectarea neabătută a disciplinei de 
plan a devenit o normă de conduită 
în activitatea marii majorități a co
lectivelor de întreprinderi și a ca
drelor de conducere din economie, 
în acest climat de înaltă răspun
dere pentru mersul îndeplinirii pla
nului, apar cu atît mai contrastante 
abaterile unor comitete de direcție 
și foruri de resort din ministere, 
de la rigorile după care trebuie să 
se desfășoare activitatea economică.

Forma cea mai răspîndltă a in
disciplinei de plan, într-un șir de 
întreprinderi, o constituie eludarea 
măsurilor absolut necesare pentru 
pregătirea și asigurarea condițiilor 
de realizare ritmică a sarcinilor de 
producție. Aprecierea aceasta se în
temeiază pe constatările făcute re
cent în 67 unltăti din subordinea 
ministerelor industriei construcțiilor 
de mașini, industriei metalurgice, in
dustriei chimice, industriei construc
țiilor. industriei ușoare șl economiei 
forestiere. Concret, la ce anume 
vrem să ne referim ?

La nivelul unor conduceri de în
treprinderi din subordinea ministe
relor amintite nu a existat suficientă 
preocupare pentru întocmirea, avi
zarea șl remiterea în timpul optim 
a contractelor spre semnare benefi
ciarilor. astfel ca activitatea de pro
ducție să aibă o bază concretă de 
desfășurare din punctul de vedere 
al livrărilor de produse. La uzinele 
„Progresul" Brăila, de exemplu, au 
fost identificate 38 contracte și acte 
adiționale ce se refereau la obligații 
de livrare a unor produse pe tri
mestrul I a.c., care, deși erau re
dactate încă din lunile noiembrie și 
decembrie anul trecut, nu fuseseră 
încă semnate de conducerea între
prinderii. Produsele respective erau

Tn săptămîna care a trecut, lu
crările agricole de primăvară — 
pregătirea terenului și semănatul 
culturilor timpurii — au fost inten
sificate în Transilvania, Banat și 
în zona litoralului Mării Negro. în 
restul țării, datorită precipitațiilor, 
umezelii solului și temperaturilor 
scăzute nu s-a lucrat decît spora
dic. Datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii con
semnează că, pînă la această 
dată, s-au făcut însămînțări pe 
26 200 hectare în întreprinderile a- 
gricole de stat și 56 776 hectare în 
cooperativele agricole. Bune re
zultate au fost obținute în între
prinderile agricole de stat din trus
turile zonale Oradea și Cluj unde 
s-au însămînțat 57 și respectiv 51 
la sută din suprafețele destinate 
culturilor din prima epocă. De 
asemenea, în cooperativele agri
cole din județul Caraș-Severln 
planul la semănatul culturilor din 
prima epocă s-a realizat în pro
porție de 54 la sută ; Satu Mare — 
46 la sută ; Arad — 42 la sută. 
Hunedoara — 34 la sută în ace
leași condiții climatice, coopera
tivele agricole din județele Cluj, 
Sibiu și altele din Transilvania nu 
au însămînțat decît suprafețe re- 
strînse, cu mult sub posibilități. 
Experiența a demonstrat că, pentru 
grăbirea lucrărilor de sezon, hotă- 
rîtor este să se Identifice flecare 
porțiune de teren zvîntat, care tre
buie pregătită cu grijă și însămîn- 
țată cît mal repede.

Aceeași atenție trebuie acordată 
însămînțării șl plantării legumelor 
în ctmp : ceapă din sămînță și de 
arpagic, usturoi, mazăre de gră
dină și diferite verdețuri. în multe 
cooperative agricole, ținîndu-se 
seama de deficiențele manifestate 
tn anul trecut, s-a început din vre
me semănatul și plantatul legume
lor în cîmp Cele mai bune rezultate 
au fost obținute în județele Bihor, 
Satu Mare, Caraș-Severln, Arad, 
Mureș, Hunedoara, Sălaj șl Con
stanța. în județul Bihor, de exem
plu, din cele 1 078 ha prevăzute a 
fi cultivate cu legume timpurii în 
cîmp au fost semănate 849 hec
tare, ceea ce reprezintă 79 la sută 
din prevederi. Trebuie menționat 
și faptul că în fudețul Constanța, 
identificîndu-se terenurile mai 
zvîntate, legumele timpurii au fost 
semănate pe aproape 600 hectare, 
în zilele care urmează trebuie gră
bit semănatul și plantatul legu
melor în cîmp, avînd grijă să se 
realizeze întocmai suprafețele pre

așteptate de beneficiari. Speranțe za
darnice. din moment ce contractele 
stăteau încuiate în sertare... La 
întreprinderea „Marmura" — Si- 
meria, din cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor, existau încâ 
din luna decembrie 1968 repar
tiții pentru livrarea întregii pro
ducții destinate exportului, în va
loare de peste 15 milioane lei. Dar 
cu beneficiarii nu se încheiase nici 
un contract, deși trecuseră multe de
cade din acest an. Asemenea „omi
siuni" sînt cu atît mai greu de jus
tificat și de scuzat cu cît. chiar în 
timpul controlului, la multe din uni
tățile verificate s-au putut remite 
spre semnare beneficiarilor contrac
te însumînd o producție de cîtev® 
sute de milioane lei și s-au im
pulsionat intervențiile pentru con
tractarea altor cantităti însemnate 
de mărfuri.

Cazurile înfățișate ridică un mare 
semn de întrebare. Dacă lucrătorii 
serviciilor de aprovizionare și des
facere din întreprinderile respec
tive au Ignorat încheierea contrac
telor de achiziționare a unor mate
riale sau de livrare a unor măr
furi — operație care ține de însăși 
rațiunea existentei compartimentelor 
amintite — atunci cu ce se ocupă 
ei și pe ce bază încasează salarii ? 
Cum pot justifica comitetele de di
recție din cele două unităti indus
triale faptul că au neglijat atît da 
mult timp să semneze contracte, 
aceste acte de care depinde bunul 
mers al activității economice în 
lanțul fumizor-beneficiar ? Este șl 
aceasta o dovadă a faptului că unele 
din neajunsurile din domeniul apro
vizionării și desfacerii mărfurilor îșl 
au rădăcina In stilul defectuos de 
conducere a compartimentelor res
pective, în practica de a tolera in
admisibil deficientele de ordin su
biectiv, de natură internă — pentru 
ca apoi totul să fie pus pe seama 
cauzelor obiective.

Radu CIURILEANU
Controlor revizor genera! 
în Ministerul Finanțelor

(Continuare in pag. a III-a) 

văzute a se cultiva cu diferlto sor
timente, factor de cea mai mare 
însemnătate pentru buna aprovi
zionare a populației cu aceste 
produse. Ținîndu-se seama că în 
sudul țării desprimăvărarea a în- 
tîrziat, s-a prevăzut ca în județele 
din vestul țării și pe litoral să se 
însămînțeze suplimentar 1 200 hec
tare cu rădăcinoase și diferite ver
dețuri, asigurîndu-se în acest fel 
produse de primă apariție pentru 
piață Este necesar ca organele a- 
gricole din județele respective să 
urmărească realizarea tn întregime 
a acestei suprafețe.

în condițiile acestei primăveri 
cu precipitații multe este necesar 
ca oamenii muncii din agricultură 
să acorde cea mal mare atenție 
scurgerii apei de pe semănături 
în multe locuri, cu sprijinul orga
nizațiilor de partid, au fost organi
zate acțiuni largi pentru săparea 
de canale necesare scurgerii ape
lor. De asemenea, organele agri
cole au luat măsuri să fio folo
site la evacuarea apelor pompele 
de la instalațiile de irigații și alte 
utilaje Această lucrare, de maxi
mă importanță pentru viitoarea 
recoltă de cereale, trebuie intensi
ficată îndeosebi în județele din 
sudul și estul țării. Totodată, să 
fie urmată de fertilizarea supli
mentară cu îngrășăminte azotate 
a semănăturilor de toamnă, măsu
ră care le va ajuta să se dezvolte 
în condiții bune.

în această perioadă se fac și 
alte lucrări cum sînt plantatul po
milor și al viței de vio. Pînă în 
prezent au fost plantate 179 ha cu 
pomi în masiv în cooperativele 
agricole din județul Sălaj, 128 ha 
în fudețul Bihor, iar în Timiș chiar 
s-a terminat această lucrare. în
tr-un ritm nesatisfăcător se desfă
șoară plantatul în județele Cluj, 
Brașov, Covasna, unde au existat 
condiții bune pentru executarea a- 
cestei lucrări. Întrucît zăpada s-a 
topit și în județele din sud, este 
necesar ca și aci să se treacă cu 
toate forțele la plantatul pomilor.

Ținîndu-se seama că timpul 
destinat lucrărilor agricole de pri
măvară s-a redus foarte mult, este 
necesar ca organele și organiza
țiile de partid, direcțiile agricole șl 
uniunile județene ale cooperative
lor agricole să acorde un sprijin 
eficient oamenilor muncii de la 
sate, astfel ca tn zilele ce urmează 
să fio Intensificate toate lucrării® 
de sezon.
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Efectul mobilizator
al noii salarizări

Noi unități
comerciale

SEMNE BUNE

Hambare
au ?

La întreprinderea agricolă 
de stat Dudu (Ilfov) s-au ame
najat, în cursul anului trecut, 
o seră pitică și răsadnițe ter
mice pe o suprafață de cinci 
hectare. Investiții în valoare 
de aproape 13 milioane lei. 
Care sînt roadele ? Sera, că
reia 1 s-a modificat proiectul 
inițial („îmbunătățirile" fiind 
aduse de Trustul întreprinde
rilor agricole de stat al Capi
talei), s-a prăbușit pe jumă
tate. Răsadnițele nu sînt nici 
ele mai breze. Dacă instalația 
de recondiționare a aerului s-a 
dovedit impermeabilă (fiind 
cu totul și cu totul defectă), 
în schimb apa a pătruns cum 
(și pe unde) a vrut. Pagubele 
se cifrează la 2 200 000. Cer
cetările forurilor în drept vor 
stabili vinovății. O concluzie 
se desprinde, totuși, de pe a- 
cum : cine seamănă... în vînt 
banii statului va culege (cu 
siguranță !)... furtună.

Procese
mame

Opt procese; peste patruzeci 
de înfățișări; două deplasări 
ale întregului complet de ju
decată la fața locului1 Crimă 
pasională ? Vreun furt senza
țional ? Vă-nșelați! Întregul 
„decor" mai sus descris nu ur
mărește decît amplasarea unui 
aragaz într-o bucătărie cornu- 
mL La ușă, sau la fereastră ? 
Deljeaproape doi ani de zile, 
protagoniștii. Elena Radulescu 
și Aurel Rosenthal din Calea 
Moșilor nr. 313 (București), 
nu reușesc cu nici un chip să 
ajungă la înțelegere. Cum ard 
unii... aragazul de pomană I
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de pomină
Ignorarea normelor de pază 

contra incendiilor are adeseori 
consecințe grave. Iată un caz 
întîmplat recent: în gara 
C.F.R. Comănești staționau 
5 vagoane încărcate cu diferite 
mărfuri. însoțitorii trenului 
au făcut focul în soba unuia 
dintre vagoane și, lăsîndu-1 
fără supraveghere, au plecat 
la un restaurant din apropiere, 
înainte de a apuca să serveas
că masa, jarul din sobă a că
zut pe podeaua de lemn a va
gonului și.. în rest vă imagi
nați. Incendiul a făcut pagube 
mari. Au ars toate cele 5 va
goane cu mărfuri. Se înțelege 
că neglijența se plătește. Cu a- 
semenea însoțitori de vagoane 
ajungem repede la pepeni.

Fără colac
de salvare

Nu vă construiți o... fa
brică 1 Echipament tehnic 
s-ar găsi berechet. Utilaje în 
valoare de S53 000 lei (la 
„Bumbăcăria românească"- 
Jilava) și de 1 729 000 lei (la 
filatura și țesătoria de in și ■ 
cînepă „Unirea" din Capitală) 
zac nefolosite ca urmare a 
transferării lor neraționale. 
Unele dintre aceste mașini nu 
mai corespund cerințelor teh
nicii actuale, altele nu pot fi 
folosite (în întreprinderea res
pectivă) nici măcar într-o 
perspectivă îndepărtată. In 
ambele cazuri, rezultatul este 
același: amortismente de sute 
de mii de lei se scurg, anual, 
pe apa sîmbetei. De s-ar găsi 
cineva care să deschidă stăvi- 
larele spre cei care au 
cit stocarea utilajelor, 
s-ar rezolva repede și 
mic.

născo- 
totul 

econo-

Mat la...
poartă

efec-In urma unui control 
tuat la ieșirea din întreprin
dere, s-a constatat că Marin 
Grigore, electrician, și Marin 
Cherciu, mecanic de întreține
re la fabrțca de confecții și 
tricotaje „București", sustră- 
geau sistematic produse. Fie
care avea asupra sa cîte 20 
de perechi de ciorapi supra- 
elastici și cupoane de stofă. 
Acasă mai depozitaseră rochii, 
cămăși, ciorapi „agonisiți" din 
fabrică — un adevărat bazar. 
Și cum cei doi aveau o pre
dilecție deosebită pentru cio
rapi, au fost „încălțați".

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDAR1ȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorCU . .
„Scînteii".

în industria locală
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 

privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor, începînd de la 1 mai 
a.c., în toate întreprinderile de in
dustrie locală ale consiliilor popu
lare, direcțiile județene și Direcția 
generală de industrie locală a mu
nicipiului București — care cuprind 
în total peste 155 000 de salariați — 
este salutată cu multă satisfacție de 
colectivele respective. Muncitorii, in
ginerii, tehnicienii, economiștii șl 
funcționarii acestui sector văd în 
măsurile luate o nouă dovadă a con
secvenței cu care conducerea parti
dului și statului aplică 
Congresului al IX-lea al 
privind ridicarea nivelului 
oamenilor muncii din țara

Iată-ne printre salariații 
derii orădene „Metal-lemn", 
donată Consiliului popular județean 
Bihor, unitate cu peste 1150 de an
gajați. „Pentru noi, muncitorii aces
tei întreprinderi, la fel ca pentru 
toți ceilalți, măsura este deosebit de 
favorabilă — ne spune muncitorul 
Ladislau LSrincz. Cum era de aștep
tat, am făcut imediat niște socoteli 
din care a reieșit că, pe baza con
siderentelor de. vechime, calificare 
profesională etc., personal voi avea 
un salariu lunar de 1576 lei. De e- 
xemplu, sudorul Alexandru Prem va 
avea un spor de circa 240 lei. strun
garul Iosif Covaci — de aproape 
300. Prin prevederile noii hotărîri, în 
condițiile realizării și depășirii pla
nului de producție și de beneficii, 
vom avea și alte avantaje — premii 
pentru rezultate deosebite tn muncă 
și gratificații — prin care cîștigurile 
noastre vor spori și mai mult".

Pe marginea acestei hotărîri am 
discutat și cu alte categorii de sala- 
riați din întreprindere, notînd, prin
tre altele, faptul că o creștere sim
țitoare de salariu va înregistra și 
personalul tehnico-administrativ. Tn 
această ordine de idei. tov. Crăciun 
Simuț, maistru principal la sectorul 
metalurgic, ne-a spus : 
rea unor criterii noi de 
prin stabilirea treptelor 
re în interiorul aceleiași 
salarizare, dă maiștrilor 
lor posibilitatea de a aprecia în mo
dul cel mai judicios valoarea mun
citorilor, de a asigura o remunerare 
corectă a muncii prestate de fiecare. 
Creșterea la salariile maiștrilor noș
tri se ridică, în medie, la 20—25 la 
sută, ceea ce pentru mine echiva
lează cu un spor lunar de peste 400 
Iei. Nu ne rămîne decît să dovedim 
prin muncă recunoștința noastră 
față de partid și guvern, care au ini
țiat și aplicat acest sistem nou de 
salarizare și majorarea salariilor în 
ramura industriei locale".

Despre importanța și efectele ho- 
tărîrii am discutat în final și cu tov. 
Viorel Ștrengaru, directorul între
prinderii. „Aplicarea acestei hotărîri 
— ne-a spus el — ne-a găsit pregătiți 
pentru a răspunde cu rezultate tot 
mai bune în producție, semn de ata
șament față de politica partidului. 
Apreciez în mod deosebit faptul că, 
prin prevederile noii hotărîri, condu
cerile întreprinderilor de industrie 
locală vor fi în măsură să stimuleze 
cadrele merituoase, ridicarea califi
cării și a interesului individual și co
lectiv față de soarta producției, vor 
putea să formeze un nucleu stabil al 
forței de muncă — factor hotărîtor 
în realizarea planului. La nivelul în
treprinderii noastre, fondul de sala
rii va fi suplimentat cu circa un mi
lion lei anual. In același timp însă, 
prin măsurile tehnico-organizatorice 
luate, ca și prin altele, pe care le 
vom aplica în continuare, vom reuși 
să realizăm importante cantități de 
producție suplimentară".

Firesc, și la întreprinderea econo
mică de industrie locală „Proletarul" 
din Iași hotărîrea Consiliului de Mi
niștri a fost primită cu viu interes. 
Din discuțiile pe care le-am avut aici 
a reieșit hotărîrea întregului colec
tiv de a depune eforturi susținute 
pentru a răspunde noilor prevederi 
prin realizarea unei producții sporite 
de bunuri de larg consum și a unei 
cît mai bune deserviri în secțiile 
prestatoare de servicii.

— întreprinderea noastră are 
sarcină două activități distincte 
producția industrială de serie 
prestările de servicii — ne-a spus

hotărîrile 
partidului 
de trai al 
noastră, 
întreprin- 

subor-

„Introduce- 
retribuție, 

de încadra- 
categorii de 
și ingineri-

în

Și 
to-

varășul Miha! Grigoraș, directorul 
întreprinderii, activități care totali
zează o producție globală anuală de 
peste 90 milioane lei. Noul sistem de 
salarizare și majorarea salariilor 
constituie un stimulent puternic 
pentru a diversifica și spori volumul 
producției bunurilor de consum rea
lizate în sectorul industrial, cît și 
gama prestărilor de servicii către 
populație. Stimulentul se va concre
tiza, în unitatea noastră, printr-un 
spor anual de salarii de circa 350 000 
lei. Este deosebit de important că 
salariile muncitorilor și personalului 
tehnico-administrativ vor fi legate 
mai direct de rezultatele în produc
ție ale fiecăruia și ale unității în an
samblu, și mai bine corelate cu sala
riile lucrătorilor care desfășoară ac
tivități similare în industria repu
blicană. In acest fel nu vom mai 
avea fluctuație de lucrători și spe
cialiști. căci eforturile pentru înde
plinirea și depășirea planului de pro
ducție vor fi răsplătite la fel.

Alți salariați — Victor Luchian, 
planificare, și 
șeful serviciu-

serviciului
Popovici.

șeful 
Vasile 
lui producție, care erau de față — 
au susținut cele afirmate prin cîte- 
va din rezultatele înregistrate de în
treprindere. Dacă anul trecut, de 
exemplu, la producția bunurilor de 
consum — produse ceramice, produ
se din sticlă și oglinzi, sucuri de 
fructe, săpun etc. — s-a obtinut o 
depășire de 883 000 lei peste preve
derile planului, anul acesta se ur
măresc o creștere și o diversificare 
și mai mare. întreprinderea este pe 
cale de a înființa noi secții ; 
la Holboca se va pune în funcțiune 
o unitate de ceramică cu o produc
ție de circa un milion lei anual. Tot
odată, prin înființarea unui labora
tor propriu, calitatea sucurilor de 
fructe livrate pieței se va îmbună
tăți simțitor, iar producția va crește 
la peste 11 milioane de sticle.

Am discutat și cu tov. L. Tone, 
director tehnic al Direcției generale 
de industrie locală din București. 
„In Capitală — ne-a spus dînsul — 
îmbunătățirea sistemului de salari
zare și majorarea salariilor afectea
ză circa 13 000 de muncitori, ingi
neri, economiști, tehnicieni și func
ționari. Ca rezultat al aplicării ho- 
tărîrii, veniturile acestei categorii 
de lucrători vor înregistra un spor 
anual de aproape 18 milioane lei. 
împreună cu majorarea salariilor 
mici, efectuată în 1967, se asigură, 
pe ansamblul municipiului, un spor 
anual de peste 20 milioane lei. în
semnate sporuri de salarii vor primi 
și lucrătorii Direcției generale de 
industrie locală a municipiului, asi- 
gurîndu-se o corelare mai directă a 
rezultatelor muncii lor cu rezulta
tele lucrătorilor din întreprinderi și, 
astfel, o cointeresare mai puternică. 
Ei vor contribui, în strînsă colabo
rare, la o mai bună utilizare a ca
pacităților de producție, la creșterea 
în continuare a eficientei producției 
și a productivității muncii, la folosi
rea intensivă a resurselor locale de 
materii prime, la îmbunătățirea sub
stanțială a deservirii populației.

— Cele peste 2 milioane de lei ce 
vor fi obținute în plus, anual, de că
tre lucrătorii întreprinderii noastre
— ne-a spus și tov. Gh. Pop, directo
rul I.I.L. ..Nufărul",. întreprindere 
complexă . de producție și deservire
— vor avea un puternic efect mobi
lizator. Eforturilor considerabile de
puse de stat pentru majorarea sala
riilor le corespunde hotărîrea munci
torilor, inginerilor și tehnicienilor de 
a obține rezultate mereu mai bune 
pe linia folosirii materiilor, prime și 
a utilajelor, organizării unei 
viri mai bune a populației.

Sector economic important, 
tria locală are tot mai multă 
de cadre cu o înaltă calificare, capa
bile să asigure realizarea sarcinilor 
Ia un nivel superior. „In acest sens, 
aplicarea noii hotărîri va juca un rol 
hotărîtor — ne spune ing. Silvia Pa- 
nainte. de la I.I.L. „Arta Mobilei". 
Avantajînd pe toți lucrătorii, dar în
deosebi pe cei cu o calificare supe
rioară, ea constituie un îndemn di
rect la completarea cunoștințelor, la 
desăvîrșirea profesională și. pe a- 
ceastă cale, la ridicarea calității 
muncii.

— Am putea adăuga — intervine

și tov. Emil Grigoriu, șeful servi
ciului de salarizare — importanța 
deosebită a stabilirii unor sporuri 
de vechime neîntreruptă, de conti
nuitate în aceeași întreprindere, 
care va permite reducerea masivă 
a migrărilor, a fluctuației forței de 
muncă. Toate acestea ne întăresc 
convingerea că vom realiza și depăși 
sarcina de creștere a producției 
globale în acest an cu peste 6 mi
lioane lei.

Generalizarea experimentării nou
lui sistem de salarizare și majorarea 
salariilor în industria locală vor con
stitui. fără îndoială, un puternic 
imbold pentru toți lucrătorii din 
sector în realizarea sarcinilor cinci
nalului privind valorificarea supe
rioară a resurselor locale. pentru 
satisfacerea, într-o mai mare mă
sură, a nevoilor de aprovizionare a 
populației cu produse industriale de 
larg consum, într-un sortiment mai 
bogat și la un nivel calitativ cores
punzător exigentelor mereu sporite 
ale consumatorilor, contribuind tot
odată la ridicarea nivelului de 
trai al lucrătorilor din această ra
in v ră.

Ion PITICU
Manole CORCACI 
George POPESCU

In curînd va fi dat în folo
sință un nou complex comercial 
in noul cartier de locuințe Bal
ta Albă din Capitală. Complexul 
cuprinde unități pentru vînzarea 
produselor alimentare și indus
triale, a legumelor și fructelor, 
precum și o farmacie, un centru 
de optică medicală și alte uni
tăți de deservire a populației.

Noi unități comerciale se află 
în construcție, urmînd a fi date 
în folosință pînă la sfîrșitul a- 
nului, și în alte localități din 
țară. Astfel, în orașul Deva se 
construiește un ansamblu comer
cial ce va avea unități pentru 
desfacerea produselor alimenta
re, legumelor și fructelor, un 
bufet. Un complex, în suprafa
ță de 665 mp., se construiește 
în centrul minier Baia Sprie și 
unul similar la Baia Borșa. La 
Iași va intra în funcțiune, în 
cursul primului semestru al anu
lui, un. complex de produse de 
cofetărie, patiserie și preparate 
reci, un depozit pentru produse, 
în suprafață de 15 000 mp. 
Construcția unui depozit de 
produse alimentare, cu o capa
citate de 13 600 tone, a început 
și la Vaslui; prevăzut cu un la
borator de analiză a produselor, 
dotat, cu electrostivuitoare, de
pozitul va fi gata la sfîrșitul 
trimestrului III a.c.

(Agerpres)

Colorantii românești
pe meridianele globului

deser-

indus- 
nevoie

Este binecunoscut locul impor
tant pe. care îl ocupă culorile 
în lumea modernă, cît de mult 
și de intim au pătruns ele în 
viață. Este de fapt un fenomen 
logic, cerut de evoluția civiliza
ției și culturii. Clădirile, auto
mobilele, obiectele de uz casnic 
și, bineînțeles, nu numai acestea 
poartă tonuri de culori care le 
fac mai frumoase, mai atracti
ve și în final mai utile. Astăzi, 
culoaiea, mai mult ca oricînd, e 
o formă de prezentare a produ
selor.

Sînt multiple exigențele pe 
care trebuie să le treacă azi un 
colorant: rezistență la lumină, 
la ploaie, la spălat, aspect plă
cut etc. Asemenea calități se ob
țin după îndelungate cercetări 
și experimentări, așa cum o do
vedește activitatea;. unuia dintre 
principalii furnizori ai culorilor 
utilizate în economia națională : 
uzina „COLOROM“-CODLEA. 
Această întreprindere s-a dez
voltat, în anii construcției socia
liste, de la stadiul unei simple 
mori de coloranți, la un impre
sionant ansamblu industrial.

Prin ridicarea gradului de e- 
chipare tehnică, s-au creat con
diții care au permis lărgirea sor
timentului de semifabricate și, 
implicit, a coloranților. Catalo
gul de produse al uzinei inclu
de în prezent 369 de coloranți 
organici, într-o mare diversitate 
de grupe — coloranți de sulf, 
coloranți direcți, rezistenți la 
lumină, coloranți acizi cu rezis
tență superioară, coloranți pen
tru piele, coloranți cromatabili 
pentru semilînă, coloranți pentru 
lemn, hîrtie, antrachinonici, me
tal complecși — precum și 71 
de sortimente GALLUS desti
nate vopsirii firelor, țesăturilor, 
obiectelor de îmbrăcăminte din 
bumbac, lînă, mătase.

Gama produselor importante 
ale uzinei „COLOROM" mai

cuprinde 55 de sortimente de 
intermediari pentru fabricarea 
coloranților și diverse alte sorti
mente de produse auxiliare pen
tru cauciuc, pentru industria far
maceutică, pentru uz veterinar. 
La acestea se adaugă hîrtia 
heliografică și un produs pentru 
uz fotografic.

A existat pînă nu de mult pă
rerea că sortimentul de coloranți 
indigeni ar fi calitativ inferiori 
unor produse străine. Astăzi, toți 
coloranții noștri din grupele ca
re se fabrică în prezent la „CO
LOROM" sînt omologați con
form testelor internaționale I.S O., 
fiind de aceeași calitate cu 
produsele similare străine, deci, 
competitive. O atestă solici
tarea acestora la export. Anul 
trecut, spre exemplu, circa 60 la 
sută din totalul-producției a fost 
destinat exportului, în țări cum 
sînt U.R.S.S., R. P. Ungară, 
R. P. Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia, 
Siria, Iran, Pakistan, Elveția, 
Anglia, Olanda, Franța, Brazi
lia, Liban, Italia, Turcia, Bel
gia. De remarcat că în toate a- 
ceste țări produsele „COLO- 
ROM“-CODLEA sînt apreciate.

Specialiștii de la uzina „CO
LOROM" desfășoară o rodnică 
activitate de cercetare. Avînd 
în vedere necesarul crescînd de 
coloranți al industriei ușoare, 
pentru vopsirea și imprimarea 
țesăturilor-și tricotajelor din fire 
sintetice, precum și pentru vopsi
rea în masă a fibrelor sintetice, se 
vor realiza încă doi coloranți ba
zici speciali, albastru și galben. 
Vor fi asimilați, de asemenea, 12 
coloranți dispersați pentru im
primarea și vopsirea în masă a 
fibrelor poliacrilice și a vîscozei. 
Se vor realiza diferite alte nuanțe 
de galben, roșu, albastru, negru, 
portocaliu și violet.

A. GOLIANU

IN PRODUCȚIA
COOPERAȚIEI
MEȘTEȘUGĂREȘTI

periculoși
microbii de Hong- 

prin țara
Aproape mai 

decît 
Kong, circulă 
noastră de foarte mulți 
ani niște indivizi autorizați 
de habar n-am cine, care 
introduc în casele oameni
lor prostul gust și mai ales 
dezagreabilul.

Odată, am intrat tn 
casa unui brigadier. Mă 
invitase la el să mă ome
nească. M-a dus în odaia 
din fată. In odaia în care 
gazdele nu intră în fiecare 
zi. Pe nevasta gazdei n-o 
văzusem încă. Pregătea 
ceva de-ale gurii, undeva 
într-un șopron. In timp ce 
brigadierul scotea din bufet 
niște pahare ca să le um
ple, mi-am aruncat ochii 
prin odaie. Foarte curat. 
Deodată, am descoperit pe 
un perete, alături de niște 
farfurii de pămînt, aninate 
între niște prosoape lucra
te cu multă artă, în amici, 
un groaznic portret de 
femeie. Avea capul mai 
mult pătrat. Nasul 
mănător unei sticle 
autosifon, gura aducea cu 
un vilbrochen de Ford în 
patru timpi, gîtul părea să 
fie mai degrabă ruinele 
unei mînăstiri părăsite, 
decît gît. De ochi... Ochii 
femeii semănau cu două fa
ruri de Trabant tamponat 
chiar în față. în momentul 
cînd mă pregăteam să-l în
treb cine e pocitania aia, 
l-am auzit spunînd :

— E nevastă-mea.
Mi-am mușcat buzele 

, din cauza gafei pe care 
puteam s-o fac. Am cioc
nit cu el un pahar și în 
momentul cînd umblam în 
servietă după mersul tre
nurilor, a intrat in odaie 
cu o mămăliguță aburind, 
pe un fund de lemn, o fe
meie... Vă jur, mult mai 
frumoasă decît cea de pe 
coperta ultimului număr al

revistei Flacăra. M-a salu
tat dină din cap și a ieșit 
din nou să mai aducă ce 
mai trebuia la mămăligă, 
l-am spus :

— Era și normal.
— Ce era și normal T
— Să divorțezi de prima. 

Era groaznică. Eu nici în 
tramvai n-aș fi călătorit cu 
ea. Coboram din mers.

— N-am divorțat nicio
dată. E nevastă-mea.

■ mamă eu". $i n-a mai intrat 
în odaia asta de-atunci.

— M-a costat 19S de lei. 
Si rama... Nu vezi ce fru
moasă e ? Păcat de ramă 
să-l sparg. Să vedeți cum 
l-a făcut pe fratele meu ăl 
mic.

— Cum l-a făcut ?
— L-a făcut ofițer. El n-a 

fost în armată fiindcă i-a 
prins mîna la batoză în 
’59. Pe unchiu-meu Făgurel,

Mateești, Rm. Vîlcea. Iată 
ce ne informează tovarășul 
Cristea. Vă reproducem 
scrisoarea fără nici un fel 
de modificări. Strict auten
tic.

„Prin luna octombrie a- 
nul trecut a venit la mine 
acasă un oarecare Strejan 
I. Constantin, care poartă 
un buletin de identitate cu 
seria M-N. 414073, care s-a 
dat drept reprezentat al coo-

In loc ile „mire și mireasă
„soldat cu pușcă

ase- 
de

foileton de Nicufă TĂNASE

M-am uitat din nou la 
„tabloul" de lingă sticla 
de aghiazmă și, iertați-mă, 
n-am mai știut ce e cu 
mine. Beat încă nu eram. 
Abia ciocnisem un pahar.

— Cine v-a făcut tabloul 
ăsta ?

— A venit un delegat de 
la o cooperativă în comună. 
A venit în tot județul și 
a făcut tablouri la mai 
mulți cetățeni Avea dele
gație la el. Cînd a văzut 
soacră-mea tabloul, știi ce-a 
zis ? A zis „Măi Leano, 
de ești tu aceea, nu-ți sînt

fierarul C-A.P.-ului, l-a fă
cut conducînd un tramvai.

Am întîlnit astfel de „ta
blouri" și în orașe, dacă vă 
aduceți aminte am mai vor
bit eu despre negustorii ăș
tia de prost gust și acum doi 
ani, și acum un an, dar eu 
am zis, eu am auzit. Nu s-a 
luat nici o măsură.

Alaltăieri a sosit pe a- 
dresa redacției un plic de 
dimensiuni exagerate. Bine
înțeles că l-am deschis cu 
multă curiozitate. Era un' 
„tablou" și o scrisoare tri
misă de Gheorghe A. Cris- 
tea din satul Greci, comuna

perativei „Unirea meșteșu
garilor" Buhuși, unitatea nr. 
2 foto-mărit. Căsuța poș
tală nr. 1, care prin nota de 
comandă nr. C 102 s-a an
gajat să-mi mărească o fo
tografie „mire și mireasă". 
Dar astăzi, în loc de mire și 
mireasă am primit „soldat 
cu pușcă". Am plătit ram- 
bursul, fiindcă nu știam ce 
era în pachet. Am reclamat 
la cooperativa cu pricina cu 
scrisoarea recomandată a- 
nexată aici, dar mi s-a 
.răspuns : „Nu ne aparține. 
Adresați-vă la Piatra

Neamț, str. Mihail Kogălni- 
ceanu nr. 18“-

Nu știu prin ce împreju
rare pachetul mi-a venit de 
Ia Chițu Vasile din Brăila. 
De unde a apărut acest Chi- 
țu Vasile, nu știu. Eu n-am 
avut nimic cu el și nici cu 
Brăila în această privință. 
Am înapoiat tabloul cerînd 
„mire și mireasă" și nu 
„soldat cu pușcă", dar mi-a 
venit iarăși înapoi. M-am 
adresat procuraturii Bacău, 
dar aceasta în loc să-l che
me pe Strujan I. Constan
tin din Buhuși să descurce 
pușca de mireasă și soldatul 
de mire mă îndeamnă să-l 
dau în judecată pe Strujan 
la Bacău... Unde-s Grecii 
Vîlcii și unde-i Bacăul ? 
Vă trimit dv. tabloul cu mi
rele transformat în soldat și 
mireasa în pușcă, vă trimit 
și nota de comandă și toate 
actele care mi-au produs 
atîta necaz. Nu de alta, dar 
mi-au pierdut și fotografia 
la care țineam atît de mult. 
Cine poate descurca această 
încurcătură ? Cu tot respec
tul, Cristea A. Gheorghe. 
P. S- Am încercuit pe nota 
de comandă cu roșu : „Mire 
și mireasă". Uitați-vă în ta
blou, seamănă ? Cu mine 
soldatul nu seamănă. Cu 
soția, pușca, de asemenea, 
nu seamănă- Același".

Uite tocmai d-aia. ziceam 
eu la început că circulă prin 
țara noastră de mai mulți 
ani niște „microbi" mult 
mai periculoși decît cei de 
gripă. Zic mai periculoși 
pentru că împotriva ei, a 
gripei, se pot lua niște mă
suri preventive. Se pot face 
niște inoculări, mă rog, se 
poate evita. împotriva celor 
care-și sluțesc semenii s-a 
luat pînă acum vreo măsu
ră ? Nu s-a luat. Poate 
de-acum încolo. Dea dom
nul să nu-mi răcesc gura de 
pomană.

In ultimii doi ani. cooperația 
meșteșugărească s-a manifestat tot 
mai vizibil oe planul aprovizionă
rii magazinelor de confecții și tri
cotaje prin acele serii scurte care 
au „pigmentat" oferta, completînd-o 
totodată. Volumul confecțiilor și tri
cotatelor livrate la fondul pieței, 
în 1968, a trecut de 1,8 miliarde 
lei. Datorită aportului coopera
tivelor meșteșugărești a crescut 
diversitatea acestui gen de măr
furi. cumpărătorului oferindu-i-se 
mai multe posibilități de alegere. A- 
ceastă creștere a determinat stimu
larea puternică a creației de mo
dele. fără de care producția de 
mică serie este de neconceput. în- 
trucît puține din cooperative po
sedă condițiile materiale de infor
mare asupra evoluției modei, spe
cifice acestei activități, s-a ales va
rianta înființării unui centru unic 
de creație, care să reunească cele 
mai calificate cadre de maiștri si 
tehnicieni din cooperative.

După mai bine de un an de ex
periență. acest centru s-a dovedit 
viabil și chiar foarte util ridicării 
competitivității produselor coopera
tivelor meșteșugărești, diversifi
cării lor. Pentru a-și înscrie mo
delele pe linia cerințelor de ultimă 
oră, creatorii au efectuat o serie 
de deplasări la instituții de specia
litate din străinătate, studiind con
strucția tiparelor, tehnologia îmbră- 
cămintii etc. Rezultatul acestor stu
dii. adaptate la specificul și nece
sitățile cooperativelor, a fost intro
ducerea) mai rapidă a noutăților 
modei în producție si. deci, 
și în magazine. Demn de remarcat 
este și faptul că accesoriile con
fecțiilor. provenite de la coopera
tivele meșteșugărești, sînt mai reu
șite.

Ar trebui amintită si activitatea 
desfășurată de centrul de creație 
pentru ridicarea calificării coopera
torilor din ramurile respective, atît 
din București, cît si din alte loca
lități, pentru informarea lor.

Toate aceste eforturi au dus la 
creșterea prestigiului produselor co
operativelor meșteșugărești, ele de
venind concurente de primă mînă 
ale celor provenite din fabrici de 
confecții cu reoutatie. Cooperativele 
„Drum nou“-Cluj, „Unirea“-Satu 
Mare, „Imbrăcămintea"-Timișoara, 
„Artex“-Arad și altele au devenit 
furnizori foarte solicitați. Multe alte 
cooperative au relații directe cu 
întreprinderile comerciale. Pentru a 
stimula comerțul în efectuarea de 
comenzi, centrul de creație a a- 
vut o inițiativă interesantă : s-au 
realizat modele menite să valori
fice anumite, stocuri de materiale e- 
xistente în comerț sau unele cu
poane din întreprinderile textile. A- 
nul trecut s-au realizat în acest fel 
50 000 de confecții, care ' s-au bucu
rat de căutare. Se poate afirma deci 
că. datorită activității creatorilor a- 
cestui centru, cooperația meșteșugă
rească a intrat în competiție cu in
dustria ușoară în ce privește a- 
nrovizîonarea populației cu articole 
de îmbrăcăminte mai variate.

Cel mai autorizat să-și spună pă
rerea în această privință este însă 
comerțul. întrucît „succesul de 
casă", iuțeala . cu care se vinde 
marfa este un criteriu esențial pen
tru aprecierea „prizei" unui arti
col de îmbrăcăminte. Deci, care este 
părerea reprezentanților comerțu
lui ? Tovarășa Constantina Arsene, 
director general al marilor maga
zine. precum și tovarășul Corneliu 
Opincaru, director general adjunct 
în M.C.I.. au apreciat ca pozitiv a- 
portul cooperației meșteșugărești la 
aprovizionarea magazinelor de con
fecții. în special cu acele articole 
mai deosebite, cu ornamente mai 
îngrijit alese, pe care fabricile de 
confecții, datorită condițiilor pro
ducției industriale, nu le livrează 
încă. Anul acesta. 40 la sută din 
confecțiile contractate de marile 
magazine din Capitală sînt execu
tate de cooperative, iar pe tară, se 
ridică la un total în valoare de 
peste 800 milioane lei.

Se pune însă întrebarea dacă a- 
ceasta este limita superioară a re
surselor materiale și de creație ale 
cooperativelor meșteșugărești, dacă 
nu cumva activitatea creatorilor 
poate atrage. în afara seriei scurte, 
si alte compartimente de producție, 
ajutîndu-le să se afirme. După pă
rerea mai multor specialiști, acti
vitatea centrului de creație, deși po
zitivă. este încă unilaterală : se lu
crează doar confecții si acelea. în 
cea mai mare parte, pentru fe
mei. Nu s-ar putea extinde, activi
tatea creatorilor și în domeniul con
fecțiilor pentru copii și tineret, pen
tru bărbați, sortimente la care se 
simte nevoia unei împrospătări ? 
îmbrăcămintea pentru copii, de e- 
xemnlu. s-ar putea confecționa 
chiar din cupoane, distingîndu-se 
de cea a industriei prin mici a- 
mănunte — un ecuson, un tighel 
etc. — ceea ce i-ar mențin» ni
velul' de preț, dar ar scoate-o din a- 
nonimat. în domeniul tricotajelor sînt. 
de asemenea. încă multe posibili
tăți neexplorate pentru executarea 
unor articole aparte. Apoi, un an
samblu vestimentar reușit necesită 
unele accesorii — obiecte de maro- 
chinărie. încălțăminte, pălării — 
care să se armonizeze cu rochia 
sau costumul respectiv. Nu s-ar pu
tea ca acest centru de creație să 
conceapăsi astfel d° piese, even
tual chiar în garnituri ?

Propunerile de lărgire a activită-- 
ții de creație au o bază serioasă : 
cooperativele dispun de meșteri 
pricepuți. care ar putea să-și 
dovedească întreaga măsură a 
capacității lor materializînd modele
le cele mai îndrăznețe. Așa cum re
marcau mai multi reprezentanți ai 
comerțului, potențialul de origina
litate al cooperativelor ar putea fi 
mai bine exploatat si în direcția 
procurării materiei' prime necesare 
sectorului de confecții. De multe 
ori. spuneau ei. modelul, cît ar fi 
el de izbutit, nu e suficient. Au 
fost destule cazuri cînd un ase
menea model, confecționat dintr-o 
țesătură prea des întîlnită. s-a de
valorizat. Culoarea țesăturii, impri- 
meul. contextura își au rolul lor. De 
aceea, este necesar să se insiste a- 
supra posibilităților cooperației 
meșteșugărești de a-și produce sin
gură o serie de țesături. Stofele si

pînzeturile de casă s-ar bucura de 
un succes deosebit ; anumite impri
meuri. realizate prin tehnica moder
nă a filmării sau aplicării unor 
șabloane, ar oferi cooperativelor de 
croitorie t.esături în desene inedi
te și, în plus, lesne de procurat.

Desigur, sugestii pentru lărgi
rea activității creatorilor se
mai pot face multe. Să ne o- 
prim însă puțin șl asupra re
lației creatie-producție. Din obser
vațiile acumulate pînă în prezent 
reiese că legătura dintre cei doi
factori este foarte slabă, uneori ine
xistentă. Cooperativele. unele si
tuate la capătul tării, primesc mo
delul și tiparele și purced, cu cele 
mai bune intenții, la executarea co
menzii. Nivelul de calificare al coo
peratorilor este însă diferit, deci 
si capacitatea lor de „interpretare" 
a documentației primite. Așa se ex
plică apariția unor hibrizi — com
binații nefericite de culori, de ac
cesorii. ba chiar și linii denaturate 
— care, evident, nu seamănă cu mo
delul initial. „Transformările" nu 
trec neobservate și comerțul este 
nevoit să respingă lotul respectiv, 
înseși cooperativele au cerut ca teh
nicienii centrului de creație să-i a- 
jute. în sensul urmăririi, pe par
curs, a executării modelelor, ceea ce 
ar împiedica nașterea hibrizilor de 
care aminteam.

Unele imperfecțiuni ale confecții
lor nu se datoresc însă lipsei de 
îndemînare a celor care le execu
tă. ci tiparelor. Problema nu este 
nouă, șl în această direcție se cere 
intervenit mai operativ. Se impune 
cu necesitate luarea în considerație 
a diversificării tiparelor. în raport 
cu cele mai diferite dimensiuni ale 
corpului si în baza ultimelor stu
dii antropometrice, pentru a se e- 
limina. pe cît posibil, retușurile si 
a se consacra tot mai mult confec
ția „de gata". Tot în sensul apro
pierii ofertei de cererea specifică — 
în raport cu fiecare oraș, cu fie
care județ —• s-a ajuns la conclu
zia că realizarea colecțiilor la cen
tru trebuie să aibă neapărat în ve
dere si modele pe gustul publicului 
local, exercitînd totodată un rol e- 
ducativ.

Reprezentanții marilor magazine 
sînt foarte fermi în apărarea carac
terului de exclusivitate al produse
lor de serie mică. Din păcate însă, 
unele din modelele contractate cu 
vreunul din marile magazine — 
„Eva“ sau altul — se dovedesc a 
fi... infidele. Ele apar ulterior și la 
contractările cu toate bazele co
merciale .din. tară. Ar fi. de dorit, 
mai ales' lă această, categorie de 
mărfuri, ca fiecare magazin să ob
țină anumite modele' în exclusivi
tate. Este o practică încetățenită pe 
plan mondial, care se cere aplicată 
și la noi.

Luînd cunoștință de toate aceste 
exigente ale comerțului, reprezen
tanții cooperativelor meșteșugărești 
le-au găsit întemeiate. Ei au formu
lat chiar unele propuneri, care să 
ducă la satisfacerea cerințelor be
neficiarilor. „Cheia problemei, era 
de părere tovarășul Gh. Bălan, pre
ședintele Uniunii cooperativelor 
meșteșugărești în ramura confecții, 
încălțăminte din municipiul Bucu
rești, este pregătirea cadrelor 
necesare centrului de creație. 
UCECOM nu are însă o scoală 'De- 
cializată si nici în învătămîiti de 
stat nu există ceva asemănător. Mă 
gîndeam că n-ar fi rău dacă în u- 
nele licee industriale, fetele ar în
văța această meserie. Sau. poate că 
ar da bune rezultate o scoală teh
nică pe acest profil. în care să fie 
primiți absolvenți de liceu". Aceas
ta — adăugăm noi — paralel cu 
pregătirea unor creatori industriali, 
specializați în institutele de arte 
plastice. $1. firește, paralel cu o 
cît mai bună pregătire a cadrelor 
de tehnicieni, care să asigure execu
ția ireproșabilă a produselor.

Intr-o analiză a activității cen
trului de creație în cadrul Comi
tetului executiv al UCECOM s-a 
stabilit un plan de măsuri care co
incide cu multe din observațiile a- 
mintite. înfăptuirea sa consecventă 
va avea, neîndoielnic, consecințe po
zitive asupra aprovizionării maga
zinelor cu obiecte de îmbrăcăminte 
tot mai reușite.

Rodica ȘERBAN

în acest an, stațiunile balnea
re de la poalele Călimanilor și 
Harghitei se pregătesc să-și pri
mească oaspeții cu un plus de 
confort. In centrul stațiunii Tuș- 
nad a început construcția unui 
hotel turistic cu 150 de locuri, 
iar pe malul Oltului, într-un 
splendid peisaj montan, se va 
construi un modern camping cu 
platforme de garare pentru ma
șini. La Lacul Ciucaș se ame
najează o plajă și un modern 
solar, iar pe malul hătrînului 
lac Sfînta Ana o bază nautică 
de agrement

Pregătiri intense în vederea 
noului sezon se fac și în sta
țiunea Herculane. Aici a fost 
dată în folosință, recent, noua 
sală de cultură fizică medicală, 
dotată cu aparate moderne, a 
fost renovată secția pentru băi 
sulfuroase de la pavilionul „Ju
piter" și se fac lucrări de 
renovare și modernizare la 
pavilionul de băi „Apollo", la 
cele trei bazine de cură, precum 
și la cele 20 de cabinete pentru 
băile cu amestec de ape sul
furoase.

(Agerpres)



V

SClNTEIA - duminică 30 martie 1969 PAGINA 3

ÎNCHEIEREA PREȘEDINTELUI

Comunicat comun 
româno-turc
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AL R&UWOI SOCIALISTE ROMÂNIA,

NKMAE CEAUȘESCU, > TURCIA

(Urmare din pap. I)

DISCIPLINĂ RIGUROASA

lor în domeniile tehnic și științi
fic. în scopul folosirii mai efi
ciente a condițiilor favorabile pe 
care le oferă stadiul actual și 
perspectiva dezvoltării economiilor 
naționale ale României și Turciei, 
cele două părți au convenit asupra 
înființării unei comisii mixte ro- 
mâno-turce și au fost de acord să 
însărcineze autoritățile competen
te să studieze problema încheierii 
unui acord de lungă durată.

Cele două părți au constatat că 
schimburile în domeniile artistic și 
științific dintre România și Turcia 
se dezvoltă satisfăcător.

în timpul vizitei, miniștrii afa
cerilor externe ai celor două țări 
au procedat la schimbul instru
mentelor de ratificare a Acordului 
între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul Repu
blicii Turcia privind transporturile 
rutiere internaționale.

Cele două părți au subliniat că 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
dintre România și Turcia cores
punde intereselor popoarelor român 
și turc și constituie totodată o con
tribuție activă la întărirea spiri
tului de colaborare și înțelegere 
internațională.

Cei doi președinți au efectuat un 
schimb de păreri cuprinzător asu
pra situației internaționale actuale. 
Ei au subliniat în această privință 
importanța principiilor de valoare 
universală ale suveranității, inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc 
ca bază indispensabilă a unor re
lații internaționale sănătoase și, 
evidențiind din nou necesitatea res
pectării principiilor sus-menționate 
de către toate statele, mari sau mici, 
au reafirmat hotărîrea României și 
a Turciei de a continua eforturile 
lor sincere pentru instaurarea unui 
climat de încredere și înțelegere în 
lumel.ș. Ae a sluji cu eficacitate 
cauza pății, căreia îl sînt profund 
'atașate.

Animate de aceste sentimente, 
părțile au exprimat din nou con
vingerea lor că stabilirea unor re
lații de încredere și de înțelegere 
pe continentul european ar avea 
o importanță deosebită pentru pa
cea și securitatea lumii întregi. în 
același scop, cele două părți au 
subliniat importanța rezoluției a- 
doptate Ia cea de-a XX-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire la relațiile europene.

Pronunțîndu-se, de asemenea, în 
favoarea dezvoltării raporturilor 
de bună vecinătate între statele 
din Balcani într-un spirit de înțe
legere mutuală și subliniind im
portanța unor astfel de raporturi 
pentru întărirea păcii regionale și 
mondiale, cele două părți au rele
vat cu satisfacție aportul cons
tructiv al relațiilor de prietenie ro

Zeci de mii de locuitori oi Ankarei își iau rămas bun de la oaspeții români

mâno-turce la evoluția pozitivă a 
situației din Balcani.

Cei doi președinți au exprimat 
convingerea lor că înfăptuirea as
pirațiilor de pace și securitate ale 
omenirii este în strînsă legătură cu 
realizarea dezarmării generale, in
clusiv dezarmarea nucleară, sub un 
control internațional eficace, și au 
subliniat necesitatea de a se de
pune eforturi pentru a se ajunge la 
măsuri concrete în scopul atinge
rii acestui obiectiv.

Cel doi președinți au accentuat 
rolul important care revine Orga
nizației Națiunilor Unite în menți
nerea păcii și securității interna
ționale și s-au pronunțat pentru 
sporirea eficacității acestei organi
zații pe baza principiilor înscrise 
în Cartă.

Părțile au exprimat preocuparea 
lor față de diferitele focare de ten
siune și de conflict existente în 
lume.

Ele an formulat speranța că tra
tativele de la Paris cu privire la 
Vietnam vor asigura- cît mai curînd 
posibil o reglementare pașnică a 
conflictului pe baza Acordurilor de 
la Geneva din 1954, permițînd po
porului vietnamez să dispună în 
mod liber de propria sa soartă.

în ceea ce privește situația din 
Orientul Mijlociu, cele două nărți 
au .exprimat dorința că eforturile 
îndreptate spre găsirea unei soluții 
a acestui conflict în conformitate 
cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 vor da 
rezultate cît mai curînd posibil și 
vor duce Ia o pace justă și trai
nică în această regiune.

în cursul discuțiilor a fost evo
cată, de asemenea, problema Ci
prului. Partea turcă a explicat ul
timele evoluții în această privință. 
Cei doi președinți au fost de acord 
că, în interesul întăririi păcii în a- 
ceastă regiune, problema ar trebui 
rezolvată prin mijloace pașnice, 
conform intereselor legitime ale tu
turor părților în cauză.

Părțile apreciază că vizita pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în Republica 
Turcia constituie o importantă 
contribuție la întărirea relațiilor 
de prietenie dintre cele două țări, 
în interesul popoarelor român și 
turc, al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Cei doi președinți 
au fost deosebit de satisfăcuți de 
convorbirile avute și s-au declarat 
în favoarea continuării contactelor 
între oamenii de stat ai celor două 
țări.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat pre
ședintelui Republicii Turcia, Cevdet 
Sunay, invitația de a face o vizită 
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere. Data vizitei va fi sta
bilită ulterior pe cale diplomatică.

La plecare pe aeroportul Esenboga din Ankara

Plecarea din Ankara
(Urmare din pag. I)

lutat cu simpatie și cordialitate 
pe președintele Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care îl înso
țesc. Se aud ropote de aplauze. At
mosfera este sărbătorească. Drapele 
românești și turcești flutură în bă
taia vîntului. Fanfare militare, în 
ținută de paradă, s-au aliniat de-a 
lungul bulevardului Atatiirk, înso
țind cu marșuri trecerea cortegiu
lui oficial. Capitala Turciei își ia 
rămas bun cu căldură de la pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

La plecarea din Ankara, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și ce
lelalte persoane oficiale româ
ne au fost salutate pe aeropor
tul Esenboga, poarta aeriană a 
capitalei Turciei, de Suleyman De- 
mirel, .primul ministru al Turciei, 
Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, membri ai gu
vernului, generali, lideri ai parti
delor politice și alte persoane ofi
ciale.

Aeroportul este împodobit cu 
drapelele de stat ale României și 
Turciei. Sînt intonate imnurile de 
stat ale celor două țări. Se aud 21 
salve de tun trase în semn 
de salut. Președintele Nicolae 
Ceaușescu, împreună, cu președin
tele Cevdet Sunay, trec în revistă 
garda de onoare aliniată pe aero
port.

Oaspeții români își iau apoi ră
mas bun de la primul ministru șl 

ministrul afacerilor externe al 
Turciei și de la celelalte persoane 
oficiale turce, precum și de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Ankara. Un mare număr de 
locuitori ai Ankarei, veniți la 
aeroport, au făcut o caldă mani
festare de simpatie președintelui 
Consiliului de Stat al României și 
au urat drum bun oaspeților ro
mâni.

La despărțire, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România și președintele 
Republicii Turcia, salutîndu-se 
deosebit de cordial, transmit reci
proc celor două popoare, român și 
turc, cele mai sincere urări de 
succes, de pace și prosperitate.

De la aeroportul Esenboga și 
pînă la frontierele de stat ale 
Turciei avionul oficial în care a 
călătorit președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a fost 
însoțit de o escortă de onoare for
mată din avioane cu reacție ale 
forțelor armate turce.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat și a soției sale în Turcia 
s-a încheiat într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de bună înțele
gere. Primirea cordială care s-a 
făcut solilor poporului român în 
toate orașele vizitate, întîlnirile și 
convorbirile fructuoase care au a-

Schimbul instrumentelor 
de ratificare a Acordului 

româno-turc privind 
transporturile rutiere 

internaționale
Sîmbătă, înainte de amiază, la 

palatul „Konuk Kosku“ din An
kara, miniștrii de externe, Corne- 
liu Mănescu și Ihsan Sabri Cagla
yangil, au procedat la schimbul 
instrumentelor de ratificare a A- 
cordului încheiat între guvernul 
român și guvernul turc privind 
transporturile rutiere internațio
nale.

După semnarea celor două texte 
ale documentului în limbile ro
mână și turcă, miniștrii de externe 
au rostit scurte alocuțiuni.

Ihsan Sabri Caglayangil a rele
vat că acest acord va fi în folo
sul ambelor țări, va facilita rela- 

vut loc, manifestările de simpatie 
ale populației oglindesc relațiile 
bune dintre popoarele român și 
turc, exprimă faptul că cele două 
state și conducătorii lor sînt ani
mați reciproc de dorința de a 
adînci o prietenie care este în fo
losul păcii și progresului în aceas
tă regiune a continentului nostru, 
în întreaga lume.

Comunicatul comun româno- 
turc dat publicității la sfîrșitul vi
zitei, în deplină concordanță cu 
spiritul în care s-au desfășurat 
convorbirile dintre conducătorii 
celor două state, subliniază faptul 
că dezvoltarea relațiilor de priete
nie dintre România și Turcia co
respunde intereselor popoarelor 
noastre, constituie totodată o con
tribuție Ia întărirea spiritului de 
colaborare și înțelegere internațio
nală.

★

Sîmbătă dimineața tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu soția, îm
preună cu persoanele oficiale ro
mâne care îl însoțesc au părăsit 
orașul Izmir, îndreptîndu-se spre 
Ankara. în tot timpul călătoriei 
prin Turcia, oaspeții români au 
fost însoțiți de Ihsan Sabri Ca
glayangil, ministrul de externe al 
Turciei.

țiile dintre ele, va duce la dezvol
tarea schimburilor în numeroase 
domenii, inclusiv cel turistiș.

Prin acest acord, a spus Corne- 
liu Mănescu. țările noastre adaugă 
încă o verigă la înțelegerile care 
există între ele și care așează re
lațiile dintre România și Turcia 
pe baze tot mai solide.

La ceremonia semnării acordu
lui au participat Grigore Gea- 
mănu, ambasadorul României la 
Ankara, Kâmuran Gurun, ambasa
dorul Turciei la București, precum 
și funcționari superiori ai celor 
două ministere de externe.

TOATE
ECONOMIEI

(Urmare din pag. I)

Din păcate, controlul financiar a 
mai relevat și o altă ipostază a ne- 
respectării disciplinei de plan — si 
anume, aceea care se referă la obli
gativitatea asigurării condițiilor 
pentru realizarea întocmai, riguroa
să și Ia termen a prevederilor din 
graficele de pregătire a fabricației. 
Mai întîi. cîteva exemple. Neîntoc
mind din vreme o bună parte din 
documentația tehnică, uzina „Tehno- 
metal“-Timișoara nu a putut să exe
cute în timp util diferite S.D.V.-uri 
necesare fabricării a 398 bucăți se
lectoare și 100 tone profile perforate, 
prevăzute a se realiza în trimestrul I 
a.c. Iar la întreprinderea „Automa- 
tica“-București s-a predat cu 3 luni 
întîrziere documentația de execuție 
a panourilor de automatizare; ca 
urmare, nu s-a mal putut solicita din 
vreme importul unor materiale și 
aparate necesare realizării acestor 
panouri care trebuiau livrate apoi 
la export, tot în cursul trimestrului 
I al acestui an.

Situațiile amintite ilustrează clar 
ideea că crearea tuturor premiselor 
capabile să asigure îndeplinirea rit
mică a sarcinilor de plan, potrivit 
necesităților beneficiarilor și ale eco
nomiei naționale, nu este dictată do 
ambiția sau de dorința subiectivă a 
cuiva, ci de înalte rațiuni economice. 
Ignorarea unui aspect sau altuia al 
pregătirii fabricației, o mică negli
jență sau tergiversarea predării do
cumentațiilor — așa cum s-a în- 
tîmplat la uzina bucureșteană — au 
determinat, mai întîi, o seamă de 
neajunsuri în aprovizionarea între
prinderii și apoi apariția unor res
tanțe intolerabile în livrarea unor 
comenzi la export. Pe bună drep
tate, cei care au depistat asemenea 
deficiențe se întrebau cum de este 
posibil să se manifeste atîta ușu
rință față de respectarea obligațiilor 
contractuale asumate pe plan ex
tern, cînd se știe că conducerea de 
partid și de stat a indicat între
prinderilor și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini să dea do
vadă de un înalt spirit de răspun
dere în realizarea ritmică și exem
plară a livrărilor de produse . către 
beneficiarii de peste hotare.

Aducem în discuție și o altă latură 
a indisciplinei de plan, combătută 
și cu alte prilejuri, cea legată de 
factorii care mai frînează stabilita
tea sarcinilor de producție atri
buite fiecărei întreprinderi. Nu ne 
referim la cazurile cînd, pe par
cursul îndeplinirii planului, apar 
condiții și cerințe noi, care reclamă 
actualizarea indicatorilor în raport 
cu solicitările stringente ale econo
miei naționale, sau în raport cu ne
cesitatea de a se asigura diversele 
corelații între sarcinile de producție 
și cele financiare. Din practica cu
rentă, reiese totuși că. într-o serie 
de cazuri, planurilor de producție 
nu li se asigură o stabilitate prin
cipială de fond, numărul modifică
rilor de sarcini la unele întreprin
deri ajungînd la cifre incredibil de 

: mari... Ceea ce este și mai de neîn
țeles. toate aceste modificări, re
structurări. sau indiferent cum. s-ar 
numi ele, sînt făcute cu girul și din 
dispoziția forurilor de resort, aceste 
organe care au mari responsabilități 
în întărirea disciplinei de realizare 
a planului. De pildă, la 18 uzine 
ale Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini, din cele 20 cîte au 
fost, verificate, s-au efectuat anul 
trecut între 4 și 20 de modificări 
ale indicatorilor planului economic 
și financiar, pe fiecare unitate; la 
6 întreprinderi din cadrul Ministe
rului Industriei Construcțiilor — cîte 
18 schimbări ale volumului produc
ției globale și marfă, operîndu-se șl 
46 restructurări la fondul de salarii, 
27 la productivitatea muncii și al
tele.

Simptomatic pentru abuzul pe 
care îl practică unele ministere în 
acest domeniu este, în primul rînd, 
faptul că modificările în prevederile 
planului economic și financiar au 
avut loc în ultimele zile ale perioa
delor de plan și chiar după expira
rea acestora, cînd erau cunoscute 
realizările efective. In mod deschis, 
unor asemenea practici dăunătoare 
nu Ii se poate atribui decît o singură 
motivări : tactica forurilor de resort 
de a scoate „basma curată" între
prinderile restanțiere, de a pune de 
acord prevederile planului cu reali
zările efective, cu ceea ce s-a ob
ținut într-o unitate sau alta.

Cazuri frecvente îp acest sens s-au 
întîlnit Ia unele unități ale Minis
terului Industriei Ușoare, for de re
sort care în fiecare trimestru a ope
rat modificări în planul acestora. în 
perioada 25—27 din cea de-a treia 
lună, iar la sfîrșitul anului între 
25—30 decembrie. Direcția generală 
a industriei confecțiilor, de exem
plu, a recurs chiar și la falsuri, pen
tru a camufla rămînerile în urmă 
la îndeplinirea planului de către u- 
nele întreprinderi. Astfel, în cazul 
modificărilor efectuate în trimes
trul IV 1968, la indicatorii producției 
marfă vîndută și încasată, beneficiu 
și impozitul pe circulația mărfurilor.

AU ÎNPSPEINit

PLANUL TRIMESTRIAL
INDUSTRIA JUDEȚULUI 

PRAHOVA
Sîmbătă, industria județului 

Prahova, care realizează mai 
bine de 7 la sută din producția 
industrială a țării, a anunțat în
deplinirea planului la toți indi
catorii. Pînă acum, a fost reali
zată o producție suplimentară 
în valoare de peste 76 milioane 
lei. Au fost livrate în plus be
neficiarilor interni și externi, 
cantități însemnate de produse 
petroliere, chimice și petrochi
mice, ciment, cărbune, țesături. 
Printre întreprinderile fruntașe 
se numără Combinatul petrochi
mic Ploiești, unde a intrat în 
producție în această perioadă 
unul dintre marile sale obiecti
ve — fabrica de dimetil teref- 
talat. rafinăriile Ploiești șl 
Brazi, uzina de anvelope „Vic
toria" Fiorești șl altele. în acest 

}______

EȘALOANELE 
NAȚIONALE!
lucrătorii direcției generale amin
tite au înscris, pe adresele care co
municau aceste restructurări fabri
cilor „Tehnica confecției" și „Arta 
modei" din București, data de 27 de
cembrie, deși în realitate acestea fu
seseră expediate la... 25 ianuarie a.c. 
Iar unele organe de resort din Mi
nisterul Economiei Forestiere au îm
pins și mai departe lucrurile, îneît 
se poate spune că am asistat la „un 
joc de-a planul". Este în afara ori
cărei rațiuni logice schimbarea pe 
care a efectuat-o Direcția generală 
a produselor finit? și semifabricate
lor din lemn în planul IPROFIL 
„Mobila" Iași. La 25 decembrie 1968 
s-a dispus majorarea producției glo
bale cu 1 milion lei, pentru ca după 
2 zile, respectiv la 27 decembrie, va
loarea aceluiași indicator să fie di
minuată cu 350 000 lei.

Modificările de plan mal urmăreso 
și un alt scop. Este vorba de „re
distribuirea" sarcinilor între între
prinderi pentru ca, în final, la um
bra mediei pe o direcție generală, 
toato să apară cu indicatorii de pian 
îndepliniți. La sfîrșitul anului tre
cut, după ce a cunoscut realizările 
unităților în subordine. Direcția ge
nerală a exploatării, transportului și 
industrializării lemnului, tot din ca
drul Ministerului Economiei Fores
tiere, a majorat planul producției 
globale șl marfă la I. F. Piatra Neamț 
și a operat o diminuare, după ne
voie, la I. F. Iași. Cum se spune, 
„rufele au fost spălate în familie". 
Lăsînd zicala la o parte, procedeul 
descris este extrem de nociv. S-a 
anihilat, în acest mod, suflul viu al 
inițiativei șl s-a turnat apă la ră
dăcina automulțumirii și... traiului 
ușor. Frecvența cu care se recurge 
la această soluție de salvare a „su
fletelor slabe" ar trebui să dea de 
gîndit organelor economice centrale, 
care prin reglementări energice au 
obligația să pună capăt oricărui abuz.

Judecind mai în adîncime aspec
tele legate de disciplina îndeplinirii 
planului, descoperim de fapt și o 
altă poartă a abuzurilor deosebit de 
grave : incorectitudinea raportărilor. 
Desigur, în imensa lor majoritate, 
întreprinderile și organizațiile eco
nomice respectă cu sfințenie disci
plina cerută de normele legale care 
reglementează sistemele de rapor
tare a îndeplinirii indicatorilor de 
plan. Altele, însă, puține la număr, 
încearcă sporadic să fardeze reali
tatea, să tăinuiască neajunsurile, 
raportînd incorect realizările la un 
indicator sau altul de plan.

Cînd ne referim la realizare» In
tegrală a producției marfă, toată 
lumea înțelege că este vorba do pro
duse finite, introduse cu documente 
reale in magazie și care pot fi orl- 
cînd livrate beneficiarilor. De ce 
atunci, la sfîrșitul anului 1968, Uzina 
de construcții metalice și mașini 
agricole Bocșa, în raportarea pro
ducției marfă, a inclus 3 poduri șl 
două vane. în valoare de 12,6 mi
lioane lei, la care și la 8 ianuarie 
a.c. se mai executau încă lucrări da 
finisare ? Explicația este una sin
gură. Fără concursul acestei dena
turări economice, uzina ar fi trebuit 
să recunoască neîndeplinirea planu
lui cu circa 8 la sută. In cazul altor 
întreprinderi, artificiul a fost mai 
„subtil". întreprinderea de industria 
locală „Victoria" din Tîrgoviște și-a 
completat rezultatele în privința în
deplinirii planului cu valoarea pro
ducției refuzate sau returnate de 
beneficiari. Iar Fabrica de produse 
refractare Alba Iulia. lncluzînd în 
producția globală și marfă și cele 
260 tone cărămizi deteriorate ca și 
alte pierderi, a reușit să raporteze 
realizarea planului în procent de 
100,4 la sută, deși în fapt cifra se 
ridica doar la 95,7 la sută. Bineînțe
les, la intervenția organelor de con
trol financiar s-au efectuat peste tot, 
acolo unde a fost cazul, corectările 
de rigoare, fiind totodată trași la 
răspundere cei din vina cărora s-au 
produs asemenea abateri de la dis
ciplina de plan.

Respectul general șl spiritul de 
responsabilitate față de realizarea 
prevederilor planului de stat fao 
inacceptabile orice fel de justificări 
atunci cînd este vorba de manifes
tări ale indisciplinei de plan. Pen
tru stîrpirea oricărei tendințe de 
apariție a unor asemenea acte se 
impune întărirea controlului ierarhic 
Ia toate nivelele, prevenirea din fașă 
a încălcării reglementărilor îzi vi
goare. Dacă totuși ele se produc, 
trebuie luate măsuri ferme, ținînd 
seama că efectele unor astfel de aba
teri se pot resimți „în lanț" asupra 
altor întreprinderi și, în final, asu
pra economiei naționale. Desigur, 
controlul financiar își va spori el 
însuși contribuția la îmbunătățirea 
activității unităților productive, se- 
sizînd operativ orice neregulă în 
realizarea sarcinilor de plan șl le va 
sprijini, totodată, în rezolvarea even
tualelor probleme ce se pun în pro
cesul îndeplinirii planului. Oricare 
ar fl formele de acționare, absolut 
necesar este ca toate eforturile să 
conveargă spre instaurarea unui una
nim respect față de legalitatea so
cialistă, care stă la baza tuturor ac
tivităților statului nostru.

trimestru ritmul mediu de creș
tere a producției județului este 
cu nouă la sută superior celui 
de anul trecut.

INDUSTRIA JUDEȚULUI

BRAȘOV
Planul pe ansamblul indus

triei județului Brașov a fost 
realizat cu două zile înainte de 
termen. Printre unitățilo indus
triale fruntașe se află Combi
natul chimio Făgăraș, uzina 
„Hidromecanica", Fabrica de 
stofe și Fabrica de ciment „Te
melia" din Brașov, Fabrica de 
zahăr Bod, Uzina chimică Rîș- 
nov. Potrivit calculelor, în pri
mele două luni ale anului, in
dustria județului a dat produse 
peste prevederile planului In 
valoare de peste 82 milioane lei.

(Agcrpres)
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IOAN GRIGORESCU

opere epice
Va-

„LUPTA CU SOMNUL"'

Dramatizarea și, mal ales, ecraniza
rea au cunoscut întotdeauna o largă 
audiență. Marele public se bucură să 
descopere imaginea vie a lecturilor 
sale, să se delecteze pentru a nu știu 
cîta oară cu farmecul personajelor iu
bite și să retrăiască împreună frea
mătul proceselor lor de conștiință, 
destinele lor. Spectatorul așteaptă, 
de la această „traducere" a unei o- 
pere prin intermediul altor mij
loace de expresie, loialitate, fidelita
te. Reluarea unei mari creații lite
rare presupune o adîncă afecțiune 
pentru ea și întotdeauna ceea ce 
iubești înțelegi cel mai bine. Ecrani
zarea sau dramatizarea trebuie să 
ofere celui din sală posibilitatea re
trăirii emoțiilor operei originale. în 
cazul în care emoția rămîne cea 
autentică, nimeni nu va mai reproșa 
intervenția în ordinea evenimentelor, 
reducția lor. Mi se pare, de aceea, 
greșită poziția acelora care propun 
o comparație între literatură și sce
nă sau ecran în numele absenței sau 
prezenței unor momente ale acțiunii. 
Acceptînd acest criteriu cantitativ, 
evident, orice dramatizare sau ecra
nizare va putea fi acuzată de ingra
titudine și inaderentă față 
de inspirație. Dramatizarea 
apreciată după precizia cu 
munică mesajul de idei al 
după capacitatea de a recepta rezo
nanta internă a unei creații literare 
și de aceea trebuie înțeleasă și 
preciată 

Riscul
mare.

Ea nu 
mișcare 
blicul ia cunoștință prima oară, 
asemenea acțiune poate fi încununa
tă de succes doar cînd autorul ana
lizează mecanismul intern al operei 
dramatizate, structura lucrării, arhi
tectonica ei.

Camus, dramatizînd „Demonii" lui 
Dostoievschi, a defrișat o operă stu
foasă găsindu-1 axele, construind 
personajele cu un număr mai mic de 
evenimente. Leon Kruczkowski, cînd 
scrie „Moartea guvernatorului" după 
Leonid Andreev, tratează originalul 
ca pretext dramatic, infuzîndu-i o 
problematică personală. în acest caz. 
noțiunea de dramatizare se anulează 
și avem de-a face cu o operă ori
ginală. Această libertate nu și-o poa
te asuma decît un creator autentic, 
cel care a intuit valoarea și sensul 
unei opere, acela care e capabil să 
transforme o prozaică operație în 
modalitate de confesiune artistică. 
Această poziție presupune însă și o 
modestie, care lipsește multora din
tre scriitorii noștri, convinși doar de 
valabilitatea operelor proprii.

A dramatiza, ca șl a traduce, este, 
în același timp, un exercițiu Ia 
care ar trebui să se supună toți ti
nerii scriitori. Cultivați în adorația 
fără de margini a originalității, ei 
refuză deseori să se mai aplece per
severent asupra marilor opere 
trecutului sau ale prezentului, 
cum în sălile Luvrulul sau ale Pra- 
doului zeci de studenți la belle-arte 
descifrează secretele capodoperelor, 
tot așa ar trebui să se comporte și 
ucenicii în literatură. A dramatiza, 
deci, poate fi un exercițiu de forma
ție literară, cu toate riscurile impli
cate, dar, mal ales, trebuie să fie o 
ocazie pentru apariția unor opere 
unitare, expresie a autenticelor per
sonalități.

în ce relație se află actorul cu un 
text dramatizat ? El are de interpre
tat un personaj cu o largă sferă de 
sentimente și gînduri, cu o evoluție 
în timp, 
epic 
pra 
una 
rile 
astă 
cele obișnuite, acelea ale interpretării 
unui personaj dramatic. Actorul în
cearcă să realizeze o sinteză a boga
tului material de informație oferit 
de lucrarea dramatizată, pentru a iz
buti să ajungă la o imagine capa
bilă să redea cît mai convingător un 
tip uman deja cunoscut. Pentru a- 
ceasta, e necesară și chiar obligatorie 
lectura atentă, minuțioasă, a roma
nului, căutîndu-se elementele defini
torii ale eroului. Aspirația către vîr- 
furile sensibilității și gîndirii umane 
trebuie conjugată cu un studiu fără 
rezerve al surselor principale de do
cumentare. Aceasta nu înseamnă că 
pledez pentru o copie fidelă, meca
nică, copie care nici nu poate emo
ționa artistic, ci dimpotrivă înțeleg 
această muncă pregătitoare ca mo
dalitatea cea mai indicată pentru a 
descoperi și revela sîmburele adine 
al personajului. Răspunderea actoru
lui care atacă un mare tip din lite
ratura epică egalează pe aceea a dra- 
matizatorului.

Am considerat necesare aceste ob
servații inițiale tocmai pentru a sub
linia importanța și obligațiile pe care 
le implică orice ‘ '
nea natură. Nu 
indiferență sau 
această acțiune, 
rele patrimoniu 
al națiunii. Vulgarizarea, schemati
zarea simplistă pot aduce prejudicii 
capodoperelor, căci azi mijloacele 
audio-vizuale depășesc în extindere 
aria de difuzare a cărților. Toate a- 
ceste principii de lucru, conjugate cu 
talentul creatorilor, pot duce la rea
lizarea unor interesante și variate 
opere. Trebuie să ne îndreptăm către 
tezaurul clasic al literaturii noastre, 
să descoperim și să scoatem la lu
mină grăunțele de aur ale sufletului 
românesc. Capodoperele literaturii 
române pot constitui o bogată re
zervă de utilizat pentru scena și 
ecranul contemporan. Schițele lui 
Caragiale, romanele lui Rebreanu, 
„Baltagul" lui Sadoveanu sînt cîteva 
exemple edificatoare ale posibilități
lor creatoare ce le conțin aceste 
opere. Continuîndu-se acest drum, se 
va oferi mișcării noastre dramatice 
un număr impresionant de lucrări 
pline de rezonanțe spirituale, ani
mate de o gîndire profund umanistă. 
Literatura pe teme de actualitate, 
alături de cea clasică, poate aduce o 
contribuție importantă în completa
rea și definirea repertoriului actual. 
Din experiența de profesor la insti
tutul de teatru mi-am dat seama de 
resursele dramatice ale unor opere

de sursa 
poate fi 
care co- 

operei,

a- 
cu deplină responsabilitate, 
unei dramatizări este foarte

se bucură de libertatea de 
a unei opere cu care pu- 

.............. O

ale 
Așa

Anvergura unui personaj 
produce o mare fascinație asu- 
actorilor, care visează întotdea- 
să aducă la lumina rampei ma- 
exemplare ale umanității. De 
dată, premisele sînt diferite de

inițiativă de aseme- 
putem să privim cu 
lipsă de seriozitate 
care abordează ma- 
cultural al lumii și

iul creator

Ion FINTEȘTEANU
artist al poporului

decontemporane. Am dramatizat, 
exemplu, fragmente din „Desfășura
rea" și „Moromeții" lui Marin Preda 
și rezultatele au fost atît de bune 
îneît am reluat cu două serii de stu
denți aceleași romane. La diverse 
clase au apărut și apar numele unor 
scriitori de prestigiu ca Șt. Bănu- 
lescu, Fănuș Neagu, N. Breban. De 
ce oare ei n-ar putea fi prezenți și 
pe scenele teatrelor ?

Dramatizarea, revelînd virtuțile

teatrului radiofonic serial s-au bucu
rat de succes și ele trebuie conti
nuate, cu o mai marcată preocupare 
pentru literatura cea mai valoroasă, 
în defavoarea celei aparent mai a- 
tractioase. Televiziunea încă ar pu
tea consuma o mai mare cantitate 
de energie și fantezie în acest sens. 
Realizarea unor ecranizări a nuve
lelor istorice, dar, mai cu seamă, 
romanele sadoveniene constituie o 
mină nefructificată pentru palpitan- 

,Frații Jderi". „Nicoară 
.Zodia cancerului". Ro- 

Istrati, nuvelele

te seriale : „ 
Potcoavă", „! 
manele lui Panait .
lui Pavel Dan merită să fie prezen
tate publicului, dezvăluindu-li-se 
astfel finețea analizei psihologice, 
subtilitatea observațiilor. Nu înțeleg 
de ce frumosul roman al lui Ibrăi- 

intră în atenția 
Jocul de nuanțe, 
pot oferi unui re- 

ocazia unei opere

I
I

Sugestii pentru 
îmbogățirea 

repertoriului teatral 
și cinematografic

scenice ale unui romancier, poate a- 
duce un serviciu mijlocit scenei. Cu 
această ocazie, scriitorul își satisface 
nevoia ascunsă de a-și vedea perso
najele în acțiune. Omul viu, pre
zență simultană în toate domeniile 
și nu succesivă ca în roman, i-ar 
produce o emoție nouă, necunoscută 
pină atunci. Contactul cu scena și 
ecranul permite unui scriitor și posi
bilitatea mai rapidă și mai exactă 
de a cunoaște reacțiile publicului. 
Reușita unor dramatizări ar trebui să 
aibă ca țel ultim această captare a 
celor mai bune condeie ale țării că
tre lumea scenei.

Nu ne putem limita numai la a- 
ceste acțiuni, ci cred că ar fi indi
cată și utilizarea unor mijloace spe
cifice epocii, cu o vastă difuzare: 
radioul și televiziunea. Inițiativele

leanu „Adela" nu 
cineaștilor noștri, 
delicatele armonii 
gizor de valoare 
rafinate.

în ultimul timp, publicul participă 
la numeroase recitaluri de poezie. 
Ele se desfășoară fie sub forma unor 
suite de recitări, fie sub forma unui 
spectacol în care cuvîntul și mișca
rea coexistă (spectacolul Prevert, 
spectacolul cu „Baladele" lui Domi
nic Stanca). Pentru cea dintîi formă 
cred că lucrul cel mai indicat e ale
gerea unui singur autor. încercîn- 
du-se a-i dezvălui multtplele fațete; 
pentru cea de-a doua pot fi utiliza
te colaje de versuri avînd o temă 
unică. E binevenită această reîn
viere a pasiunii pentru poezie și ea 
trebuie continuată, căci recitalul e 
o modalitate modernă de a transfor
ma scena într-o tribună de la care 
se aude discursul ce relatează, în 
primul rînd, gîndurile și problemele 
vremii noastre.

Teatrul nu se claustrează, ci caută 
oriunde surse de îmbogățire a reper
toriului, întelegînd prin aceasta și 
exercitarea unei acțiuni magnetice 
asupra scriitorilor. Literatura dra
matică nu abdică de la specificul șl 
legile ei, dar inițiativele de orice 
natură trebuie încurajate, sprijinite 
și, mai ales, duse pînă la capăt. Nici 
o clipă însă nu trebuie să renunțăm 
la principiile celei mai înalte exi
gente artistice.

Filarmonica „George
Enescu- (Sala Ateneului) : Recital 
extraordinar dat de pianistul Ja
ques Genty (Franța) — 20.
o O.S.T.A. (la Sala Palatului) : Re
cital susținui de Amalia Rodri
gues (Portugalia) — 11 ; 20.
a Opera Română : Triptic de ba
let — 11 ; Traviata — 19,30.
e Teatrul de operetă : Singe vle- 
nez — 10,30 ; My fair lady — 19,30. 
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 10 ; Regina de 
Navara — 15 ; Idiotul — 19,30 ; 
(sala Studio) : Travesti — 10 ; Cas- 
tiliana — 15 ; Travesti — 19.30.
O Teatrul de Comedie : Nicnlc — 
10,30 ; Croitorii cel mari din ~~ 
lahia — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
10,30 ; Meteorul — 15 ; Contra-
puncte — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Photo Finish — 10,30 ; 15 ; 
Tandrețe și abjecție — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil — 10 ; 
Călătorie cu scandal — 15,30 ; O 
casă onorabilă — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Cînd luna e albastră — 10,30; 
Femei singure — 16.
o Teatrul Mic : Iertarea — 20.
o Teatrul Glulești : Cursa de șoa
reci — 15 ; Martorii se suprimă — 
19,30.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" i 
Muștele — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 10 ; Egmont 
— 18,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Orolo-

• glul din Praga — 11 ; Dibuk — 20. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11 ; (sala din str. Acade
miei) : A fugit un tren — 11.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Gemenii — 10 ; Hedda Ga
bler — 19,30.
o Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
o Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni '68 — 20.
o Circul de'stat : Circul „Orlon" 
(R. P. Bulgaria) — 16 ; 19.30.

Bu-
Mă-

cinema

a-

I în valoare de

valoare de

preda în
30 aprilie, 
Ia Oficiul 
expoziții-

, tel. 
U.A.P.

13.
concurs se vor

premii
5 000 lei.
premii III în
3 000 lei.

Concurs de afișe cu tema

A 25-A ANIVERSARE
A ELIBERĂRII"

în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a Eliberării patriei. 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu 
Uniunea artiștilor plastici, or
ganizează un concurs de a- 
fișe cu tema : „A 25-a aniver
sare a Eliberării' (23 August 
1944—23 August 1969).

La concurs sînt invitați să 
participe membri ai Uniunii 
artiștilor plastici, ai Fondului 
plastic, ai Uniunii arhitecților, 
precum și oricine dorește să 
ia parte la concurs.

Lucrările se vor 
zilele de 28, 29 și 
între orele 10—14, 
pentru organizarea

lor de artă al C.S.C.A., strada 
Batiștei nr.

La acest 
corda :

1 premiu 
8 000 Iei.

2 
cîte

3 
cîte

Informații suplimentare 
pot obține de la : Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
București, Piața Scînteii nr. 1, 
teleion : 17 29 57, Uniunea ar
tiștilor plastici, București, Ca
lea Victoriei nr. 155, 
16 3501 sau filialele 1 
din țară.

valoare de

se

II în

Visul intim 
instrumentist 
excepții, de a 
De ce acest miraj care în
treține pasiunea, trezește 
ambiția și angajează toate 
forțele ființei artistice ? 
Independența expresivă, 
posibilitățile de etalare, ia- 
desea sclipitoare, a calități
lor tehnice proprii actului 
interpretativ solistic ca și 
popularitatea (care se do
rește celebritate) de care 
artistul se bucură sînt ar
gumente atrăgătoare — pri
mele de substanță, ultimul 
— de suprafață, dar nu 
mai puțin puternic. Satis
facția creatoare plenară 
lasă un cîmp liber aproape 
nelimitat afirmării 
nalității muzicianului inter
pret, stimulîndu-i fantezia, 
ascuțindu-i sensibilitatea. 
Cunoscînd acest fapt, pu
blicul este interesat să cu
noască viziunea unuia sau 
altuia dintre muzicieni, 
fiind, totodată, tentat și de 
spectaculozitatea manifes
tării solistice. Toate acestea 
explică de ce în viața noas
tră muzicală concertele cu 
soliști au devenit tot mai 
frecvente : aproane că nu 
este concert fără solist, 
fie român, fie din alte țări 
(majoritatea artiștilor in
vitați de peste hotare sînt 
soliști). Lansarea noilor ta
lente este și ea urmărită 
îndeaproape și în acest 
sens se cuvine a fi subli
niată, încă o dată, excelen
ta inițiativă a Radiotelevi- 
ziunii de a organiza cîteva 
concerte pe stagiune sub 
titlul „Tribuna tinerilor 
soliști". Se creează astfel 
condițiile pentru creșterea 
continuă a numărului de 
soliști, pentru. afirmarea 
celor mai dotați. Dar exis
tă și un corolar nedorit si 
anume îndepărtarea unor 
instrumentiști de preocu-

oricărui 
cu rare

al
este, 
deveni solist.

perso-

pările firești la nivelul ta
lentului real de care dis
pun. încă o dată, preocupa
rea de depistare a celor cu 
aptitudini neîndoielnice 
pentru munca solistică este 
lăudabilă și roadele ei au 
adus mult bine vieții noas
tre muzicale ; transforma
rea acestei nobile acțiuni 
în stop în sine devine însă

O Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21.15.
O Riscurile meseriei : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30; 
20,45.
o Plajele lumii : BUCUREȘTI — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Tată de familie : FESTIVAL — 
8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
ffi La est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Oameni împietriți : CENTRAL
— 12,15 ; 18,45.
• Un bărbat șl o femele : CEN
TRAL — 10 ; 14,15 ; 16,30 ;
e Aventura : UNION — 15,30.
e Primul învățător : UNION — 
18 ; 20,30.
e șantaj i CINEMATECA — 10 I
12.30.
o Campioni! mtndrla noastră ; Re
gele Fotbal ; Pledoarie pentru vo
lei ; Domnia sa pietonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
O Pe teren propriu : LUMINA — 
8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
0 Micul fugar : DOINA — S ; 11 ; 
13 ; 15 ; iTLaCĂRA — 20,30.
o Pașa : FEROVIAR — 8—12,15 în 
continuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15, MODERN — 9,30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18^0 ; 20,45, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30. ARTA — 8,45—16,15 în conti
nuare ; 18.15 ; 20,15.
e „...Apoi s-a născut legenda* : 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Rio Bravo : DACIA — 8,45—
14.15 în continuare ; 17,15 ; 20,
MIORIȚA — 9,45 ; 13 ; 16,30 ; 19,45, 
FLOREASCA — 11 ; 14 ; 17 ; 20. 
© Program pentru copii : FLO
REASCA — 9.
e Rolls-Royce-ul galben : BUCEGI
— 9 30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Bună ziua, contesă : DRUMUL 
SĂRII — 15 ;......................... ...........
— 9,30—16 în
20.30.
@ Pentru încă puțini dolari : ME
LODIA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9,30—13,30 în continuare: 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Primăvara pe Oder : CRINGAȘI
— 15.30 ; 18 ; 20,15.

20,45.

17,30 ; 20, VOLGA 
continuare ; 18,15 ;

E3 o

nefiresc deeste 
tru o concepție 
artistică unică, 
se poate afirma 
comisiile de admitere 
în vedere 
candidați! cu aptitudini ex
cepționale, că aceștia, de- 
veniți studenți, sînt obiec
tivul principal al muncii 
profesorului. Așa se face

mare pen- 
pedagogic- 
Detaliind, 
că adesea 

au 
în primul rînd

puncte de vedere
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Nu e deloc întîmplătoare atribui
rea acestui titlu întregului volum. 
Chiar dacă formal el coincide cu a- 
cela al ultimei nuvele incluse, sem
nificația sa e cu mult mai cuprin
zătoare. Ea vizează substanța cărții 
reliefînd cu pregnantă acel adevăr 
pe care în feluritele ipostaze de via
ță imaginate, autorul se străduiește 
a-1 comunica neîncetat, lăsîndu-ne 
să deslușim în frămîntările și desti
nul eroilor săi, o încredere adîncă în 
valorile morale ale omului, în 
demnitatea si tenacitatea efortului 
său, în aspirația sa permanentă, 
plină de dăruire spre mai bine. Și, 
înainte de toate, în tăria sa morală 
de a răzbi inerția și resemnarea, de 
a rezista tenebrelor oricît de insi
dioase și amăgitoare ale somnului 
rațiunii. Dincolo, așadar, de evidenta 
varietate tematică și diversitate ti
pologică. nuvelele reunite asigură o 
unitate de structură volumului, ele 
comunicînd, întrețesîndu-se într-un 
plan lăuntric prin ideile, prin suflul 
lor robust umanist pe care-1 degajă, 
întru afirmarea convingătoare a 
acestui adevăr.

Nuvela „Ringul", una din cele mai 
împlinite și rezistente piese ale vo
lumului, este concludentă în acest 
sens. Revirimentul, victoria specta
culoasă a boxerului aflat la capătul 
carierei sale. într-o partidă Pe care, 
fără a se consola de fel cu acest 
gînd, o credea totuși iremediabil 
pierdută, își are sorgintea într-un 
puternic impuls moral, într-un ade
vărat șoc psihologic — subordonat 
Ia rîndu-i unor determinări exteri
oare bine precizate — capabil a-1 
cataliza șl potența energiile. Recu- 
noscînd în persoana partenerului 
său pe unul din foștii inchizitori ai 
lagărului de concentrare în care su
ferise în timpul războiului, el își re
capătă dintr-o dată echilibrul lăun
tric, aflîndu-și în adîncul ființei sale 
acea doză necesară, acea rezervă, 
nebănuită pînă atunci, de voință și 
tenacitate, ce-1 fac, în final, stăpîn 
pe situație. Ideea superiorității au
tenticelor resurse umane asupra ori
căror factori nocivi, ce nu exclude 
pierderea în anumite situații dar e 
incompatibilă cu abandonul și re
semnarea — pe care Hemingway o 
exprimase atît de pătrunzător și la
pidar : „Un om poate fi nimicit, dar 
nu înfrînt" — o regăsim și aici. De 
o mobilă luciditate, conștient că 
steaua succesului său își împrăștia 
ultimele licăriri, temutul campion 
de pînă atunci e hotărît totuși să 
piardă fără prețul demnității, arun- 
cîndu-și toate forțele în joc.

Intr-o altă nuvelă, „Orgoliu”, eroul 
— un profesor încrezător în sine și 
în reputația pe care și-a dobîndit-o 
de-a lungul anilor — trece, de ase
menea, printr-un șoc moral deter
minat de data aceasta de un nepre
văzut incident: sinuciderea unui co
leg și prieten al său. Nuvela înfăți
șează tocmai acest proces de reme
morare și reevaluare dintr-o inedită 
și, de astă dată, veridică perspectivă 
a vieții sale — proces pe parcursul 
căruia profesorul va deveni tot mal 
•i b.&vjk -

conștient de îngustimea și inconsis
tența rezultatelor sale, de complace
rea în rutină, superficialitate și re
nunțarea la orice tentativă de mani
festare plenară a virtuților și voca
ției artistice pe care le atestase în 
tinerețe. Și astfel, omul împăcat 
pînă atunci cu sine, limitîndu-se 
doar la „efortul de a-și păstra locul 
cuvenit în artă", fără a mai progresa, 
ajunge să perceapă tot mai dureros 
îndelunga sa persistentă în eroare, 
aspectul iluzoriu al imaginii tranda
firii pe care și-o făcuse despre sine. 
Lunga sa călătorie nocturnă, preci
pitată, aproape instinctivă pe care o 
face spre locurile adolescentei re
prezintă tocmai o încercare de a 
restabili acel vital acord, acea punte 
de legătură cu lumea; o încercare 
destul de tardivă de a-și birui im
pasul, de a se apropia de valorile 
autentice ale vieții din contactul cu 
care, odinioară, talentul său izbuc
nise atît de frenetic și promițător.

Nu o dată, în astfel de nuvele ado
lescența, lumea mirifică a copilăriei 
fascinează memoria omului matur 
aidoma unui univers fabulos în care

cronica literară

gestează, palpită miraculos sîmbu
rele cast al personalității. Acei 
„scrînciob al copilăriei", ce-i apare 
într-o străfulgerare a memoriei 
eroului din „Lupta cu somnul", sau 
podul mirosind „a fum, a șindrilă 
mucegăită și a copilărie", în care se 
afundă ca într-un sanctuar tămădui
tor profesorul din nuvela „Orgoliu", 
iradiază tainic, cu intensitatea blîn- 
dă a unei flăcări mereu vii, tot mai 
îndepărtată.

Ideea că omul, în ciuda oricăror 
împrejurări critice nu este totuși o 
entitate abstrasă din contingent, o 
monadă, o insulă izolată de semenii 
săi, stă la baza nuvelei „Acvariul". 
Autorul revelă aici și consecințele 
nefaste 
tizează 
vechea 
cuprins ... ___ _ _
noiri sociale, începute pe tot cuprin
sul tării în anii imediat 
frizerul invalid ale cărui 
mente de destindere i le 
priu-i, minuscul, acvariu 
cum cresc zilnic noile siluete zvelte 
ale blocurilor, convins că oamenii 
au uitat totuși de el. Vestea mutării 
într-o nouă locuință îl face dintr-o 
dată conștient de utilitatea, de locul 
si rostul său în lume, redeșteptîn- 
du-i încrederea în sine. Ideea aceas
ta a locului și rolului omului în 
lume, a necesarei și inevitabilei sale 
prezențe în angrenajul social, 
capătă într-o altă nuvelă, de mai 
mari proporții — „Lupta cu som
nul" — o perspectivă mal amplă, 
conjugîndu-se cu aceea a respon
sabilității, a participării active a fi-

ale războiului care trauma- 
conștiințe. Claustrîndu-se în 
sa locuință dintr-un cartier 
de febra unor radicale în-

postbelici, 
unice mo- 
oferă pro- 

sesizează

inței umane la făurirea unul Ideal 
revoluționar înaintat. Ca și în „Rin
gul", și, într-o anume măsură în 
„Orgoliu", autorul nu evită acele 
stări de maximă tensiune care so
licită într-un grad extrem persona
jele, căutînd a le motiva gîndurile 
și reacțiile, sugerînd totodată inten
sitatea momentelor de viață pe care 
le trăiesc. Toată acea noapte agi
tată, bîntultă de viscol și de vede
nii — petrecută în refugiul unei 
sonde părăsite dintr-un loc pustiu 
în așteptarea celui căruia avea să-i 
facă cunoscut rostul misiunii sale — 
reprezintă pentru tînărul militant 
comunist unul din momentele acute 
de încercare a rezistenței sale 
morale, a voinței și puterii de 
a înfrunta „amorțirea frigului 
perfid, dulce, amețitor care îl ade
menește cu fantasme ciudate, halu
cinante, spre încremenirea înghețu
lui", spre somnul fatal. în cernerea 
tot mai torturant anevoioasă a cli
pelor, crîmpeiele de amintiri ce se 
perindă vertiginos pe ecranul memo
riei — ducînd spre final la o treptată 
suprapunere a planului real cu cel 
imaginar — au forța unor adevărațl 
stimuli morali, declanșînd de fie
care dată acele impulsuri în stare a 
menține trează conștiința. Vădind 
participarea personajului la lupta 
ilegală a comuniștilor, la asigurarea 
unei strînse legături între mișcările 
greviste ale muncitorilor din bazi
nul prahovean în scopul realizării 
unității de acțiune, aceste imagini, 
ce se derulează într-un ritm sinco
pat în memoria acestuia, nu au tot
deauna vigoarea expresivă, absor
bind pe alocuri unele clișee șl aspec
te schematice, lipsite de forță su
gestivă, lăsînd nu o dată mult prea 
lesne previzibilă desfășurarea datelor 
acțiunii. Preocuparea de a prospecta 
intensiv universul lăuntric al per
sonajului nu este împlinită întot
deauna cu consecvența șl fine
țea necesară, vlăguirea pe alocuri 
a sondajului psihologic înlesnind 
și o conturare fragmentară, nu 
îndeajuns de elocventă ca den
sitate a acestei ambianțe. Obser
vația nu vizează numai această nu
velă ci șl altele, ca de pildă „Acva
riul", „Orgoliu" etc. și tocmai un e- 
fort mal stăruitor al autorului către 
o mai mare concentrare a substanței 
șl intuire a semnificațiilor lăuntrice 
ale faptelor de viață, către concizie 
și profunzime analitică ar conferi 
neîndoielnic scrierilor sale ulterioare 
un plus de adîncime. El nu numai că 
s-ar adecva înclinațiilor artistice ale 
prozatorului — urmărind statornic 
cultivarea unei proze de largă rezo
nanță socială — dar ar fructifif') ast
fel și mai eficient interesul "Sad atît 
de viu, de mobil si demn de toată 
atentia noastră față de problematica 
actuală a relațiilor umane, „Lupta cu 
somnul" marchează, neîndoielnic, un 
moment concludent în evoluția aces
tui prozator receptiv la dinamica 
interferențelor umane și sociale.

Adrian ANGHELESCU
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PROGRAMUL I

8,30 — Ora exactă. Cum va fi 
vremea 7 Gimnastica de înviorare. 
8,40 — Pentru copii șl școlari : 
La șase pași de o excursie — 
emisiune concurs ; Film serial 
„Belle șl Sebastien11 (I). Intîlni- 
rea ; Concert de primăvară — 

— Ora satului : Graficul săptămînll ; 
binemeritată" ; Foiletonul emisiunii :

PENTRU

Transmisiune de la Sofia. 10,30
Reportajul emisiunii : „Răsplată ... . . . .
„O seră care produce pagube" ; Raid anchetă ; Pentru specialiști : noi sis
teme de paletlzare ; Muzică populară românească. 11,30 — Concurs in
ternațional de judo — Transmisiune din Sala sporturilor Floreasca. 12,00 — 
De strajă patriei. 12,45 — Concert simfonic : Orchestra de studio a Radlo- 
televiziunli. Dirijor : Alfredo Bonavera (Italia). In program : Serenada 
pentru orchestră de coarde de Antonin Dvorak ; Marea — trei schițe 
simfonice de Claude Debussy. 13,40 — Artă plastică : Atelier Iulla Hă- 
lăucescu. 14,00 — Duminică sportivă : Fotbal : Steaua—„U" Craiova ; Ra
pid—U.T.A. ; Aspecte de la Campionatul mondial de hochei pe gheață : 
Cehoslovacia—Suedia. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 — După datina 
străbună : Ansamblul de cîntece și dansuri „Clprian Porumbescu“-Suceava. 
19,45 — Film cu trei stele : „Seducătorii11 — comedie, premieră pe țară 
cu Marlon Brando șl David Niven. 21,30 — „Digul" — film documentar. 
21,40 — „Muzică de cameră... T V" — emisiune muzical-dlstractivă. Ișl 
dau concursul : Migri Avram Nicolau, Sandu Sticlaru, Petrică Popa, 
Melania Cîrje, Cornel Vulpe. 22,20 — Aspecte de la Campionatul mon
dial de hochei : U.R.S.S.—Canada. 23,00 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II

T V. 20,05 — Expediție geografică : De-a lungul coastei 
— Desene animate. 20,30 — Studioul mic : „Nostra-Dea" 

21,25 — Capodopere ale muzicii universale : Debussy șl

20,00 — Telex 
Pacificului. 20,20 
de Bontempelll .
impresionismul. 22,05 — închiderea emisiunii.

unei opticimene dovada
deformate asupra concor
danței dintre realitate, as
pirație și necesitate vitală 
a culturii noastre în mo
mentul actual.

Dincolo de acest aspect, 
luînd în obiectiv evoluția 
solistului de talent, putem 
face observația că — iarăși 
cu cîteva fericite excepții

SOLISTUL
în viata mazitală :>

O PREZENȚĂ DEFECTUOS STATUATĂ

stînjenitoare, creînd efec
te puțin așteptate. Iată de 
pildă că la concursurile 
pentru ocuparea de locuri 
de instrumentiști în orches
tră, studenții (chiar din ul- 

* timul an) nu fac fată ne
voilor specifice : au citire 
defectuoasă. nesiguranță, 
deși la piesa liber aleasă 
vădesc însușiri frumoase 
de ton și de tehnică. De
calajul care se remarcă în
tre nivelul „vîrfurilor" pe 
care însăși școala le culti
vă pentru activitatea solis
tică și restul studenților

de Petre CODREANU

că foarte putini instru
mentiști sînt îndrumați 
către munca de ansamblu 
(nevoia de elemente în di
versele formații este cît se 
poate de acută) ; studenții 
de la canto, cu rare excep
ții, nici nu concep să cînte 
în coruri după absolvire. 
Este în toate aceste feno-

— atenția sa se concentrea
ză asupra unui repertoriu 
limitat, de regulă cel inclus 
în programele de concurs. 
Distincțiile obținute la fe
lurite întreceri internațio
nale contribuie substanțial 
la afirmarea tinerilor mu
zicieni, punîndu-i în aten
tia specialiștilor și a opi
niei publice. Dar. fenomen 
destul de frecvent, ritmul 
de creștere profesională 
nu se menține la fel de 
intens. Avem, astfel, lau- 
reati care nu fac „carieră" 
și, la prima vedere, acu-

zăm deficiențe organizato
rice în programarea lor în 
concerte și recitaluri. Dar 
gama stilistică a pieselor 
pe care le abordează, acea 
scară totală a problemelor 
interpretative cărora tre
buie să le găsească soluția 
expresivă rămîne incom
pletă, unele laturi ale per
sonalității tînărului muzi
cian dezvoltîndu-se în dau
na altora. în epoca mo
dernă artistul total este 
singurul care poate răspun
de sarcinilor sale sociale și, 
oricît de aspră ar fi, este 
actuală constatarea că de 
excluderea unor tinere — 
cîndva speranțe din sfera 
principală de interes — 
sînt ele însele vinovate.

Circulația mondială a 
unor interpreți de mare 
prestigiu, devenită — să re
cunoaștem, ideal — explică 
de ce unii pianiști sau violo
niști cu un nume cunoscut 
și apreciat nu prezintă pu
blicului nostru lucrări noi ; 
oare ce se va întîmpla cînd 
vor fi epuizat centrele mu
zicale care îi solicită si cînd 
nevoia de primenire a re
pertoriului va deveni a- 
cută ? Permanenta prezentă 
în actualitatea muzicală in
ternațională are și un e- 
fect la care e bine să re
flectăm : neavînd timp șă 
învețe lucrări noi, româ
nești, a căror cerere pe 
„piața" mondială este re
dusă — să recunoaștem și 
acest fapt — nu numai că 
interpreții noștri de frunte 
exclud din circuit unele 
creații valoroase, dar nu 
stimulează nici ne comno- 
zitor. Concertul solistic, 
cu acompaniament de or
chestră, cultivat 
se constituie în 
al manifestării 
d^f-ntoare de

în exces, 
adversar 

camerale, 
satisfacții 

adinei, de o mare vibrație 
sufletească atît pentru 
interpret cît și pentru pu
blic. Artistul total despre

care pomeneam nu poate fi 
conceput fără examenul 
sever al recitalului. Putini 
sînt marii instrumentiști si 
cîntăreti români care sus
țin, periodic, recitaluri (in
dividuale sau în formații 
camerale diverse), această 
formă fiind lăsată numai 
pe seama celor aflati la 
început de drum și care 
nu întotdeauna oferă ga
ranția unei tinute excepțio
nale în genul cel mai pre
tențios. Mai mult, dintre 
marii interpreți străini, 
puțini ne sînt înfățișați în 
postura de tălmăcitori ai 
sonatelor și ai genurilor 
„mici", organizatorii mulțu- 
mindu-se să umple sălile de 
concert, neasumîndu-și ris
cul de a iniția un recital. 
Și totuși, cred că Sala Pa
latului nu poate cuprinde 
pe toti amatorii de a cu
noaște latura poate mai pu
țin spectaculoasă dar de 
înaltă muzicalitate a unui 
oaspete prestigios. în ace
eași ordine de idei, se con
stată că dirijorilor străini, 
care constituie ei înșiși 
punctul de atracție, li se 
încredințează un program 
cu piesă concertantă, ră- 
mînîndu-le doar una sau 
două alte lucrări în care 
să-și dezvăluie concepția și 
tehnica de lucru, ceea ce 
implică un cîștig artistic 
scăzut — nentru orchestra 
gazdă si pentru public.

lată deci că activitatea 
solistică, acest factor im
portant al vieții muzicale, 
presupune o atenție mereu 
trează din partea atît a 
școlii și a instituțiilor de 
concert și spectacol, cît si 
a criticii și a publicului. 
Din această enumerare nu 
poate să lipsească însuși 
solistul, ale cărui destine 
sînt determinate de viața 
muzicală, ale cărui valen
țe diversifică și întregesc 
viața muzicală. O discuție 
pe această temă ar fi bine
venită.

IUBITORII

ARTEI

FILMULUI
Vreți să cunoașteți creația și 

preocupările marilor cineaști 7 
Doriți sa vă întîlniți cu per
sonalități ale vieții noastre ci
nematografice, literare, știin
țifice ?

Știți cum se scrie un scena
riu de film, de radio, de tele
viziune ?

Vă interesează „secretele" 
măiestriei regizorului de film, 
radio, televiziune ?

Știți să fotografiați și să fil
mați corect ?

La toate aceste întrebări veți 
găsi răspuns frecventînd 
„FILM 16“ — CENTRUL ME
TODIC AL CINECLUBURI- 
LOR SINDICATELOR.

Activitatea centrului este 
condusă de un colegiu format 
din cercetători în domeniul 
teoriei, istoriei și esteticii cine
matografice, filozofi și socio
logi, regizori și operatori de 
prestigiu.

Centrul metodic funcționea
ză cu două secții: UNIVERSI
TATEA SPECTATORULUI și 
TEORIA, TEHNICA ȘI PRAC
TICA CREAȚIEI.

Universitatea spectatorului 
organizează diferite manifes
tări culturale consacrate celei 
de-a 7-a arte și vizionări de 
filme destinate adulților. CLU
BUL MICILOR CINEFILI 
inițiază manifestări culturale 
dedicate educației audiovizuale 
a copiilor și tineretului: vi
zionări de filme, spectacole de 
sunet și lumină, recitaluri de 
poezie, concursuri.

în cadrul Centrului metodic 
funcționează, de asemenea, un 
cerc de teoria șl tehnica sce
nariului de film — care oferă 
noțiuni de dramaturgie de 
film, radio, televiziune; un 
cerc de regie — bazele regiei 
de film și televiziune; un 
cerc de operatorie — măiestria 
operatorului de film și tele
viziune și un cerc de actorie — 
noțiuni de actorie de film, ra
dio și televiziune.

înscrierile se primesc la 
cineclubul sindicatului Minis
terului Căilor Ferate: Bule
vardul Dînicu Golescu — 38, 
telefon 17 15 49.

Sediul centrului metodic 
„FILM-16" este la clubul sin
dicatului Uzinelor „Grivița 
roșie".
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Cronica
zilei

Sfmbătă dimineața, Carlos Ra
fael Rodriguez, membru al Secre
tariatului C.C. al Partidului Comu
nist din Cuba, președintele Comi
siei naționale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, care se 
află în țara noastră pentru a par
ticipa la lucrările primei sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cubaneze, 
a vizitat Rafinăria Brazi. Aici, oas
petele s-a interesat de procedeele 
utilizate pentru prelucrarea țițeiu
lui și de produsele care se obțin, 
apreciind calitatea acestora. In 
timpul vizitei, oaspetele a fost în
soțit de Iancu Horațiu, adjunct al 
ministrului petrolului, și de Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul 
Republicii Cuba la București.*

Sîmbătă, în cea de-a doua zi a 
vizitei la Brașov, delegația Consi
liului municipal Stockholm, condu
să de Eva Remens, a fost primită 
la Consiliul popular al orașului de 
Constantin Cîrțînă, primarul mu
nicipiului. Tot în cursul dimineții, 
delegația suedeză a plecat la Sibiu, 
unde a vizitat Muzeul Brukenthal 
și monumente istorice.

*

Acad. C. Ionescu-Gulian, direc
torul Institutului de filozofie al 
Academiei, a plecat sîmbătă în R.F. 
a Germaniei pentru a participa la 
colocviul Comisiei de marxism de 
la Heidelberg. In cadrul colocviu
lui, el va prezenta comunicarea 
„Principiile eticii marxiste". In 
continuare, omul de știință român 
va lua parte la lucrările celui de-al 
VI-lea Congres internațional „He
gel", de la Paris, unde va susține 
comunicarea cu tema „Hegel și fi
lozofia culturii". ♦

Delegația Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist, condusă de 
A. M. Roganov, șeful secției de 
propagandă și agitație a C.C. al 
U.T.C.L., a fost primită vineri de 
tov. Ion Popescu — secretar al 
C.C. ,al U.T.C. Discuțiile s-au des- 
fășuratyîntr-o atmosferă caldă, to
vărășească. Sîmbătă seara, delega
ția a părăsit Capitala, îndreptîn- 
du-se spre patrie.

(Agerpres)

NOUL MERS
AL AUTOBUZELOR 

0. R. T. A.
Ministerul Transporturilor. 

Auto, Navale și Aeriene a.apro
bat noul mers al autobuzelor 
aparținînd Direcțiilor regionale 
de transporturi auto — D.R.T.A.. 
care va intra în vigoare la 
31 mai a. c. La elaborarea nou
lui grafic de circulație s-a avut 
în 'V' -’ere crearea unor curse 
lesr ..oase între satele și comu
nele tării și centrele economice, 
culturale și administrative, asi
gurarea transportului în bune 
condiții a turiștilor în stațiunile 
balneo-climaterice de la munte 
șl mare. De asemenea, s-au luat 
măsuri pentru realizarea unor 
legături convenabile cu trenu
rile din stafiile C.F.R., vasele 
fluviale și avioanele care deser
vesc liniile aeriene interne.

De remarcat că ediția 1969— 
1970 a mersului autobuzelor va 
ti editată în două forme : una 
va cuprinde programul tuturor 
curselor, iar cealaltă cursele 
interjudetene, rapide și cele 
care deservesc stațiunile turis
tice.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea s-a men

ținut umedă în Oltenia, Mun
tenia și Dobrogea, unde cerul a 
fost acoperit; au căzut precipi
tații temporare sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. In 
rest, vremea a fost în genera) 
umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit, iar precipitațiile 
au avut un caracter izolat. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între zero grade la 
Cîmpulung Moldova, Cîmpulung 
Muscel, Cotnari, Adamclisi și 
Borsec, și plus 10 grade la Gu- 
rabonț și Chișinău-Criș. In 
București: vremea a fost u- 
medă, cu cerul acoperit. In tot 
cursul zilei s-au semnalat lapovi
ță și ninsoare. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a 
fost de 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 31 martie, 1 și 2 aprilie. în 
țară : vreme în general umedă. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
acoperit. Local se vor semnala 
precipitații. Vîntul va sufla po
trivit. Temperaturile minime voi 
fi cuprinse între minus 1 și plus 
9 grade, iar maximele între plus 
4 și plus 14 grade. Local mai 
ridicate. Ceață slabă. în Bucu
rești : vreme în general umedă. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
acoperit. Vor cădea precipitații 
slabe. Vîntul va sufla' potrivit.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A PARTIDULUI ELIBERĂRII

Șl SOCIALISMULUI DIN MAROC
Sîmbătă seara a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului E- 
liberării și Socialismului din Ma
roc-, formată din tovarășii , Aziz 
Belal, membru al Biroului Na
țional, și Mustafa Azzaoui, mem
bru al Comitetului Național al 
Partidului Eliberării și Socialis
mului, care va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Andrei Ște
fan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

(Agerpres)

închiderea Expozifiei
industriale daneze

Sîmbătă după-amiază s-a închis 
Expoziția industrială daneză, organi
zată la București de Comitetul gu
vernului danez pentru expoziții în 
străinătate.

Timp de zece zile, cît a fost des
chisă, expoziția a fost vizitată de 
circa 25 000 de persoane.

Cu ocazia închiderii expoziției, di
rectorul general. Ole Carstens, a fă
cut următoarea declarație redacto
rului agenției „Agerpres". S. Lu
cian :

Sîntem foarte bucuroși că prima 
expoziție industrială organizată de 
Danemarca în România și cea măi 
mare de acest gen deschisă peste 
hotare a suscitat un viu interes în 
rîndurile specialiștilor, cît și ale pu
blicului larg românesc. Sperăm că 
vizitatorii și-au putut face o impre
sie generală asupra nivelului actual

al industriei noastre. De o atentie 
deosebită s-au bucurat produse ale 
industriei electronice, cît și ale pre
lucrării laptelui.

Doresc să subliniez utilele contacte 
pe care le-au avut în aceste zile oa
meni de afaceri danezi cu parteneri 
români și care au fost concretizate 
prin încheierea unor tranzacții. în 
timp ce altele sînt în curs de per
fectare. Sîntem convinși că prin or
ganizarea la București a acestei ma
nifestări vor fi create noi condiții 
pentru dezvoltarea în continuare a 
bunelor relații și schimburi comer
ciale existente întfe Danemarca si 
România, în avantajul ambelor țări.

Vizita făcută la expoziție de pre
mierul Ion Gheorghe Maurer si de 
ceilalți înalți oaspeți, a spus în în
cheiere directorul Ole Carstens, 
ne-a onorat în mod deosebit.

Sesiune științifică
Alecu

PIATRA NEAMȚ (coresp. „Scîn- 
teii"). — Piatra Neamț, unde a 
trăit și creat cîțiva ani Alecu Russo, 
a găzduit ieri o sesiune științifică 
consacrată împlinirii a 150 de ani de 
la nașterea marelui scriitor român. 
Organizată de Societatea de științe 
filologice, sesiunea a întrunit un 
mare număr de oameni de cultură 
— academicieni, cadre didactice din 
învățămîntul superior, liceal și de 
cultură generală, cercetători științi
fici din diferite centre universitare și 
culturale din țară. Au fost prezentate 
comunicări referitoare la viața și 
personalitatea marelui patriot demo
crat și militant Alecu Russo. Iată cî- 
teva din comunicările științifice pre
zentate : „Traiectoria operei lui 
Alecu Russo în conștiința posterită
ții", „Valoarea educativă a „Cîntării 
României", „Alecu Russo și fondul 
nostru latin". „Alecu Russo, un îna
intaș al lui Hogaș pe drumuri de 
munte".

Situată printre cele mai de seamă 
aniversări ale anului, recomandată 
de UNESCO, sărbătorirea de la Pia-

Russo
tra Neamț a împlinirii unui veac și 
jumătate de la nașterea lui Russo 
reprezintă un eveniment cultura! 
deosebit, un omagiu adus autorului 
„Cîntării României".

RETROSPECTIVĂ 
ȚUCULESCU

■ LA GALAfl
La Muzeul de artă modernă 

și contemporană din Galați a a- 
vut loc sîmbătă vernisajul expo
ziției retrospective de pictură 
Țuculescu. Expoziția cuprinde 
65 de lucrări în ulei, care mar
chează etapele principale ale o- 
perei artistului.

(Agerpres)

SPORT
C.C.E. LA VOLEI

Cercetarea științifici 
în Cehoslovacia

Rapidistele au
In meciul retur, dinamovistele din 

Moscova le-au întrecut pe rapi- 
diste cu 3—1 (15—6. 15—13 ; 14—16 ; 
15—0). Pentru entuziaștii spectatori 
veniți cu cîteva. ore înainte să o- 
cune un loc în neîncăpătoarea sală 
Giulești pentru a-și putea încuraja 
echipa favorită, comportarea rapi- 
distelor a constituit o decepție a- 
mară. Deși jucau chiar pe propriul 
teren de antrenament, 
„bagaj" de două seturi 
prețioase, bucurestencele 
meciul ca și cum ar fi 
apărat să-l... piardă. Palide si pa
ralizate parcă de emoție, ele nu 
s-au putut ridica nici un moment 
la valoarea obișnuită. Sovieticele, 
deținătoare ale trofeului european.

avînd un 
extrem de 
au început 
trebuit ne-

BASCHET MASCULIN

părăsit scena
au venit la București — după cum 
spunea fără înconjur chiar antre
norul G. Ahvlediani — să cîștige. 
Si beneficiind de aportul Tiurinei 
(indisponibilă la Moscova, dar ex
celentă ieri) au reușit să-și atingă 
scopul : victorie și calificarea în 
semifinalele competiției.

Toate jucătoarele bucurestene s-au 
comportat mediocru (pentru cei pre- 
zenti constituind o enigmă modul 
cum au reușit să smulgă dinamo- 
vistelor două seturi la Moscova), 
evoluția trăgătoarei principale 
kali a fost deseori vecină cu 
dicolul. Poate de aceea ultimul 
a revenit oaspetelor cu 15—0 
fapt rar întîlnit in faza sunerioară 
a unei asemenea competiții...

/
Convorbire cu Frantisek SORM

președintele Academiei cehoslovace de științe

ASTĂ SEARĂ, ULTIMELE MECIURI
Ziua a doua a turneului final a 

rezolvat și problema locurilor 3—4 
în clasamentul general al campio
natului masculin pe anul în curs. 
Protagonistele programului au lost 
deci echipele Rapid și Politehni
ca, candidate la „medalia de 
bronz”. Cîștigînd cu 71—51, echipa 
studenților bucureșteni a încheiat 
campionatul pe locul al treilea, loc 
meritat și meritoriu totodată.

Steaua și Dinamo, fără a lăsa 
o impresie prea bună din punct 
de vedere tehnic, au oferit un spec-

CINE Vfi CISTIGă 
TITLUL MONDIAL 

LI HOCHEI ?
La Stockholm, în campionatul 

mondial de hochei pe gheață ieri 
' s-au disputat două meciuri: Sue

dia — S.U.A. 10—4 (6—2, 1—1, .3—1) 
și Canada — Finlanda 6—1 (2—0,
3—1. 1—0). In clasament conduce 
Cehoslovacia cu 16 puncte, urmată de 
U.R.S.S. și Suedia, cu cite 14 puncte. 
Astăzi au loc ultimele jocuri : Sue
dia — Cehoslovacia, și U.R.S.S. — Ca
nada. Arabele vor fi transmise pe 
„micul ecran".

Din toate
SHJ SUCCES NET AL FLORETIS- 

TELOR ROMANE. Echipa femini
nă de floretă a României (Ecaterina 
Iencic, Ileana Drîmbă. .Maria Vicol, 
Olga Orban) a repurtat un frumos 
succes în „patrulaterul" de scrimă 
de la Budapesta, unde au fost pre
zente valoroasele formații ale Fran
ței, Italiei și Ungariei. în finală se- > 
Iecționata română a învins cu 10—6 
reprezentativa Ungariei, după ce în- 
trecuse în prealabil cu 12—4 echipa 
Franței și cu 14—2 pe cea a Italiei.

dar 
Se- 
rl- 
set 
(I),

taool de luptă, al cărui mobil a fost 
doar... ambiția : de revanșă a ste- 
liștilor, respectiv de a repeta vic
toria asupra acestora a dinamoviș- 
tilor. S-au înscris multe coșuri, au 
existat pe alocuri faze aplaudate. 
Dinamo — campioană încă îna
inte de acest turneu — a învins la 
limită : 85—84, la pauză conducînd 
însă Steaua cu 48—45.

Astăzi, ultimele meciuri, tot în 
sala Floreasca. La ora 17,15 : Stea
ua — Politehnica ; în continuare 
Dinamo — Rapid.

CAMPI0NATUL REPUBLICAN 
DE HOCHEI

în penultima zi a campionatului 
republican de hochei pe gheată, A- 
gronomia Cluj a învins pe Dinamo 
București cu 3—2 (2—1, 1—0. 0—1), 
iar Steaua, care este virtuală cam
pioană, a întrecut cu scorul de 12—2 
(5—0, 4—1. 3—1) formația Petrol- 
Geologîe. Astăzi, competiția se în
cheie, programînd dimineața, între 
meciuri, și o demonstrație de patinaj 
artistic la care își vor da concursul 
cei mai buni patinatori din țară, în 
frunte cu Gheorghe Fazecas și Bea
trice Huștiu.

sporturile
tida (in care jucătoarea româncă a 
avut piesele negre) s-a încheiat re
miză la mutarea 17. înaintea ultimei 
runde, pe primul loc în clasament 
se află Nana Aleltsandria cu 
12 puncte, urmată de Katia Iovano- 
vici (Iugoslavia) —11,5 puncte, Poli- 
hroniade (România) — 11 puncte,
Malipetrova (Cehoslovacia) — 10
puncte (1), Liliak (Iugoslavia) — 9,5 

r puncte, Zatulovskaia (U.R.S.S.) — 
9 puncte etc.

Construcții 
edilitare 
craiovene

A fost predat- locatarilor primul 
bloc din noul microansamblu care 
se clădește în Piața Unirii din Cra
iova. In aceeași zonă se află în 
construcție alte 100 apartamente, 
un hotel turistic și clădirea Tea
trului Național. Potrivit prevederi
lor, aici și în alte cartiere ale Cra- 
iovei, vor fi date în folosință, pînă 
la finele anului, 1 853 de aparta
mente cu grad diferențiat de con
fort. Totodată, se lucrează la pro
iectele' unui nou ansamblu de lo
cuințe, care va purta denumirea 
Craiovița. Amplasat în nord-vestul 
orașului, acest ansamblu va cu
prinde și spații comerciale, un ci
nematograf, școală generală, cre- 
șe-grădiniță, dispensar și alte o- 
biective.

(Agerpres)

Vestigii 
de 2000 ani

La Deva a fost descoperită, cu 
ocazia efectuării unor săpături, o 
instalație dacică de ars ceramică, 
cu o vechime de 2 000 de ani. In
stalația se compune dintr-o ca
meră subterană- deasupra căreia 
se află o încăpere, în formă de 
calotă, în care se ardeau vasele. 
Cele două camere comunică prin- 
tr-o platformă orizontală, prevăzu
tă cu orificii, prin care trecea 
aerul cald. Pe platforma grătaru
lui, în camera de foc și în jurul 
instalației dezgropate s-au găsit 
fragmente de ceramică lucrată cu 
mîna și cu roata olarului. Este pri
ma instalație de acest gen găsită 
intactă, fapt care permite o mai 
bună cunoaștere a tehnicii cera- 
miștilor daci.

(Agerpres)

CICLIȘTII NOȘTRI DEVAN
SAȚI CU .. 60 KM. Ultima etapă a 

Turului ciclist al Algeriei („La 
Fleche algerienne"), disputată pe un 
circuit pe străzile orașului Annaba, 
a revenit' danezului Georgen, cro
nometrat pe distanta de 80,600 km, 
în 2h 02’22’'. în același timp cu în
vingătorul, pe locul 8, a sosit româ
nul Constantin Grigore. Cursa a fost 
cîștigată de suedezul Gosta Petter- 
sson — 22h 43’ 52”, urmat de Mierch 
(echipa internațională) la 2’ 03”. Pe 
echipe a învins formația Poloniei, 
secundată de Olanda la 3’ 51”. Echi
pa României a ocupat locul 10, la 
lh 26’ (diferența de timp presupu- 
nînd devansarea echipei noastre cu 
aproximativ 60 km, cît între Bucu- 
rești-Ploiești).

m finala țiriac-mulligan. 
■“ Finala probei de simplu băr
bați din cadrul turneului interna
țional de tenis „T.C. Parioli" de la 
Roma se va disputa între românul 
Ion Tiriac și australianul Mulligan, 
în semifinale. Tiriac l-a învins cu 
4—6, 6—1, 7—5 pe englezul Stilwell.
JES SELECȚIONATELE DE FOT- 
™ BAL ale R. D. Germane și Italiei 
au terminat la egalitate : 2—2 (1—0) 
primul lor meci pentru preliminari
ile campionatului mondial. Au mar
cat Vogel. Kreische respectiv Riva 
(2). Returul va avea loc Ia 22 noiem
brie în Italia.

Pe malul Vltavei, în fața impună
toarei clădiri a Teatrului Național 
din Praga, își are sediul Academia 
cehoslovacă de științe. Am poposit 
într-una din zile în această instituție 
pentru o convorbire cu președintele 
ei, academicianul Frantisek Sorrn.

După ce s-a referit la vechile tra
diții științifice ale Cehoslovaciei, la 
rezultatele remarcabile obținute de 
unii oameni de știință 
în munca de cercetare 
anul 1945, interlocutorul nostru a a- 
rătat însă că nu se poate vorbi de 
o cercetare științifică de amploare 
decit după această dată.

„Imediat după eliberare, ne-a spus 
domnia sa, în fața noastră s-a ridi
cat o sarcină deosebit de grea : re
înnoirea rapidă a modestei baze 
științifice și de cercetări a Ceho
slovaciei și continua ei dezvol
tare și perfecționare calitativă în 
concordantă cu necesitățile construc
ției socialiste. In cadrul acestui 
efort, un rol însemnat l-a jucat 
Academia cehoslovacă de științe, în
ființată în anul 1952. Ea este astăzi 
o instituție complexă, dispunînd de 
peste 130 de institute de cercetări, 
în care lucrează peste 13 000 de oa
meni. specialiști în cele mai diverse 
domenii. Aceasta face ca activitatea 
noastră să fie foarte variată. O să 
mă opresc doar la cîteva aspecte 
pentru a oferi cititorilor „Scînteii" 
o imagine de ansamblu a întregii 
noastre activități".

Președintele Academie! cehoslovace 
de științe ne-a relatat că, în cadrul 
instituției pe care o conduce, sînt 
reprezentate toate ramurile științe
lor de bază. Domnia sa a relevat fap
tul că știința cehoslovacă se bucură 
astăzi pe plan mondial de renume 
nu numai datorită rezultatelor 
obținute în diferite ramuri și în spe
cial în domeniul științelor naturale, 
dar și datorită participării însemnate 
a oamenilor de știință cehi și slovaci 
la programul unor sectoare impor
tante ale cercetării științifice actuale 
din lume.

Iată cîteva din succesele și preo
cupările actuale ale oamenilor de 
știință din R. S. Cehoslovacă, așa 
cum a reieșit din convorbirea noas
tră cu acad. Fr. Sorm :

„Institutele specializate de cerce
tări ale Academiei acordă o aten
ție deosebită matematicii, atît ce
lei clasice, cît și celor mai noi cu
rente. cu perspectiva folosirii ei în 
științele naturale și tehnice. Astfel, 
au fost elaborate noi metode de a- 
plicare a matematicii în construc
ții, metode experimentate cu succes 
pe marile șantiere, în special în con
strucția de baraje. Rezultate bune 
au fost obținute și în domeniul teo
riei stabilității, al rezolvării ecuați
ilor diferențiale și al unor probleme 
ale teoriei matematice informative.

Importanța principială a fizicii 
pentru o serie întreagă de sectoare 
tehnice a dus la dezvoltarea rapidă 
a cercetărilor în acest domeniu. Sa
vanții cehoslovaci au obținut rezul
tate deosebite. în special în ramura 
fizicii corpurilor solide. O mare a- 
tenție este acordată cercetărilor pro
prietăților semiconductorilor. S-a 
descoperit, astfel, apariția forței e- 
lectromotrice în semiconductor!, s-a 
studiat eficacitatea cantitativă a fe
nomenelor fotoelectrice, s-a elaborat 
o nouă metodă de pregătire a ger
maniului și siliciuiui, ceea ce a fa
cilitat introducerea producției redre
sorilor de mare randament în in
dustrie.

Un domeniu nou, costisitor al cer
cetărilor științifice îl constituie e- 
nergia nucleară — a continuat acad. 
Fr. Sorm. Dar este un domeniu ab- • 
solut necesar, mai ales că noi con
struim prima noastră centrală ato- 
moelectrică de la-Bohunice, așa nu
mita „A-1". Trebuie menționate aici 
contribuțiile cercetătorilor noștri la

cehoslovaci 
înainte de

teoria reactorilor nucleari, la găsirea 
unor metode de îndepărtare a rezi
duurilor nucleare care sint aplicate 
în construcția centralei atomoelectri- 
ce amintite".

în cîteva centre de 
Academiei cehoslovace 
lucrează, după cum, ne-a relatat in
terlocutorul, pe linia unei strînse 
colaborări pe plan internațional în 
diferite domenii. Savanții cehoslovaci 
participă, de pildă, la efortul știin
țific mondial pentru clarificarea le
gilor de bază ale structurii materiei 
în cadrul fizicii energiilor înalte.

Pe baza cercetărilor și experimen
tărilor efectuate în institutele Aca
demiei, industria cehoslovacă a în
registrat succese deosebite în pro
ducția de aparate de laborator, în 
primul rînd de microscoape electro
nice de mare precizie. La institutul 
din Brno a fost realizat, nu de mult, 
un aparat perfecționat de rezonanță 
paramagnetică nucleară, aparat care 
se numără printre cele mai bune din 
lume șl care se fabrică deja la uzi
nele „Tesla" din Brno.

Președintele Academiei cehoslovace 
de științe ne-a vorbit apoi despre 
cercetările în domeniul științelor 
tehnice, unde accentul principal se 
pune pe teoria informației și auto
matizării, cercetările în domeniul 
chimiei, domeniu în care există aici 
vechi tradiții. Cunoștințele dobîndi- 
te în studierea teoriei suprafețelor, 
introducerea catalizatorilor eficaci, 
producția unor noi tipuri de filtre 
pe principiul catalizei, dezvoltarea 
și punerea în aplicare a analizatori
lor, în special pentru aparaturile de 
control și procese automatizate — 
fiecare din aceste realizări constituie 
un aport deosebit pe care știința îl 
aduce la dezvoltarea economiei na
ționale.

Interlocutorul s-a referit apoi pe 
larg la aportul cercetărilor științifice 
la dezvoltarea industriei farmaceu
tice cehoslovace, a biochimiei, în 
special în studierea albuminelor și 
acizilor nucleici. De asemenea, dom
nia sa ne-a relatat despre realizările 
în domeniul chimiei macromolecu- 
lare prin studierea și îmbunătățirea 
proprietăților unor polimeri și prin 
elaborarea unor noi metode de ob
ținere a polimerilor- și a altor ma
teriale artificiale, ceea ce a dus la 
economisirea în unele ramuri indus
triale a materialelor tradiționale și, 
în primul rînd, a metalelor. Merită 
a fi consemnate și realizările cer
cetătorilor cehoslovaci în domeniul 
tehnologiei chimice care au facilitat 
introducerea în producție a siliconi
lor și găsirea noii metode de pregă
tim a dimetiltereftalatului, materie 
primă de bază pentru fibrele de po- 
liester. „Noi — ne-a .declarat în în
cheiere interlocutorul nostru — 
pornim de la ideea că nu este în 
puterea oamenilor de știință dintr-o 
singură' țară să creeze singuri, 
la nivelul cel mai înalt, bazele știin
țifice complexe pentru evoluția de 
viitor a practicii societății. De aceea, 
acordăm o atenție deosebită colabo
rării internaționale cît mai largi și 
schimbului de informații științifice. 
Rezultatele cercetării științifice pe 
plan național constituie deci numai 
o parte a cunoașterii. Cu atît mai 
mult se impune necesitatea ridicării 
gradului de eficacitate a cercetărilor 
și, mai ales, a aplicării lor în prac
tică. Pentru aceasta ne orientăm în
treaga activitate de cercetare din ca
drul Academiei cehoslovace de științe 
spre sectoarele în care există pers
pective de a obține rezultate la nivel 
mondial, ori spre acele sectoare pe 
care trebuie să le dezvoltăm in pri
mul rînd în interesul satisfacerii ne
cesităților urgente ale societății 
noastre".

cercetări ale 
de științe se

Eugen lONESCU

......... ~'T „GOLIAT" ÎNVINS. —
15 000 de spectatori au urmărit 

Square Garden" din 
meciul profesionist de

Hun nou
15 000 de 

la „Madison 
New York 
box dintre Jerry Quarry (S.U.A.) și 
compatriotul său, „uriașul" Buster 
Mathis (106 kg). Cu toate că a avut 
de suportat un handicap de 17 kg. 
Quarry a repurtat o categorică vic
torie la puncte. în rundurile doi și 
Datru. Mathis a fost la un pas de 
ko. Ca urmare a acestui succes, 
Quarry a primit dreptul de a-1 în
tâlni pe Joe Frazier pentru titlul 
mondial al „greilor".

RECORD AUTOMOBILISTIC. - 
In cadrul unor antrenamente, 

automobilistul scoțian Jackie Ste
wart a stabilit un nou record al cir
cuitului de la Silverstone, fiind cro
nometrat pe un tur (4,71 km) 'cu 
timpul de j’20”9/10 (medie orară 
209,62 km). Jackie Stewart a realizat, 
această performanță la volanul unei 
mașini .,Matra Ford".
SHS O NOUA VICTORIE A CAM
S’® PIONILOR MONDIALI DE 

HANDBAL. în cadrul turneului in
ternațional de handbal masculin de 
la Liubliana. selecționata Cehoslova
ciei a întrecut ' cu scorul de 17—15 
(11—5) echipa R. F. a Germaniei. în- 
tr-un alt joc, Danemarca a dispus 
cu 22—18 (11—11) de Iugoslavia.

TELEGRAME EXTERNE

DE PRETUTINDENI
• CONVORBIRI TELEFO

NICE PRIN RAZA LA
SERULUI

! C. E. C. ACORDĂ ClȘTIGURI j
! III AUTOTURISME DIN MĂRCILE: i
I MERCEDES 190, FIAT 1800, VOLGA-M 21, (! i

FIAT 124 I
i Casa de Economii și Con- 
’ semnațiuni face cunoscut că
ț depunerile pe libretele de e-
l conomii cu dobîndă și ciști-
, guri în autoturisme, necesare
1 participării la tragerea la sorți
l pentru al doilea trimestru al
i anului curent, se pot efectua
' pînă la data de 31 martie a.c.

inclusiv. La această tragere 
i la sorți trimestrială, Casa de
’ Economii și Consemnațiuni va

acorda autoturisme din măr- ‘ 
cile : MERCEDES 190, FIAT t 
1 800, VOLGA M-21, RENAULT / 
10, DACIA 1 100, FIAT 124, ’
MOSKVICI 408, SKODA 1 000 )
M.B. și altele.

După cum este cunoscut, ti- 1 
tuiarii acestor librete de eco- , 
nomii beneficiază, în afară de ’ 
cîștiguri în autoturisme, și de ț

AI RO-
DAVIS",

Davis"
R.A.U.

«S VIITORII PARTENERI 
MANILOR IN „CUPA

In preliminariile „Cupei 
(grupa B). la Cairo, echipa 
conduce cu 2—0 în meciul cu echipa
de tenis a Libanului. Shafei l-a în
vins cu 6—0. 6—1. 6—2 pe Me'ri iar 
Daoudi l-a întrecut cu 6—0, 6—2. 
6—1 pe Ramadan. Echioa învingă
toare din această întîlnire va iuca 
în turul următor împotriva echipei 
României.
”39 KAKI, SCHRANZ A PRIMIT AL

DOILEA „SCHIU DE AUR". — 
pentru a doua oară, austriacul Karl 
Schranz a primit trofeul „Schiul de 
aur" decernat de Asociația interna- 
■ională a ziariștilor de schi din 
Franța. Prima oară. Schranz a cîș- 
tigat acest trofeu în anul 1966. Anul 
trecut, trofeul a fost decernat cana
diene! Nancy Greene.
EȘS ALESSANDRIA — POLIHRO-

NIADE. REMIZA LA MUTA
REA 17. — Partida centrală din run
da a 16-a a turneului internațional 
de șah de la Belgrad s-a disputat în
tre lidera clasamentului, Nana Alek- 
sandria (U.R.S.S.). și maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade. Par-

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Sîm
bătă și-a început lucrările la Varșo
via cel de-al V-lea Congres al Par
tidului Țărănesc Unit din Polonia. In 
cuvintul de salut rostit cu acest pri
lej, Wladyslaw Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al ■ P.M.U.P., a subliniat 
că Partidul Țărănesc Unit, care gru
pează în rîndurile sale sute de mii de 
membri, participă activ la construirea 
socialismului în Polonia, a fost și este 
aliatul politic 
P.M.U.P.

Caracterizînd 
de agricultura . 
niat că în perioada 1966—1963 s-a în
registrat cel mai mare spor mediu 
anual al producției agricole — 4,8 la 
sută. Anul trecut în țară s-a obținut 
pentru prima oară o recoltă de 21 
chintale cereale și 185 chintale car
tofi la hectar. Recolta globală de ce
reale din 1968 a depășit-o pe cea 
din anul anterior cu 1,7 milioane 
tone La aceasta a contribuit în mare 
măsură industria socialistă, care a 
livrat agriculturii de aproape două 
ori mai multe îngrășăminte mine
rale decît în 1964—1965. Vorbitorul 
a relevat că, în pofida acestor rea
lizări indiscutabile, agricultura polo
neză nu satisface încă necesitățile 
crescînde ale tării de materii prime 
și alimente. Anul acesta, Polonia mai 
este nevoită să importe 1 600 000 tone 
cereale. Mai există lipsuri în apro
vizionarea populației cu carne și pro
duse de carne. Pentru remedierea a- 
cestor lipsuri, vorbitorul a subliniat 
că obiectivul principal pentru anii 
următori este intensificarea produc
ției agricole și. în această ordine de 
idei, a expus sarcinile în vederea 
sporirii producției de cereale și fu
raje, creșterii producției animaliere,, 
dezvoltării mecanizării și chimizării 
agriculturii.

în continuarea lucrărilor, Czeslaw 
Wycech, președintele Prezidiului 
Partidului Țărănesc Unit, a prezentat 
raportul de activitate.

cel mai apropiat aJ

succesele repurtate . 
poloneză, el a subli-

La Moscova este programată 
intrarea în funcțiune a unei noi 
linii experimentale care va 
transmite convorbiri telefonice 
prin raza laserului. Laserele și 
receptoarele de lumină sînt in
stalate pe clădiri înalte, situate 
în limitele vizibilității directe. 
Primul laser a fost conectat la 
rețeaua telefonică a Moscovei în 
urmă cu patru ani. In prezent, 
liniile telefonice optice se folo
sesc în rețeaua urbană și sub
urbană a diferitelor regiuni din 
Uniunea Sovietică. In orele de 
vîrf, ele preiau suprasolicitările 
liniilor de comunicații telefonice 
prin cablu. După cum au ară
tat 
pot transmite 
biri telefonice, 
gini 
sau 
ță sovietici sînt preocupați de 
găsirea „undelor luminoase pen
tru orice timp“, care să se poa
tă propaga prin zăpadă, ceață și 
ploaie cu pierderi minime

capilor yi aztecilor comunicau 
intre ele pe ocean. In acest 
scop, el intenționează să par
curgă presupusa rută a incași
lor, pornind din portul peruvian 
Trujillo, la 4 aprilie, spre Me
xic. Savoy ți-a construit o plu
tă din lemn de totora — un 
palmier care crește în această 
regiune — folosit de incași pen
tru ambarcațiunile lor.

experiențele, razele de laser 
transmite nu numai convor- 

, , ci și muzică, ima-
de televiziune în alb-negru 
în culori. Oamenii de știin-

® POPULAȚIA ORAȘU
LUI TOKIO

Municipalitatea din Tokio 
anunțat că la 1 martie 1 
populația capitalei nipone numă
ra 11 360 474 de locuitori, din 
care 5 788 209 bărbați ți 
5 572 265 femei.

• PE URMELE INCAȘI
LOR

Exploratorul american Gene 
Savoy intenționează să demon
streze că fostele imperii ale in

în ultimele zile, în orașul portu
ghez Santarem au avut loc pu
ternice inundații ca urmare a 

revărsării fluviului Tajo



Mii de oameni manirestîna pe strâzile orașului Guayaquil (Ecuador) pentru îmbunâtâjirea condițiilor de munca 
si de trai, pentru naționalizarea industriei petroliere

Joi meep la Moțiunile Unite 

consultările cvadripartite in

problema Orientului Apropiat
NEW YORK 29 .(Agerpres). — Sur

se diplomatice ale O.N.U., citate de 
agenția Associated Press, au anunțat 
că ambasadorii la O.N.U. ai S.U.A., 
U.R.S.S., Marii Britanii și Franței se 
vor întîlni joia viitoare la sediul mi
siunii permanente a Franței din New 
York pentru începerea consultărilor 
celor patru mari puteri în vederea 
reglementării situației din Orientul 
Apropiat, Reuniunile viitoare ar urma 
să se desfășoare la sediile misiunilor 
permanente ale celorlalte țări.

Potrivit corespondentului de la 
O.N.U. al agenției Associated Press, 
se oonsideră că aceste convorbiri vor 
dura mai multe luni. Cei patru amba
sadori vor examina mijloacele de apli
care a rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967, precum 

și căile de sprijinire a misiunii lui 
Cunnar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U. în 
Orientul Apropiat.

La Washington, purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat a 
declarat vineri că Statele Unite con
sideră că s-a realizat deja „o bază 
suficientă de înțelegere" între cele 
patru mari puteri pentru începerea, 
în curînd, a tratativelor privitoare la 
criza din Orientul Apropiat. El a 
adăugat că nu a fost încă stabilită 
data acestor tratative, care se vor des
fășura la New York. Purtătorul de 
cuvînt a precizat că pe lîngă tratati
vele cvadripartite, vor putea avea loc 
și consultări bilaterale în această pro
blemă.

Sporirea ritmului 
de dezvoltare 

în industria Suediei
STOCKHOLM 29 (Agerpres). — 

Potrivit datelor Oficiului central 
de statistică, publicate de agenția 
de presă suedeză S.I.P., ritmul de 
dezvoltare a producției industriale 
a Suediei a crescut în 1968 cu 5 la 
sută, față de 2 la sută în anul pre
cedent. Cea mai importantă dez
voltare a fost înregistrată în indu
stria de exploatare a zăcămintelor 
minereului de fier, a cărei produc
ție a sporit cu 14 Ia sută. Ritmul 
de dezvoltare a industriei siderur
gice și metalurgice a crescut pînă 
la 8 la sută, iar în sectoarele con
strucției de mașini, industriei elec
trice, industriei alimentare și in
dustriei lemnului au fost înregis
trate creșteri similare.

Pentru folosirea in scopuri pașnice a mediilor cosmic și submarin
SESIUNILE

UNOR ORGANISME O.N.U.
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

La New York a luat sfîrșit cea 
de-a doua sesiune a Comitetului 
Special O.N.U. pentru folosirea în 
scopuri pașnice a teritoriilor subma
rine.

în cursul actualei sesiuni s-a su
bliniat că în următorii ani dezvolta
rea tehnicii- forajului va permite in
stalarea de sonde de țiței și gaze în 
zone unde adîncimea mării atinge 
pînă la 500 de metri. S-a arătat, de 
asemenea, că pînă în 1980 țițeiul și 
gazul extras în teritoriile submarine 
ar putea acoperi 35 la sută din nece
sitățile mondiale de consum.

Tot la New York a luat sfîrșit se
siunea de 11 zile a subcomitetului 
științific și tehnic al Comitetului 
special O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice. Sub
comitetul a propus numirea unui re
prezentant al Națiunilor Unite, care 
să ajute țările membre ale O.N.U. în 
obținerea de informații șl asistență 
în domeniul cercetărilor spațiale.

PAKISTAN

liOlA ÎNCEPE
URUGUAY

O VICTORIE agențiile de presă transmit:
SĂ SE NORMALIZEZE
După demisia președintelui Ayub 

Khan și preluarea puterii de către 
armată, situația politică din Pakis
tan pare a începe să reintre în

H. WILSON
ÎN NIGERIA

© NOI CONVORBIRI CU
GENEMLUL GOWON
© LUNI PREMIERUL BRI
TANIC PLEACĂ LA ADDIS
ABEBA

LAGOS 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Marii Britanii, Harold 
Wilson, s-a înapoiat vineri la La
gos venind de la Enugu, fosta ca
pitală a Biafrei, ocupată în pre
zent de trupele federale nigerie- 
ne. El va avea noi convorbiri cu 
șeful statului nigerian, generalul 
Yakubu Gowon. La Enugu, pre
mierul britanic s-a informat des
pre condițiile în care trăiește popu
lația Ibo din această regiune. In 
cursul convorbirilor avute pînă 
acum cu generalul Gowon, au fost 
discutate probleme privitoare la 
posibilitatea unui armistițiu, in
stituirea unui control asupra ar
mamentelor și acordarea de aju
toare în alimente pentru populația 
biafreză.

Primul ministru britanic va 
pleca luni la Addis Abeba, unde 
va avea întrevederi cu împăratul 
Haile Selassie, președintele Comi
tetului permanent al Organizației 
Unității Africane, însărcinat cu 
problema nigeriană.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.I., un purtător de cuvînt al 
guvernului biafrez a declarat că ar 
fi salutată o vizită a lui Harold 
Wilson în regiunile controlate de 
forțele biafreze. *

UMUAHIA 29 (Agerpres). — In
tr-un comunicat al comandamentului 
militar biafrez se arată că situația 
în majoritatea sectoarelor de luptă 
continuă să fie deosebit de încorda
tă. dar atît pozițiile federale, cît și 
cele biafreze a» rămas neschimbate. 
Comunicatul precizează că lupte 
grele continuă în sectoarele Onitsha 
și Azumini. în sectoarele Ikot Ekpe- 
ne și Afikpo, pozițiile deținute de 
trupele biafreze au fost violent 
bombardate de către artileria fede
rală.

HIESINGER
ȘI-A ÎNCHEIAT 
VIZITA LA VIENA

VIENA 29 (Agerpres). — Cancela
rul vest-german, Kurt Georg Hiesin
ger, și-a încheiat vizita sa oficială la 
Viena. Intr-un comunicat comun se 
subliniază dorința celor două țări de 
a-și dezvolta relațiile bilaterale, a- 
preciind că aceasta contribuie la des
tinderea încordării din Europa, la 
îmbunătățirea cooperării dintre ță
rile vest-europene.

într-o conferință de presă, cancela
rul Kiesinger a arătat că, în afară de 
relațiile bilaterale, unul din princi
palele subiecte ale convorbirilor sale 
cu cancelarul Josef Klaus l-au consti
tuit relațiile Est-Vest. El a declarat 
că guvernul său dorește îmbunătăți
rea relațiilor cu toate țările din E- 
uropa răsăriteană. Guvernul vest- 
german. a adăugat cancelarul Kiesin
ger. .sprijină o asociere a Austriei la 
Piața comună, eventual sub forma 
unor aranjamente comerciale. 

normal. într-o corespondență din 
Caraci, trimisul agenției France 
Presse arată că „nu s-a mai sem
nalat nici un incident care să 
tulbure ordinea după proclamarea 
legii marțiale”. Autoritățile mili
tare au adoptat măsuri în vede
rea menținerii cursului monedei 
naționale și opririi evaziunii de ca
pitaluri. Orice persoană care scoa
te din țară fonduri sau favorizează 
transferul de fonduri este pasibilă 
la pedepse grele cu închisoare.

Populația își manifestă încrede
rea în generalul Yahia Khan, care, 
după cum se știe, asumă condu
cerea statului. Principala . proble
mă care se pune în prezent este 
cea a elaborării noii constituții.

Baze din zona Saîgonului 
din nou sub focul patrioților
Ofensiva generală a forțelor 

Frontului Național de Eliberare a 
intrat in cea de-a cincea săptămînă, 
transmite agenția France Presse. 
Vineri noaptea, baza aeriană a 
S.U.A. de la Bien Hoa, din zona 
Saigonului, a fost atacată cu ra
chete. în perimetrul unei poziții a 
trupelor S.U.A., în apropierea tabe
rei forțelor speciale de la Ben Het, 
au explodat obuze de 105 mm.

Agențiile de presă transmit că în 
regiunea saigoneză continuă să aibă 
loc ciocniri între unități americano- 
saigoneze și forțe ale Frontului 
Național de Eliberare. Astfel, un 
convoi american, care se îndrepta 
spre cartierul general al celei de-a 
25-a divizii de infanterie america
ne, a fost atacat prin surprindere. 
In sprijinul unității americane au 
intervenit elicoptere, tancuri și ar
tilerie. Lupta a durat mai multe 
ore.

Informațiile contradic
torii transmise zilele tre
cute din Madrid și 
Washington pun din nou 
în lumină dezacordul din
tre cele două părți asupra 
problemei prelungirii sta
tutului actual al bazelor 
S.U.A. din Spania. „Acor
dul de principiu", anunțat 
în grabă de unele ziare 
americane după încheie
rea convorbirilor ameri- 
cano-spaniole, a fost dez
mințit a doua zi de mi
nistrul de externe al Spa
niei, Fernando Maria 
Castiella, care a ținut să 
precizeze că el n-a semnat 
nici un document la 
Washington și că negocie
rile privind bazele ameri
cane vor mai dura multă 
vreme.

Este pentru a treia oară 
în șase luni cind nego
cierile americano-spaniole 
se întrerup fără a se mar
ca vreun progres. Neînțe
legerile se pare că por
nesc de la interpretarea 
diferită care se dă rela
țiilor viitoare dintre cele 
două țări. In timp ce Spa
nia consideră că S.U.A. 
trebuie să apere interesele 
sale externe, Washingto
nul nu pare deloc dispus 
să cedeze amenințărilor 
cu anularea acordului și 
să-și asume noi obligații: 
Deja angajamentele ex
terne ale Statelor Unite 
— potrivit părerilor unor 
cercuri competentă de aici

A FORȚELOR 
W WbO

MONTEVIDEO 29 (Agerpres). — 
Anularea „măsurilor excepționale 
de securitate" constituie o victorie 
a Frontului de stînga de eliberare 
și a Partidului Comunist din Uru
guay, a declarat Rodney Arismendi, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Uruguay, la o' adunare a activului 
de partid.

în Uruguay, a spus Arismendi, 
se deschid perspective pentru crea
rea unui front unit, în frunte cu 
clasa muncitoare, pentru apărarea 
democrației și suveranității, pentru 
înfăptuirea prefacerilor democra
tice, prevăzute în programul par
tidului comunist

în acest timp, în S.U.A. conti
nuă criticile împotriva politicii a- 
mericane în Asia de sud-est. Paul 
Finley, membru al Camerei Repre
zentanților a Congresului american, 
a calificat războiul din Vietnam 
drept „cea mai gravă eroare comi
să de Statele Unite în întreaga sa 
istorie". Singurul mod de corijare a 
acestei erori, a spus el, este „retra
gerea trupelor americane din Viet
nam. dacă nu dorim ca această 
eroare să devină și mai gravă".

Consiliul național al securității 
S.U.A. s-a reunit vineri la Wa
shington, sub președinția președin
telui Nixon, pentru a examina des
fășurarea războiului din Vietnam 
și a tratativelor de pace de la Pa
ris în problema vietnameză.

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe a refuzat să ofere amănun
te cu privire la desfășurarea 
acestei reuniuni.

Reînnoirea statutului
bazelor americane
din Spania în suspensie

CORESPONDENTA din washington de la c. alexandroaie

— „au atins proporții in
flaționiste". Spania pre
tinde că în viitorul acord 
să se stipuleze limpede 
obligația Statelor Unite 
de a o apăra împotriva u- 
nui așa-zis pericol „ce 
vine din partea Africii de 
nord" (a mișcării de eli
berare — N-N.), precum 
și obligația de „a apăra 
Europa occidentală din 
care face parte și Spania".

Delegația spaniolă a 
aruncat în luptă toate ar
gumentele, amintind, în
tre altele, părții america
ne despre marile dureri 
de cap pe care le cauzea
ză oficialităților de la 
Madrid cele 4 baze mili
tare americane, mai ales

după incidentul de la 
Palomares. Demonstrațiile 
antiguvernamentale, gre
vele muncitorești, acțiuni
le de protest împotriva 
prezenței armelor atomice 
pe teritoriul Spaniei, sînt 
doar cîteva din aceste ar
gumente aduse de delega
ția spaniolă la masa tra
tativelor.

Pentru a obține cîștig 
de cauză, ministrul de ex
terne spaniol s-a arătat, 
dispus să scadă pretențiile 
financiare ale Spaniei față 
de S.U.A. de la 1,2 mi
liarde dolari, la 700 mi
lioane și apoi să se mul
țumească cu numai 300 
milioane dolari.

Se pare însă că aseme

nea oferte n-au găsit e- 
coul scontat in cercurile 
politice. 20 de membri ai 
Camerei reprezentanților, 
subliniază „New York 
Times", s-au pronunțat 
împotriva reînnoirii aces
tui acord și au cerut în
cetarea ajutorului militar 
al S.U.A. către guvernul 
spaniol. O poziție simi
lară a adoptat și comitetul

La Praga a avut Ioc ședința de constituire a secției 
cehe a Asociației de prietenie cehoslovaco-iomâne. Ca 
președinte al secției a fost ales prof. J. Macurek, membru corespondent al Aca
demiei de Științe a R. S. Cehoslovace.

Expoziția anuală a cărții
mmxists. Sub președinția lui Wal
deck Rochet, secretar general al P. C. 
Francez, a avut loc sîmbătă, la Palatul 
Mutualite, inaugurarea celei de-a 14-a 
expoziții anuale a Cărții marxiste. în
tr-o scurtă alocuțiune, Jacques Du- 
clos, membru al Biroului Politic al 
P. C. Francez, a subliniat importanța 
acestei manifestări culturale și politice.

Reprezentantul perma
nent al Marii Britanii Ia 
O.N.U., lordul Caradon, a sosit vi
neri în Anguilla, în cadrul eforturilor 

Guvernul din Dahomey a hotărît să naționalizeze, 
în Cursul acestei luni, instalațiile portuare de la Cotonou. Pe viitor, lucrările de 
încărcare, descărcare și depozitare a mărfurilor vor fi efectuate de o organi
zație de stat

în cursul ultimelor zile, forțele patriotice din Vietnamul de aud 
au distrus alte 7 elicoptere americane. Numărul elicopterelor pierdute 
pînă în prezent de forțele S.U.A. în războiul din Vietnam se ridică 
la 1 057 — menționează agenția Associated Press. în fotografie : 

elicopter american doborît în apropierea bazei Dong Tam.

MADRID 29 (Agerpres). — La Madrid continuă 
demonstrațiile ae dezaprobare a acordului militar 
spaniolo-american pentru a cărui reînnoire se duc 
în prezent tratative. Sîmbătă, pentru a patra zi, 
consecutiv, au avut loc demonstrații de protest în 
fața sediilor diferitelor întreprinderi americane, 
printre care hotelul Castellana-Hilton, care au fost 
atacate cu pietre.

întreprinse de guvernul britanic cu 
scopul de a aplana criza provocată prin 
debarcarea trupelor engleze în această 
insulă din Marea Caraibilor. Lordul 
Caradon a fost întîmpinat pe aeroport 
de sute de anguillezi, care au protestat 
împotriva prezenței trupelor britanice 
în insulă.

Danemarca a majorat 
taxa de scont de la 6 la 7 Ia 
sută. Ministrul danez al economiei, 
Poul Andersen, a precizat că această 
măsură este menită să adapteze taxa 
de scont a Danemarcei la cea stabilită 
recent în alte țări occidentale.

senatorial pentru relații 
externe, precum și nu
meroși senatori. Dacă re
înnoirea acordului nu ne
cesită o aprobare preala
bilă din partea Congresu
lui, alocarea de fonduri 
suplimentare va trebui 
hotărită de către acest for 
legislativ. Or, potrivit u- 
nor observatori politici, o 
eventuală cerere a Pen
tagonului privind noi aju
toare militare către Spa
nia va prilejui vii dezba
teri, întrucit, după cum 
au dovedit discuțiile pur
tate in jurul proiectului 
antibalistic nuclear „Safe
guard", Congresul pare 
mai circumspect în fața 
pretențiilor Pentagonu
lui și manifestă mai multă 
precauție ca în trecut față 
de încercarea de reescala- 
dare a angajamentelor ex
terne ale țării- Un nou a- 
cord cu Spania, sublinia
ză „Washington Post", „nu 
pare a fi deloc favorabil 
intereselor americane, 
nici din punct de vedere 
militar, nici politic și nici 
economic". Prudență sem
nificativă.

0 întâlnire între repre
zentanți ai P.C.U.S. și P. C. 
din Finlanda 6 avut loc la Mos- 
cova. în cadrul ei au fost discutate 
probleme ale situației internaționale și 
mișcării comuniste mondiale, precum și 
relațiile sovieto-finlandeze. La convor
bire au participat din partea sovietică 
Leonid Brejnev, Mihail Suslov, Arvid 
Pelșe, Boris Ponomariov, iar din partea 
P. C. din Finlanda — Viile Pessi, Aame 
Saarinen, Taisto Sinisalo, Erkki Kivi- 
maki.

încheierea reuniunii 
CENTO. Vineri, Ia Washington a 
luat sfîrșit reuniunea anuală a Comi
tetului militar al pactului CENTO. Po
trivit comunicatului, în cursul reuniunii 
de două zile, prezidate de generalul 
Earl Wheeler, președintele Comitetu
lui mixt al șefilor de stat major din 
S.U.A., au fost discutate probleme le
gate de „planificarea apărării zonei 
CENTO".

La Solia a fost semnat un
prOtOCOl Pe amd 1969 la acordul
comercial dintre Bulgaria și Uniunea 
Economică a Beneluxului. Protocolul, 
menționează agenția B.T.A., prevede o 
extindere importantă a schimbului de 
mărfuri dintre Bulgaria și țările Be
neluxului.

După încetarea din viață 
a generalului Eisenhower, 
la Washington s-a anunțat că ziua de 
luni a fost declarată zi de doliu na
țional. Un comunicat oficial publicat 
ieri la Paris anunță că președintele 
Franței, Charles de Gaulle, va pleca 
în Statele Unite pentru a asista la 
funeraliile fostului președinte al S.U.A.

Ministrul adjunct al afa
cerilor externe al R. P. Po
lone, Zygfryd Wolniak, a făcut o 
vizită în Republica Democrată Viet
nam. în cursul vizitei, el a fost primit 
de Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
și de Nguyen Duy Trinh, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, ministru] 
afacerilor externe al R. D. Vietnam.

Guvernul vest-german • 
hotărît să propună Bundestagului abro
garea prescripției delictelor de omor 
și genocid, a anunțat vineri noul mi
nistru al justiției, Horst Ehmke. După 
cum se știe, legea cu privire la pre
scripția crimelor naziste, adoptată cu 
patru ani în urmă, prevede încetarea 
oricăror urmăriri judiciare împotriva 
naziștilor la sfîrșitul acestui an. Dacă 
propunerea guvernului va fi acceptată 
de Parlament, naziștii vinovați de 
omor și genocid vor putea fi urmă
riți în justiție și de acum înainte.

Ministrul transporturilor 
al S.U.A., John Volpe, a înaintat 
președintelui Richard Nixon un raport 
în problema oportunității construirii 
avionului supersonic american de pa
sageri. Potrivit agenției U.P.I., majo
ritatea argumentelor împotriva con
struirii avionului sînt de ordin eco
nomic. Se menționează că proiectarea 
și construirea primelor două exem
plare ale acestui aparat de zbor vor 
costa peste 1,1 miliarde dolari, sumă 
„ce ar trebui cheltuită mai degrabă 
pentru satisfacerea unor necesități so
ciale ale țării".

In r. f. a germaniei 

DEMONSTRAȚII DE 
PENTRU PACE Șl

BONN 29 (Agerpres). — în pes
te 200 de orașe ale R. F. a Ger
maniei au început sîmbătă demon
strațiile de primăvară pentru pace 
și democrație. Demonstrațiile sînt 
organizate de „Campania pentru 
democrație și dezarmare" și de alte 
mișcări progresiste. Ele se vor des-

MOSCOVA. — Corespondentul A- 
gerpres, transmite: în urma tratati
velor, desfășurate în spiritul înțelege
rii reciproce, la Moscova a fost semnat 
protocolul asupra primei consultații 
preliminare a experților din Republica 
Socialistă România și U.R.S.S. privind 
prima etapă în coordonarea planurilor 
de dezvoltare a economiilor naționale 
pe perioada 1971—1975 în domeniul 
exploatărilor forestiere și industriei de 
prelucrare a lemnului din România și 
Uniunea Sovietică.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Rîmbu, adjunct al ministrului econo
miei forestiere al Republicii Soc’ ista 
România, și de V. F. Zarețld, adjunct 
al ministrului exploatărilor forestiere 
și industriei de prelucrare a lemnului 
al U.R.S.S.

r
i în orașul Seraing, important 
> centru industrial al Belgiei, a 
1 avut loc o seară consacrată Ro

mâniei. organizată de' secția lo
cală din provincia Liăge a Aso
ciației Belgia-Romănia. După 
o conferință ținută de Charles 
Mersch, membru al Societății de 
studii geografice din Bruxelles, 
consacrată realizărilor poporului 
român în cei 25 de ani de la 
eliberare, a fost prezentat fil
mul „România surîzătoare", rea
lizat de cineastul belgian Jean 
College.
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Ambasada Republicii Socialis
te România în Liban a organi
zat o seară culturală cu tema 
„Mari pictori șț sculptori ro
mâni". Cu acest prilej, pr^'\ 
sorul Virgil Cindea a vo.. i 
despre tradițiile culturii rămâ
ne și locul marelui sculptor ro
mân C. Brâncuși și a pictorilor 
Șt. Luchian și D. Ghiață in 
circuitul valorilor culturale na
ționale și universale. Expune
rea a fost însoțită de prezenta
rea unor filme documentare. Au 
participat Munir Abou Fadei, 
vicepreședintele parlamentului, 
guvernatorul Beirutului, perso
nalități ale vieții culturale li
baneze.

La Teatrul Bistcaroopa din 
Calcutta a avut loc, in interpre
tarea Companiei teatrale Pan- 
chamitram, premiera piesei „O 
noapte furtunoasă" de I. L. Ca- 
ragiale, care s-a bucurat de un 
deosebit succes. Adaptarea pie
sei i in limba bengali aparține 
scriitoarei Amita Ray.

căruia vor fi prezentate specta
cole ale teatrelor de avangardă 
iugoslave. Ca oaspete al festi
valului participă un colectiv al 
Teatrului Mic din București, 
care va prezenta un spectacol 
cu piesa „Cîntăreața cheală" de 
E. Ionescu.

Vernisajul expoziției pictoriței 
române Ligia Macovei a avut loc 
la Casa prieteniei din Bratisla
va. La vernisaj au luat parte 
oficialități din capitala Slovaciei. 
Au fost, de asemenea, de față 
Ligia Macovei și reprezentanți 
ai ambasadei române din R. S. 
Cehoslovacă.

La Saraievo s-a deschis Fes
tivalul teatrelor mici și expert- i 
mentale din Iugoslavia, în cadrul J 
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PRIMAVARA
DEMOCRAȚIE
fășura anul acesta sub lozinci care 
se pronunță pentru întrunirea u- 
nei conferințe în problema secu
rității europene, recunoașterea Re
publicii Democrate Germane, în
cetarea războiului din Vietnam, 
împotriva neonazismulul șl a legis
lației excepționale.
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