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DISCIPLINĂ DE PRODUCȚIE
IN FIECARE ÎNTREPRINDERE

Un interviu 
al tovarășului 
Ion Gheorghe 
Maurer

vre-

Am întors primele file din ca
lendarul noului an. Oamenii mun
cii din fabricile și uzinele 
țării, de pe șantierele de construc
ții au reînceput munca hotărîți 
să-și consacre toate forțele, în
treaga lor energie creatoare înde
plinirii planului pe primul an al 
cincinalului — parte integrantă a 
luminosului program de dezvol
tare și înflorire multilaterală a 
patriei, adoptat de Congresul al 
IX-lea al partidului.

în cadrul economiei noastre 
planificate, cu multe ramuri care 
se îmbină strîns între ele și cu o 
producție în continuu proces de 
diversificare, fiecare întreprindere 
își are locul ei bine precizat, pro
ducția ei fiind strîns legată de 
cea a unui șir întreg de alte uni
tăți productive. în aceste condiții, 
realizarea cu succes a planului de 
stat pe ansamblul economiei na
ționale poate fi asigurată numai 
în măsura îndeplinirii ritmice a 
prevederilor planului de către 
toate întreprinderile. Tocmai 
aceea, realizarea ritmică a 
ducției decadă cu decadă, 
din prima lună a anului 1966, în- 
tr-o cadență vie care să permită 
îndeplinirea tuturor indicatorilor de 
plan, constituie un imperativ al ac
tivității întreprinderilor, o latură 
esențială a disciplinei economice.

S-a dovedit în practica a nu
meroase întreprinderi ce însem
nătate are desfășurarea unei ac
tivități susținute, de-a lungul în
tregii luni, fără salturi bruște de 
la o decadă la alta. Aceasta per
mite să se folosească din plin 
capacitățile de producție și tim
pul de lucru, sa crească neinceta! 
productivitatea muncii, să se ridice 
nivelul calitativ al produselor, să 
se reducă sistematic prețul de cost, 
producția livrîndu-se ritmic, asi- 
gurîndu-se la timp acumulările 
bănești planificate. O bună expe
riență in acest domeniu a dobîn- 
dit colectivul Uzinei mecanice din 
Sinaia. Aici accentul s-a pus în
deosebi pe programarea judicioa
să a producției în secții — pe de
cade și chiar pe zile — pe orga
nizarea unei conlucrări armonioa
se și crearea decalajului necesar 
între toate sectoarele de produc
ție, pe aprovizionarea ritmică a 
locurilor de muncă cu materiale și 
semifabricate. Producția și livră
rile merg în același pas. Munca 
ritmică, cu precizie de ceasornic, 
a dat posibilitate, colectivului uzi
nei să îndeplinească și să depă
șească anul trecut planul la pro
ducția globală și marfă, să spo
rească productivitatea muncii față 
de sarcina planificată, să rea-

lizeze importante economii su
plimentare la prețul de cost și 
beneficii peste plan. Demn de re
ținut este faptul că uzina și-a rea
lizat lună de lună planul la toate 
sortimentele și la indicatorul pro- 
ducție-marfă vîndută și încasată, 
respectîndu-și întocmai obligațiile 
contractuale față de beneficiari.

Experiența pozitivă a acestei 
uzine, ca și a altora, infirmă pă
rerea unor cadre din întreprin
deri potrivit căreia „asaltul" la 
sfîrșit de lună ar fi o fatalitate, 
că s-ar datora unor cauze „obiec
tive". S-a dovedit că de cele mai 
multe ori, munca neritmică e o 
consecință directă a insuficientei 
preocupări pentru buna pregătire a 
fabricației, 
producției. Așa au stat lucrurile 
anul trecut la IPROFIL-Iași. Luni 
de-a rîndul, în această întreprin
dere cea mai mare parte din vo
lumul producției a fost fabricată 
în ultima decadă. Datorită lansării 
cu întîrziere a produselor în fa
bricație, aprovizionării tehnico- 
materiale defectuoase, muncitorii 
erau puși în situația ca spre 
sfîrșitul lunii să suprasolicite ma
șinile, 
zut în 
lucrul 
multe 
avut de suferit, prețul de cost a

fost încărcat cu cheltuieli nejus
tificate și, ceea ce este mai grav, 
livrările de produse s-au făcut ma
siv în ultimele zile, din care cauză 
indicatorii de plan la producția- 
marfă vîndută n-au fost îndepli
niți integral.

Există și unele cadre din între
prinderi care gîndesc cam așa : în 
definitiv chiar prin „asalt", pînă 
la urmă, planul tot se îndeplinește! 
Deci aceasta nu afectează interese
le economiei". Nimic mai greșit de- 
cît o asemenea concepție ! Econo
miei noastre naționale nu-i poate fi 
indiferent cum se îndeplinește pla
nul în fiecare întreprindere. Dacă 
ținem seama că, în multe cazuri, 
produsele finite ale unei între
prinderi constituie pentru altele 
materie primă sau subansamble, 
se înțelege că se creează o ade
vărată reacție „în lanț", neritmi- 
citatea producției într-o unitate 
industrială prelungindu-se și în 
întreprinderile beneficiare. Iată de 
ce, problema ritmicității produc
ției trebuie privită, înainte 
toate, prin prisma intereselor 

economiei naționale. Nu- 
realizarea ritmică a 
către toate întreprinde- 
toate ramurile, economia

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Se spune ca priceperea unui 
conducător constă în a pune în va
loare priceperea celorlalți. Acest 
adevăr îl am în minte și acum cînd 
încerc să aștern pe hîrtie 
reprezintă 
creatoare a cooperatorilor. In orice 
unitate, dar parcă și mai vîrtos în- 
tr-o cooperativă agricolă mare și 
puternică cum este a noastră, ini
țiativa cooperatorilor are cu ade
vărat prețul aurului. Spun aceasta 
gîndindu-mă că oricît de bun ar

Punct de atracție în „orășelul co
piilor" — standul cu jucării

...Și m-am dus la croitorie, după 
costumul 
oară. Pe 
ce se va 
meșterul 
spune că 
mai vin peste 3 zile ?
exasperat de atîtea drumuri, am 
intrat în atelierul cooperativei 
„Muncă și Artă", „pornit". Dar, 
surpriză! Costumul era gata. In
tr-o clipă am uitat de toate. Dau 
fuga în camera de probă, îmbrac 
hainele și... nimic de zis: cădeau 
ca „turnate". Cînd s-au întâmplat 
toate acestea, era spre sfîrșitul 
toamnei. A venit și Anul Nou și o 
trecut, dar costumul nu l-am ridi
cat încă. Croitoria mi-a comunicat 
„dezolată" că nu are nasturi la cu
loare Și nu a procurat nici pînă 
astăzi. De aceea bat în continuare 
cunoscuta cărare: de acasă la ate
lier, de la atelier acasă...

Scrisoarea de mai sus a fost a- 
dresată redacției de electricianul 
Ion Goia. Și pentru că nu este sin
gura sesizare de acest fel ne-am 
propus să solicităm răspuns la în
trebarea ridicată de cetățeni : de 
ce durează atît de mult confecțio
narea unui costum la cooperativă'

meu, pentru a șaptea 
drum mă întrebam: azi 
mai întîmpla ? Va lipsi 

din atelier ori mi se va 
„e sezon de vîrf" și să 

Recunosc,

Neobișnuitul devine 
regulă

In condiții obișnuite, un costum 
de comandă ar fi gata în oricare 
atelier într-o săptămînă-două. Așa 
spun specialiștii...

— Ce înțelegeți prin „condiții o- 
bișnuite"?

— Să avem la timp tot ce tre
buie pentru lucru, ne explică tov. 
EUGEN SALAVEȚ, vicepreședinte 
al U.C.M.B.

Din păcate, de cele mai multe ori 
la noi se aplică proverbul: „Cînd 
e sare, nu e mălai, și invers". 
Avem stofe, dar ducem lipsă de 
furnituri. Și fără ață sau nasturi 
nu poți face costumul.

— Cum se explică lipsa furni
turilor?

— Furnituri sînt, ele lipsesc nu
mai în cooperația meșteșugăreas
că. Repartițiile făcute de organele 
de resort sînt foarte mici. De a- 
ceea, trebuie să ne descurcăm sin
guri. Așa se face că, în loc să lu
creze, meșterii umblă prin maga
zine după ață, după căptușeli. 
Pînă izbutesc să se aprovizioneze, 
trece însă timp. Amânați în repe
tate rînduri, clienții își pierd răb
darea. Condicile de sugestii se 
umplu cu reclamații. Și, fiindcă a 
venit vorba de reclamații, trebuie 
să recunoaștem că, uneori, clienții 
sînt nemulțumiți și de calitatea 
costumului. Și aici, în bună măsură, 
tot furniturile sînt de vină: întă- 
riturile pentru piepții hainelor sînt 
moi, nasturii cojiți, ața prea sub
țire. Aceasta, în pofida repetatelor 
reclamații făcute unităților Minis
terului Industriei Ușoare.

Se conturează deci, pentru Mi
nisterul Industriei Ușoare, două 
întrebări: 1) De ce se produc furni
turi de slabă calitate? 2) Cînd va 
ajunge producția de ață, nasturi și 
alte accesorii să răspundă cerințe
lor sectorului de confecții?

— Așa 
inenele, 
nostru. 
unele unități, de pildă, se primesc 
comenzi peste puterile de lucru 
ale croitorilor (în timp ce alte 
croitorii au activitate redusă — 
n.n.).

— Dar cînd se stabilește terme
nul de execuție nu se ține seama 
de posibilitățile reale ale unității ?

— Ba da. Cooperatorii noștri 
însă nu refuză clienții, cu gîndul 
că se vor descurca într-un fel.

Gheorghe GRAURE

e, nu prea respectăm ter- 
recunoaște interlocutorul 
Sînt destule motive. La

publicat în ziarul 
„Otecestven Front'
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O mentalitate 
anacronică

Ne aflăm la unitatea de con
fecții „Muncă și Artă", avem o 
scurtă convorbire cu tovarășul 
vicepreședinte GHIȚĂ DUMITRU:

Microafișajul
- Foileton

(pag. a II-a)

Ancheta „Scînfeii

La startul orelor
de educație fizică
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Fenomene astro

nomice în 1966
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Faptul divers 
cotidian

Gheorghe GOINA
Erou al muncii socialiste, 

președintele cooperativei agricole 
Sîntana din regiunea Crișana

il un președinte el nu poate re
zolva corespunzător problemele 
complexe ale unei cooperative a- 
gricole dacă nu se bizuie pe masa 
largă a cooperatorilor. Din expe
riența noastră rezultă cit de impor
tant este să ceri părerea coopera
torilor și să ții seama de ceea ce 
gîndesc ei, de înțelepciunea lor.

Ca și în alte unități, gîndurile, 
părerile ies la lumină mai ales în 
cadrul organizat al dezbaterilor din 
adunările pe brigăzi, în adunările 
generale care se țin cu regularita
te, în ședințele lărgite ale consiliu
lui de conducere, in adunările ge
nerale ale organizației de partid, 
precum și cu alte prilejuri.

De mulți ani la noi a devenit o 
obișnuință ca adunările generale 
să fie socotite prilej de dez
bateri serioase, aprofundate, de 
confruntare a ideilor și propuneri
lor, de consultare a masei largi 
de cooperatori asupra a tot 
ce privește bunul mers al coopera
tivei agricole. De aceea, pregătirea 
cu atenție a dărilor de seamă și a 
rapoartelor, consultarea prealabilă 
a cadrelor de conducere și a altor 
cooperatori reprezintă una din 
preocupările principale ale consi
liului de conducere. înțelegînd im
portanța indicațiilor date de partid 
privind munca colectivă a consiliu
lui de conducere, reușim să antre
năm masa largă a cooperatorilor 
în acțiunile pe care le întreprin
dem.

Unul din cele mai semnificative

r ,

J» A’;

Clujul pare un vast cadran solar, cu orele marcate prin monumente...

Note de drum 
din

ITABIRA

rivesc cu bucu
rie, de fiecare dată, 
acoperișurile orașe
lor vechi, 
templînd roșul lor

mineral, patinat de 
nie, de undeva de la un 
cat superior, din fereas
tra unui turn care încheie 
amurgul în ogivă sau de pe 
terasa de transatlantic a unui 
bloc modern. Orașul e de
desubt, sub solzii lui de țiglă, 
care se fes compact pînă la 
orizont, îmbrăcînd așezarea 
într-un fel de armură. O 
sparge, ca pe o cămașă de 
zale, gîful de lebădă al unui 
vechi edificiu, o bazilică, un 
turn de breaslă, donjonul u- 
nui castel cu săgeată și ceas, 
îmi place ordinea acestui tip 
de oraș, cu străzi regulate 
care taie în corpul lui tune
luri de răcoare ; unde jocul 
umbrelor și al luminii se or
ganizează nu liber, ci cu 
metodă, ca pe un vast ca
dran solar, același de secole.

se pare că aici, în acest 
vechi, totul se 

încet, deși foarte
după mecanica de cea

sornicărie a turnurilor 
măsoară zilele și anul. Nu 
poți să ieși din metrica șt 
ritmul orașului, a străzilor și 
orologiilor lui, fiindcă aceas
tă metrică și 
constituit în I 
hifectura, ca 
calcă asfaltul 
pas istoric.

Spun toate 
mă contrazic, 
acestea lăsînd 
zică însuși 
adică, fiindcă despre el este 
vorba, această splendidă ce
tate transilvană care mi-a re
velat deunăzi cîteva din di
mensiunile noi sub care res
piră și trăiește timpul nos
tru socialist.

miș- 
si-

care

acest ritm s-au 
timp, ca și ar
și omul 
cotidian

care 
cu ur>

ca să 
toate

acestea
Spun 

sa mă contra- 
orașul, Clujul

exemple privind valoarea inițiati
velor cooperatorilor îl constituie 
felul cum a fost rezolvată la noi 
problema irigațiilor. Terenurile 
noastre nu sînt brăzdate de nici un 
fel de apă curgătoare; există doar 
unele locuri joase din care s-a scos 
pămînt și unde se adună apa din 
ploi sau zăpezi. Cooperatorii Ma- 
carie Marțian, Marta Adam, Ioan 
Reinholtz și alții s-au gîndit că 
dacă nu prea avem apă la supra
față, să o căutăm sub pămînt și am 
găsit-o în pînza freatică. Cum s-ar 
spune, cooperatorii au început să 
cunoască nu numai solul, ci și 
subsolul. Important este că iniția
tiva cooperatorilor privind irigații
le nu s-a oprit la faza de discuții, 
ci a prins viață. S-au făcut mai în
tîi calcule despre avantajele folo
sirii unor astfel de resurse de apă 
pentru irigații- în condițiile noastre. 
Cooperatorii care au săpat pri
mele puțuri făceau un fel de mun
că de pionierat, neștiind cîte hec
tare vor putea fi irigate în acest fel. 
Primele rezultate ău fost încuraja
toare. A urmat a doua fază, aceea 
a extinderii irigațiilor, în care scop 
au fost săpate numeroase puțuri. 
Așa am reușit ca anul trecut să iri
găm 346 ha cu porumb, lucernă,-le
gume și alte culturi. Fiind în obi
ceiul nostru să privim lucrurile prin 
prisma eficienței economice, voi a- 
răta că săparea unui puț costă 
700—1 000 lei, din care se pot iriga 
pînă la 5 ha. Venitul de pe un hec
tar cu roșii irigate este de 60 000— 
80 000 Iei. Sînt, cred, cifre care nu 
mai trebuie comentate.

Există multe exemple care arată 
că o inițiativă generează o alta. 
Cooperatorii au comparat venitul 
la hectar de pe suprafețele iriga-

Piraclcaba — „rîul fără pește"— 
larg de 15—20 metri, străbate o 
zonă cu peisaj accidentat, unde 
scurtele porțiuni mai deschise al
ternează cu „chei" ce strîmtează 
albia pînă la gituîro, cu praguri 
înalte peste care rîul saltă și se 
sparge in talazuri. Sumedenia de 
poduri, tuneluri și viaducte, ală
turi de amplele lucrări de ierasa- 
ment mărturisesc că munca cons
tructorilor căii ferate nu a fost de
loc lesnicioasă în aceste locuri de 
sălbatică frumusețe. Satele sini 
rare și înghesuite pe porțiuni res- 
trinse de teren mai neted. Sate de 
lume săracă și izolată pe înălțimi. 
Dar subsolul acestei zone ascunde 
bogății fabuloase, în primul rînd 
minereu de fier cu înaltă concen
trare de metal.

Brazilia, în ansamblul ei, e cu
noscută în lume ca posedînd rezer
ve imense de minereu de fier. Cifre 
exacte însă nu-ți poate furniza ni
meni, căci în acest domeniu există 
considerabile deosebiri de păreri 
în rîndul specialiștilor. După stu
diile geologului Luciano Jacques 
de Morais, rezervele-probabile de 
minereu de fier ar fi de peste 38 de 

alt specia- 
Barros, 

efectua-

Un 
Mendes 

estimative

miliarde tone, 
list, Geraldo 
contestă aceste 
te în 1953 și, pe baza unor cercetări
geologice mai recente, face afirma
ții de-a dreptul surprinzătoare. 
Conform cifrelor sale, numai pe 
suprafața de 8000 kilometri pătrați 
a „cadrilaterului de fier’ din Mi-

*

Mai întîi de toate, orașul 
a spart carapacea lui secu
lară, dezvoltîndu-se viguros 
și puternic, dincolo de frun
tariile lui vechi. O centura 
de fabrici și uzine, echipate 
modern, îmbrățișează din 
toate zările Clujul, încercuind 
vechiul burg și deschizîn- 
du-l în același timp spre 
toată regiunea și spre toată 
fara. Fabricile și uzinele sînt 
de fapt noile porfi ale ora
șului. Spre ele curg materiile 
prime, mașinile și utilajele 
care îl leagă cu Hunedoara 
sau Constanța, cu Bucureștii, 
Craiova, lași sau alte centre, 
prin ele, prin aceste falnice 
porfi industriale, pleacă spre 
toate coifurile țării produsele 
hărniciei clujene. Tntr-un re
portaj mai vechi, vorbind 
despre construcțiile Clujului, 
observam cum s-a extins spi
ritul edil al orașului pînă hăf 
departe, desemnînd o hartă 
de schele care îmbracă prac
tic toată Transilvania, l-am 
întîlnit pe constructorii clu
jeni la Dej și la Tîrnăveni, la 
Baia Mare și la Oradea, im- 
punînd pretutindeni un orar 
nou, potrivit după un crono
metru care este al acestei 
zile.

Căutînd în cartierul Gheor- 
ghieni un cunoscut, pe unul 
dintre inginerii constructori 
care au contribuit la nașterea 
acestei noi panorame urbane, 
am avut surpriza să-l găsesc 
preocupat de presiunea ter
menelor, de imanența predă
rii apartamentelor la cheie. 
Bineînțeles, ardelean fiind, 
deci blajin, cumpătat în vor
be și protocolar (gestul 
maiestuos cu pălăria I), nu 
mi-a refuzat informațiile ce
rute, nu mi le-a aruncat ex
peditiv, deși stătea ca pe 
ghimpi. M-a condus pe șan
tier, prilej să-și vadă de tre
buri, conducînd astfel lucru
rile încît să-mi poată fi de 
folos, din mers. Simțeam bine

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)
— ——..................... .

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

Vasile OROS

Așteptare, așteptare (fotografia din Stînga),. Iar , apoi (fotografia din dreapta) „asalt" î Ce părere are conducerea I.T.B. ? Foto : Gh. Vințill
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PAGINA 2 SCiNTEIA

LA STARTUL odelor Microafișajul

® Competiția cotidiană a 4 milioane de elevi 
® Vara — in aer liber, dar iarna? ® Codul sănătății 
si al dezvoltării fizice armonioase ® Acțiuni comune
■* •

ale școlii și familiei

F I
educație
ZICĂ

La orele de educație fizică 
sau de ansamblu sportiv se a- 
liniază, de cîteva ori pe săptă- 
mînâ, tot tineretul școlar. Ele sînt 
îndrăgite, frecventate cu interes și 
chiar cu pasiune de mulți elevi, da
torită programului atrăgător, adec
vat vîrstei și posibilităților fizice 
ale celor care-1 practică, îndrumă
rii competente a profesorilor de 
specialitate.

Interlocutorii noștri, preocupați 
de sporirea contribuției lecțiilor de 
educație fizică la pregătirea gene
rală pentru viață și la dezvoltarea 
armonioasă a tinerei generații, a- 
preciind și recentele măsuri adop
tate de Ministerul Învățămîntului 
și de Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport au subliniat, totodată, ne
cesitatea perfecționării mai de
parte a predării acestei disci
pline de învățămînt. Le dăm cu- 
vîntul in cele ce urmează.

„Dictonul atit de vechi: «mens 
Sana in corpore sano» — ne-a 
spus maestrul emerit al sportu
lui ALBIN MORARIU — este cu 
atît mai actual în zilele noastre, cu 
cit se lărgesc în permanență coor
donatele activității sportive de 
masă. In școli sportul este mult 
îndrăcit și s-au obținut succese 
importante în perfecționarea lec
țiilor de educație fizică. Cu toate

acestea, mi se pare că preocupa
rea conducerilor școlilor n-are 
totdeauna darul să stimuleze a- 
ceastă activitate. Voi fi poate con
trazis de unele cifre referitoare la 
existența a numeroase școli unde 
s-au amenajat o groapă de sărituri, 
o pistă de alergări, un teren de vo
lei, baschet sau handbal. Dar sta
rea actuală a majorității acestora, 
cel puțin în orașul nostru, Cluj, ne 
scutește de comentarii".

Adăugăm totuși că amenaja
rea și buna întreținere în curți
le școlilor a unui teren spor
tiv presupun mai degrabă bu
năvoință decît fonduri bănești. 
La Școala generală nr. 8 din Cluj, 
al cărei director este profesorul e- 
merit Vasile Brînzei, s-a organizat 
cu resurse locale o frumoasă bază 
sportivă. La fel a făcut și colectivul 
didactic de la Școala generală nr. 
3 din- Piatra Neamț, folosind în a- 
cest scop una din sălile de clasă.

„Consider suficiente orele afec
tate educației fizice în programul 
școlilor generale și al liceelor — 
a remarcat prof. PETRE LĂZĂ- 
RESCU. director adjunct al liceului 
„Dr. Petru Groza" din București. 
Aș vrea să fac însă unele observații 
referitoare lo modul în care se des
fășoară aceste ore. Numeroși profe
sori de educație fizică au tendința

0 Teatrul de operă și balet : LACUL 
LEBEDELGR — 19,30.,
© Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
® Teatrul National „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : REGELE MOARE — 
19,30, (sala Studio) : ADAM ȘI EV A 
— 19,30.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CANIOTA — 19,30.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : COLOMBE — 20.
0 Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
Casei de Cultură a raionului 16 Fe
bruarie) : CU CINE MĂ BAT — 19,30.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
NUNTĂ LA REVISTĂ — 20.
0 Teatrul Mic : JOCUL IELELOR —
19.30.
0 Studioul Institutului de artă tea
trală șl cinematografică „I. L. Cara
giale' : CIDUL — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala din ’Ca
lea Victoriei) : DOCTORUL AUMĂ- 
DOARE — 9, MINA CU CINCI DE
GETE — 19, (sala din str. Acade
miei) : UMOR PE SFORI — 9.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
ț- 20, (sala Victoria) : CU MUZICA... 
E DE GLUMIT — 20.
0 Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINA — 20.
0 Circul de stat : BAL MASCAT ȘI- 
ACROBAT — 19,30.

TELEVIBUNF
0 19,10 — Filmul documentar „ Ale-
xandru loan Cuza“. © 19,20 —
Pentru pionieri și școlari „Fi-
zică și circul" ; pentru cei mici
„Căciulița cu ciuc roșu" 9 20,00 — 
Seară de teatru: Adam și Eva — de 
Aurel Baranga. Transmisiune de la 
Teatrul National „I. L. Caragiale". In 
pauze : Itinerar turistic : Zakopane ; 
film de desene animate ® 23,00 — 
Jurnalul televiziunii (II), buletinul 
meteorologic.
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pletare Cei mai puternici din Euro- g
pa) - 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21. R
0 TRAGEȚI IN STANISLAS 1 : Bucu- | 
rești - 9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; |
21, Melodia — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21, Modern — 10; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
© CAMERA ALBĂ : Victoria (com
pletare Sesiunea Marii Adunări Na
ționale — decembrie 1965) — 10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30, Feroviar (com
pletare De la pescari adunate) — 
9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
©COPII ÎNDRĂZNEȚI: Central
(completaie Creionul pierdut) — 9,30; !
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45. B
0 AMINTIRI DIN COPILĂRIE : Lu- |
mina (completare Plante acvatice) — S
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Munca |
(completare Pionieria nr. 6/1965) — 
10,30; 16,30; 18,30; 20,30, Pacea (corn- | 
pletare Păpușarii) — 16; 18; 20.
© FATA LUI BUBE : Union — 15,30; g
18; 20,45, Miorița — 9,45; 12,30; 15,15; R
18; 20,45 (la ambele completarea Se
siunea Marii Adunări Naționale — 
decembrie 1965).
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doi- | 
na — 10.
9 ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Doina (completare Meciul de fotbal 
România—Portugalia) — 11,30; 13,45; 
16; 18,15] 20,30, Dacia (completare 
Zgribulici) — 9—15 în continuare ; 
17. 19; 21,15.
® PRIMA ZI — SUITA BĂNĂȚEANĂ
— ȘTIAȚI CĂ ?... MAEȘTRII ARTEI 
CIRCULUI — PRIZONIERUL PLANE
TEI ALBASTRE — PICIOARE UȘOA
RE — ARIPI ZBURĂTOARE — ME
CIUL DE FOTBAL ROMANIA—POR
TUGALIA — NIMIC DESPRE ARHI- 8 
MEDE : Timpuri Noi — 10—21 în I 
continuare.
O ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SAN- 8 
TA CRUZ — cinemascop : Giulești ij 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Rahova — d 
10,30; 15; 17; 19; 21.
® ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — | 
cinemascop : Buzești (completare NI- H 
mic despre Arhimede) — 10; 12,15; |
14,15; 16,30; 18,45; 21, Ferentari (corn- | 
pletare Cocoșelul de htrtie) — 10; I 
16; 18,15; 20.30.
© JUDEX : Crîngași (completare In- 0 
tîlnire cu frumosul) — 10,30; 16; 18,15» H 
20,30, Unirea (completare Meciul de 0 
fotbal România—Portugalia) — 16; g 
18,15; 20,30.
0 muncile LUI HERCULE : Grivița ffl
— 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30, Arta — |
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, Flo- 0 
reasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; |

de a specializa elevii tntr-un sport 
sau altul, într-o probă sau alta. 
Unit profesori, chiar și la noi in 
școală, transformă lecția intr-un an
trenament, ocuplndu-se doar de cei 
care fac parte din echipa reprezen
tativă a clasei sail a școlii, și nu 
de întreaga clasă. Găsesc nefiresc 
și faptul că absolvenții Institutu
lui de cultură fizică, mai ales cei 
din Ultimele promoții, nu stăpinesc 
prea bine metodica de predare a 
unei lecții; exercițiile alese nu co
respund totdeauna momentului în 
care se află aceasta (la început, în 
partea fundamentală, la sfîrșit)".

Cel mai mare interes în rîndul 
profesorilor a fost suscitat, cum 
era și firesc, de recentele norme 
sportive introduse pentru fiecare 
clasă. Dar, relevîndu-le utilitatea 
pentru mai buna desfășurare a lec
țiilor de educație fizică și notarea 
judicioasă a elevilor, mai mulți 
profesori ne-au semnalat și unele 
inconsecvențe ale programelor. 
„în general, normele de con
trol stabilite sînt la nivelul 
majorității elevilor — ne-a spus 
prof. EMILIA DOROFTEI, de la 
Școala generală nr. 3 din Cîmpu- 
lung-Moldovenesc. Consider totuși 
că unele elemente de atletism și 
gimnastică sînt cam pretențioase". 
în aceeași ordine de idei profe
soarele DOINA BERESCU și ME
LANIA DRAGOȘ, de la Școala ge
nerală nr. 4 din Bacău observă că, 
în programă, la proba de alergare 
apar salturi prea mari de la o cla
să la alta în fixarea normelor.

„în prezent, în multe școli—ne-a 
spus prof. NICOLAE POȘTA, di
rectorul Liceului nr. 3 din Baia 
Mare — aceste ore sînt fixate ar
bitrar, la sfîrșitul programului zil
nic, în loc să fie intercalate, ca o 
destindere, între alte discipline ca- 
re-i solicită mai intens pe elevi". 
Este adevărat. Dar oare nu tocmai 
direcțiunea școlii este în măsură 
să stabilească orarul pe baza unor 
criterii din cele mai judicioase ?

Am stat de vorbă și cu un grup de 
elevi de la Liceul nr. 32 din Bucu
rești. Printre altele, discuția a scos 
în evidență că, deși școala are o 
sală de educație fizică, orele nu 
se desfășoară cu regularitate. Une
ori, lunea mai ales, educația fizi
că nici nu se ține.

Prof. ION SOARE, inspector la 
Secția învățămînt a Sfatului popu
lar al orașului Bacău, ne-a vorbit 
pe larg despre activitatea comisii
lor metodice ale profesorilor de e- 
ducație fizică, despre rolul lor în 
îmbogățirea conținutului lecțiilor, 
în perfecționarea metodelor de pre
dare a cunoștințelor. „Ar fi foarte 
folositor dacă presa de pedagogie 
și editurile de specialitate ar pu
blica mai multe lucrări privind

metodica predării educației fizice. 
S-au dat multe recomandări pen
tru activitatea sportivă în aer liber, 
pe terenurile de sport. Dar iarna 
cum să se lucreze ? Se știe doar că 
școlile nu dispun de o bază mate
rială identică pentru sport. Reco
mandările metodice date de foru
rile de învățămînt ar trebui să țină 
seama în mai mare măsură de 
posibilitățile diferite existente în 
școli".

în legătură cu baza materială 
pentru desfășurarea orelor de edu
cație fizică și de colectiv sportiv, 
directori de școli și profesori parti
cipant! la această anchetă au 
pus în discuție și folosirea chib
zuită a materialului sportiv exis
tent, a bazelor cluburilor spor
tive situate în apropierea șco
lilor etc; Ni s-a semnalat că 
în unele localități (Bacău, de 
exemplu) materialele sportive des
tinate școlilor stau săptămîni și 
luni de zile în depozite sau nu 
sînt folosite. Pe de altă parte, așa 
cum propune colectivul de profe
sori de la liceul „Frații Buzești" din 
Craiova, întreprinderile de speciali
tate ar putea să confecționeze ma
teriale didactice speciiice lecțiilor 
de educație fizică din școlile ge
nerale și licee, iar forurile de 
învățămînt să aibă în atenție do
tarea școlilor cu diferite apa
rate de măsură și control (crono- 
metre, rulete ș.a.) necesare verifi
cării elevilor la probele de control.

„Noi, profesorii de educație fizică, 
trebuie să stabilim legături mai 
strînse și cu părinții elevilor — 
este de părere prof. GHEORGHE 
BRATU, de la Școala generală nr. 
4 din Cîmpulung-Moldovenesc. 
Atît profesorii cît și părinții avem 
datoria să dezvoltăm la copii dra
gostea și interesul pentru practi
carea educației fizice, bineînțeles 
ținînd seama de posibilitățile reale 
ale fiecăruia. Suprasolicitările sînt 
dăunătoare. Este nevoie de multă 
răbdare și tact din partea noastră 
pentru a-i ajuta pe părinți să în
țeleagă că sînt în joc sănătatea și 
dezvoltarea fizică armonioasă a co
piilor lor, pe care școala și familia 
sînt chemate să le asigure cu toată 
răspunderea".

Este de datoria conducerilor de 
școli și a forurilor de învățămînt să 
analizeze cu grijă rezultatele obți
nute în această activitate în primul 
trimestru de școală și să ia mă
surile cuvenite pentru ca predarea 
educației fizice să se realizeze în 
tot mai mare măsură la nivelul 
cerințelor actuale.

Anchetă realizată de Florica 
DINULESCU, Ion DUMITRIU, 
Gheorghe BALTĂ, loan 
VLANGA

La redacție a sosif o 
carte poștală.

Cartea poștală era ta
petată de inscripții ca 
un imobil părăsit înve
lit în afișe, sau ca un 
papirus străvechi peste 
care s-au suprapus co
mentariile egiptologi
lor. Ea ne-a fost adre
sată de cetățeanul Cos- 
fache R„ domiciliat în 
București, și a trecut 
prin imprimeria mecani
că a,' Oficiului specia! 
Poșta Centrală, care i-a 
trîntit pe toate fețele, 
peste rîndurile scrise de 
mină, peste adresă, pes
te imaginea fotografică 
reprezentînd Aleea 
Trandafirilor toamna,
imperativul major : „E- 
PURAȚI APELE REZI
DUALE". Cartea poștală 
nu mai e carte poștală, 
ci un prospect sanepi- 
dic, un strigăt sanitar 
multiplicat, scos din ră
runchii serviciului de

nit că nu-i pot da ur
mare. Eu sînt un om 
conștient și conștiincios 
și declar a fi gata să mă 
angajez voluntar, cu 
toată familia mea, în 
acțiunea de epurare a 
apelor reziduale. Rog 
numai să mi se indice 
unde se află ele în Ca
pitală și să mi se pună 
la dispoziție mijloacele 
necesare",

*

A făcut o clipă, și-a 
șters sudoarea de pe 
frunte și a continuat, 
scoțînd la vedere o cu
tie de chibrituri < „Ve
deți ? E o simplă cutie 
de chibrituri. Dar eu 
sînt fumător și cap de 
familie cu bucătărie, în 
casa mea se perindă 
săpfămînal sute de cutii 
de chibrituri. Nu pot 
rămîne nesimțitor la im
perativul „Protejați vî- 
naful 1" El îmi este a-

de Valentin SILVESTRU

cartare a coresponden
ței și distribuit către 
cele patru puncte car
dinale.

Ce scrie cetățeanul 
ziarului nu mai are nici 
o importanță — fiindcă 
nu se poate citi.

*
Așadar am luat con

tact cu cetățeanul Cos- 
tache R„ pentru ca să 
ne transmită prin viu 
grai ceea ce nu izbu
tise epistola sa rechizi
ționată de serviciul e- 
purativ.

Costache R. s-a do
vedit, la întrevedere, 
un om matur, de talie 
mijlocie, fără semne 
particulare, dar extrem 
de neliniștit din cauza 
imposibilității de a răs
punde intenselor solici
tări ce-i sînt adresate 
zilnic prin intermediul 
corespondenței, cutiilor 
de chibrituri și altor 
mijloace de persua
siune. „Ați văzut cartea 
poștală — a început el 
a se mărturisi — și ați 
observat cît de stărui
tor îmi cere să contri
bui la păstrarea curățe
niei cursurilor de apă. 
Intrucîl corespondez cu 
multă lume din țară și 
de peste hotare, pri
mesc zilnic acest în
demn în zeci de exem
plare și sînt foarte mîh-

dresat personal de pe 
capacele cutiilor, soția 
și copiii sînt foarte sen
sibili la această nobilă 
chemare, dar iarăși, nu 
știm cum să procedăm. 
Am renunțat într-o 
vreme la achiziționarea 
de iepuri, lișițe și raci 
de la magazinele de 
specialitate, dar pe urmă 
m-am gîndif că aceste 
necuvîntătoare se gă
seau într-o stare ce fă
cea inutilă orice protec
ție, întrucît avuseseră în- 
tîlniri fatale cu membri 
ai Asociației gene
rale a vînătorilor și pes
carilor care, vai, nu a- 
pucaseră a citi capacele 
cutiilor de chibrituri. 
Astfel că am hotărî! să 
achiziționăm în conti
nuare vînat și pescărie 
(cînd vom găsi), dar am 
dat dispoziții drastice 
familiei să-i asigure în
treaga protecție cerută 
de Fabrica de chibri
turi și anume prin îm- 
păiere".

★

„In ultima vreme 
însă, îndemnurile de pe 
plicuri și de pe cutiile 
cu bețișoare fosforate 
s-au înmulțit și diversi
ficat înfr-o asemenea 
măsură încît ne-au a- 
runcat într-o perpetuă 
încurcătură. Mi se trans
mite astfel sugestia de

a obține „Recolte mari 
prin polenizarea cu al
bine", dar condițiile 
imobilului în care lo
cuiesc mă stînjenesc 
foarte mult. Cît privește 
recomandarea „6 din 
49 — Pronoexpres", în
soțită de o săgeată în
fiptă în inima unei ținte, 
aceasta m-a derutat 
prin laconism și aștept 
cutii proaspete pe ale 
căror capace să se afle 
dezlegarea rebusului”.

Se ridică să plece, 
dar și-a mai amintit de 
ceva : „Astă-vară, cînd 
am fost la mama, pe 
Valea Călmățuiului, am 
găsit satul invadat de 
cutii de chibrituri pe 
care scria „Călătorind 
așa, puteți fi acciden
tați I”, fiind vorba de un 
tramvai electric cu că
lători pe scară. Unii 
cooperatori erau de pă
rere că în felul acesta 
se prevestește, pe oco
lite, introducerea tro
leibuzelor în sat, dar eu 
am socotit că e o pro
blemă de perspectivă 
mai îndepărtată și am 
propus un schimb ma
gazinului local, urmînd 
să iau la București cî- 
feva sute de capace cu 
„Transportați buteliile 
ținîndu-le de regulator” 
și să trimit alte cîteva 
sute cu „Nu murdăriți 
cursurile de apă 1"

După ce l-am ascul
tat cu atenție pe Cos- 
tache R. ne-am adre
sat în scris Direcției ge
nerale a produselor fi
nite din lemn, ocrotitoa
rea chibriturilor, Direc
ției de resort din Mini
sterul Comerțului, servi
ciului în cauză din Mi
nisterul Poștelor și Te
lecomunicațiilor, rugîn- 
du-i să nu ostenească a 
face reclame pe cărți 
poștale și cutii de chi
brituri, dar mai cu soco-
leală , nu chiar la cere-
rea oricui. R'-c lame-
le aceslea la cea
mai mare fantezie
pol să se și î ncurce la
un moment dat și o să 
vedem pe felichările de 
Anul Nou o ștampilă cu 
„Polenizați 6 albine din 
49”, iar pe brichete scri
jelit cu cuțitul „Consu
mați numai vînat ac
cidentat la curbe".

★

Scrisorile noastre s-au 
înapoiat însă înnegrite 
de ștampila „încheiați a- 
sigurări facultative".

Mențiunile, în creion, 
ale factorilor : „nu se 
pot desluși adresele" 
erau pe deplin înteme
iate. întreaga corespon
dență a căzut deci în
tr-o baltă reziduală.

Va trebui să-l rugăm 
pe Costache R. să ia 
legătură personal cu in
stituțiile vizate...

(Urmare din pag. I)

0 OLD SHATTERHAND — film pen
tru ecran panoramic ; Patria — 9 ; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
0 TATĂL SOLDATULUI : Republica 
(completare Cumpărătura) — 10; 12; 
15; 17; 19; 21, Capitol (completare 
Petrică și încă cineva) — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, Excelsior (com
pletare Gravuri revoluționare) — 10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30.
© ZMEUL DE LA CAPĂTUL LUMII : 
Cinemateca — 10; 12.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinema
scop : Luceafărul (completare Vezi 
rîndunelele se duc) — 9,30n 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, Festival (com-

20,45.
O EXPRESUL PARIS — MONCHEN : 
Bucegi (completare Tot mai sus) — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Drumul 
Să ni (completare Plante acvatice) — 
16; 18: 20.
© COLINA : Tomis — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30, Flamura — 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30.
© CREDEȚI-MĂ, OAMENI I : Flacăra 
— 16; 18; 20, Moșilor — 15,30; 18; 
20,30.
0 HATARI — ambele serii : Vitan 
(completare Totul pentru viață) — 11; 
16-, 19,15.
® BOCCELUȚA : Popular (completare 
Mărturiile trecutului) — 10,30; 16;
18,15; 20,30.
0 FURTUNĂ DEASUPRA ASIEI : Cos
mos (completare Surorile Press) — 
16; 18; 20.

La Expoziția de pictură și sculptură a orașului București

că-i stau în coastă, simțeam 
bine că tensiunea nervoasă 
sparge cadranul, dar, cu un 
dram de maliție, urmăream 
comportarea perfect urbană a 
fînărului, sfînjenit de ea ca 
de niște pantofi mult prea 
strîmți. L-am mai întrebat 
ceva.

— No, timpul frige I a 
explodat el.

Am înțeles, l-am salutat. 
Tînărul mi-a aruncat un feri
cit și recunoscător „servus”I

★

„Timpul frige I’ Expresia 
m-a reținut, m-a impresionat 
prin accentul ei exploziv, dis- 
tonînd cu ritmul consacrat al 
orașului de odinioară, ca un 
zgomot de petardă într-o bla
jină sărbătoare de duminică.

Ca să gust în!r-un fel 
timpul vechi, timpul cu su
net de orologiu, timpul cu 
rezonanță de aramă, argint și 
aur al Clujului, am poposit 
la Institutul de istorie, în in
cinta unei venerabile clădiri, 
demne să adăpostească raf
turi cu infolii și vitrine cu 
relicve.

E surprinzător să constați 
că „timpul frige" nu numai 
pentru constructori, dar și 
pentru niște oameni care tră
iesc „timpul dacic", „timpul 
medieval", „timpul romantic* 
al vremii lui lancu, timpul în
ghețat în relicve, medalii, file 
de pergament.

Cum frige „timpul dacic* î 
E un paradox ilustrat cu febri
litate de arheologii clujeni. 
Se lucrează și aici intens, în 
laboratoare, în biblioteci, în 
birouri. Relicvele recoltate în 
campania din vara trecută sînt 
examinate, catalogate, restau
rate, considerate ca un prim 
element al viitoarelor sinteze. 
Un fragment de strachină 
dacă sau un dinar roman, a- 
șezate într-un anume fel, pot 
arunca o concluzivă idee, pot 
lămuri destinul unei așezări. 
Un dram de neatenție, la să
pături sau acum, în laborator, 
și lumina care a pîlpîit o 
clipă se stinge, lăsînd în 
beznă un veac.

— Care este recolta ar
heologică din acest an î

— Am continuat săpăturile 
în cele 24 de puncte arheo
logice descoperite, răspîn- 
dite practic în tot Ardealul.

Ne-a răspuns fiul profeso
rului, tînărul istoric și cerce
tător Hadrian Daicoviciu, 
autor al remarcabilei sinteze 
„Dacii”. Cu ajutorul lui și al 
celorlalți cercetători s-a con
turat în discuție o adevărată 
hartă istorică al cărei centru

ramică frumos decorată și 
pictată, cu nimic inferioară 
celei romane.

La Cluj se află unele din
tre cele mai prețioase și sem
nificative relicve ale trecutu
lui dacic. Aci lucrează, sub 
conducerea academicianului 
C. Daicoviciu, un grup impor
tant de cercetători care și-au 
consacrat activitatea acestei 
strălucite perioade istorice.

mană și pînă la Dăbîca, unde 
zidurile cetății timpuriu feu
dale amintesc parcă pașii lui 
Gelu.

...Am intrat în muzeu. E 
un muzeu de piatră și de 
fier. Marea epocă dacică 
strălucește în era dură a fie
rului, care taie uneltelor, ar
melor, omului, pietrei, profi
luri sumbre de fier. Vetrele 
de fiert și ciocănit metalul

de investigație și studiu a 
devenit de mulți ani Clujul.

— Institutul nostru a con
tinuat și în anul 1965 să
păturile la complexul dacic 
de cetăți din Munții Orăștie 
— ne spune Hadrian Daico
viciu. S-a degajat integral 
zidul cetății și s-a efectuat, 
parțial, o consolidare a lui. 
S-au tăcut unele precizări de 
amănunt în „zona sacră”. Tot 
anul acesta s-a atacat un 
punct nou, Fețele Albe, la 
nord de dealul Grădiștea, 
peste Valea Albă.

Este vorba despre o altă 
fortificație dacică, descoperi
tă de curînd, care face 
parte din același sistem stra
tegic de cetăți din Munții 
Orăștie. Lucrările de dega
jare urmăresc desemnarea 
perimetrului acestui fort și 
descifrarea tuturor urmelor 
de viață umană din această 
așezare importantă. Exami
năm fotografii care înfăți
șează pavajul de piatră, con
ducta de alimentare cu apă, 
resturile unei locuințe în 
care s-au găsit vase de ce-

— Sub conducerea profe
sorului clujean Mihail Macrea, 
ne spune cercetătorul I. H. 
Crișan, s-au continuat săpă
turile și la cetatea dacică de 
la Căpîlna, de pe Valea 
Sebeșului.

Din pămînt cresc rînd pe 
rînd, înviate de bagheta sau 
sapa arheologului, impresio
nante forturi și cetăți, nume
roase așezări de plugari și 
păstori, locuri răspîndile de 
pe Valea Mureșului pînă pe 
Cașuri, de pe Olt pînă pe 
Someș, definind cuprinsul 
marelui stat dacic.

Pămîntul vorbește. Arheo
logii și istoricii clujeni, în 
colaborare cu cercetătorii 
celorlalte muzee regionale 
șt raionale din această vastă 
zonă, au supus și supun per
manent unei adevărate radio
grafii succesivele straturi 
ale istoriei poporului nostru. 
Ideea este urmărită secol de 
secol, strat după strat, așe
zare după așezare, din Munții 
Orăștiei pînă în Maramureș, 
adică de la Decebal și pînă 
la Bogdan, de la Berzovia ro-

sînt smulse din pămînt cu 
zguri cu tot și așezate în vi
trine, ca niște imense bucăți 
de rocă în care stă încreme
nit timpul. Ciocane giganti
ce, ciupite de vărsatul ruginii, 
clești cu brațele contorsiona
te, baroase cu căpățîni plum
burii, nicovale scofîlcife de 
lovituri și scîntei închipuiesc 
o fierărie de uriași în care 
bătrînii noștri își tăiau plu
guri și spade.

E un muzeu sobru, de o 
sobrietate care impresionea
ză adînc. După vacanța elină 
de la Histria, cu preumblări 
elegiace printre coloane svel
te, cu înfloriri de capiteluri, 
după popasul de la Tomis, 
între pereții de amfore cate 
compun pasaje de ibiși și e- 
grete, după un răgaz la Cal- 
latis între zeițe umede încă 
de spumele mării, întoarcerea 
între relicvele dacilor e 
gravă, solemnă, impune re
culegere.

Pietrele și armele romane 
care se contrapun sînt 
parcă la fel de aspre, ma
sive, definitive ; cele două

popoare s-au ciocnit în 
esențialul lor, neizbutind 
să se biruie decît întru o a 
treia ființă — poporul 
de azi. O Diană, cu trupul 
înfășurat în flăcări de aur, 
e scoasă parcă direct din 
rugul care a mistuit vechea 
civilizație ce și-a lăsat cenu
șile, încă fierbinți, sub toată 
țara.

Stă enigmatic, înfipt cu 
vîrful de con în neant și cu 
buza înfășurînd circular toate 
orizonturile, vasul cu inscrip
ția ce se repetă ritmic : 
Decebalus per Scorilo — De
cebal fiul lui Scorilo.

Mi s-a părut, privindu-l șl 
dîndu-i ocol că din acest 
vas, ca dintr-un crater vulca
nic, a crescut toată istoria 
pămînturilor românești.

★

Revenim la orologiile Clu
jului, la simfonia de aramă, 
argint și aur prin care se re
verberează orele, făurind 
deasupra orașului, peste a- 
coperișurile roșii de țiglă, o 
suprastructură muzicală ce 
stăruie în văzduh ca un par
fum.

Printre atîtea mașinării de 
socotit timpul, suspendate de 
secole în turnurile și don- 
joanele cetății, se mai cu
vine să notăm una, cea mai 
tînăiă, ultima. Se numește 
simbolic — „Daccic 1 ’. Este 
o mașină electronică de cal
cul, concepută și construită 
de cercetătorii filialei Cluj a 
Academiei. Rezolvă ecuații 
cu 24 de necunoscute. Are o 
memorie prodigioasă, poate 
și pe cea a fimpulu’ istoric I 
Citește, înfr-o secundă, 1 000 
de semne,

Se află la Cluj, ca și 
vasul cu inscripția ce se re
petă ritmic : Decebalus per 
Scorilo.

FENOMENE
ASTRONOMICE
ÎN 1866

Prof. univ.
Călin POPOVICI

Ca de obicei. Anuarul Astro
nomic al Observatorului din 
București enumeră fenomenele 
astronomice ce se vor putea ob
serva în anul acesta. Printre ele 
vor fi eclipsele de Lună și de 
Soare, apropierile planetelor în
tre ele (conjuncții), sau cu Luna, 
începutul anotimpurilor. Deseori 
apropierile planetelor sînt intere
sante de privit ca spectacol ce
resc. Astfel între 22—24 februarie 
1966, planetele Mercur, Marte și 
Saturn se vor găsi pe cer în a- 
proplere, tar la 7 august Venus 
va fi extrem de aproape de Jupi
ter. Astfel de fenomene nu au to
tuși o importanță științifică deose
bită, deși în trecut ele erau pre
zise pentru așa-zisa lor semnifi
cație astrologică, lipsită, firește, 
de orice temei științific.

Eclipsele de Lună, mai specta
culoase cînd sînt totale, au, de a- 
semenea o importanță științifică 
destul de redusă. Eclipsa de Lună 
de la 4 mai 1966, care se va ve
dea la noi, este provocată numai 
ae conul de penumbră al Pămîn- 
tului. Ca atare, ea se va observa 
doar ca o foarte slabă întunecare 
a Lunii și aproape că va scăpa 
atenției observatorilor cu ochii 
liberi. Mai importantă — atît ca 
spectacol cît și pentru semni
ficația ei științifică — este 
eclipsa de Soare de la 20 
mai 1966, cînd Soarele va ii 
acoperit la maxim peste »/, din 
diametrul său (0,87, în Capitală). 
Cercetătorii Observatorului nostru 
au calculat din timp fazele aces
tui fenomen care va începe la 
București la ora 10 și 21 de minu
te și se va sfîrși la ora 13 și 14 
minute. Eclipsa va avea linia de 
centralitate (maxim) mai la sud 
de țara noastră ; ea va frece prin 
Africa de nord (Sahara), Libia, 
Turcia de nord, Marea Neagră, 
Caucazul de nord, Delta Volgăi, 
R. P. Mongolă, nordul R. P. Chi
neze. în aceste regiuni, la faza 
cea mai mare, 0,977 din diametrul 
Soarelui va fi acoperit. In jurul 
său va rămîne doar un subțire 
mei luminos, adică eclipsa va ii 
inelară.

Din cauza slabei lumini pe care 
o va mai da Soarele, partea ex
terna a atmosferei lui — coroana 

nu se va putea observa. Se 
yor putea face totuși observații 
interesante de radioastronomie 
solara, de distribuție a strălucirii 
pe discul Soarelui, aproape de 
marginea sa, asupra protuberan
telor solare. Astfel de date ne vor 
preciza cunoștințele despre at
mosfera Soarelui. Echipe de ob
servatori se vor deplasa pentru 
a efectua lucrări pe linia de cen
tralitate. Nu este exclus, ca la 
alte eclipse similare, să se orqa- 
nizeze chiar și excursii de ama
tori pentru urmărirea fenomenului, 
mai ales că linia de centralitate 
trece și prin localități turistice ca 
de pildă, Soci

In 1966 Pămîntul trece prin pla
nul inelului lui Saturn, ceea ce va 
duce la o dispariție aparentă a 
acestuia. Fenomenul se repetă la 
aproximativ 15 ani. Cu această o- 
cazie se fac cercetări cu instru
mente mari spre a se observa 
eventualele tnomogenități, noduri 
In masa de mici corpuri meteo
rice, care formează acest inel.

Dar toate aceste fenomene pot 
sa fie umbrite ca spectacol de a- 
pariția unei comete neașteptate, 
sau a vreunei stele noi strălucitoa
re, care să atragă mult mai mult 
atenția celor ce scrutează cerul.

Desigur că pentru astronomii 
prinși în programele lor, adevă
ratele fenomene de urmărit sînt 
de altă natură decît apropierile 
as planete sau eclipsele de 
Luna. De cele mai multe ori, pro
blemele studiate de ei se referă 
la astre nu prea deosebite pentru 
un observator neavertizat Astfel, 
anul trecut s-a identificat la li
mita vizibilității cu marile tele- 
scoape, o mică „stea" care emi
te intense radlounde și care 
„fuge" de noi cu viteza fantasti
ca de 240 000 km pe secundă La 
ora actuală ea este cel mai în
depărtat corp ceresc identificat t

Rachetele cosmice sovietice 
plecate spre Venus ar putea să 
ne aducă în 1966 importante date 
noi despre această misterioasă 
planetă ca și satelitul solar ame
rican pentru studiu] Soarelui Vom 
asista poate în anul ce începe la 
prima aselenizare lină pe supra
fața Lunii și la prima lansare a 
unui satelit lunar la realizarea 
cuplării navelor cosmice în zbor 
și la construirea primelor elemen
te ale unei stații interplanetare 
„prefabricate" Sateliții geodezici 
Și geofizici ce vor fi lansați anul 
acesta vor aduce importante date 

l despre planeta noastră.

Timpul probabil pentru 6, 7 
și 8 Ianuarie, tn tară : Vremea 
continuă să se răcească mai 
ales la începutul Intervalului. 
Vor cădea precipitații sub 

tormă de ninsoare. Vîntul va sufla potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere la început, apoi staționară. Minimele 
vor fi cuprinse intre minus 12 grade și minus 2 grade, izolat mai coborite 
în depresiuni, iar maximele între minus 5 grade și plus 5 grade. Local 
ceată. în București : Vremea continuă să se răcească mai ales la în
ceputul intervalului. Vor cădea precipitații sub formă de ninsoare. Vînt 
potrivit din sectorul nordic. Temperatura în scădere la început, apoi 
staționară.

CUM VA FLVREMEA
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Semnarea unor acorduri economice 
intre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Vietnam

Un colectiv de spe
cialiști de la uzi
nele „Industria Sîr- 
mei" din Cîmpia 
Turzii, in colabo
rare cu Institutul de 
cercetări metalur
gice clin București, 
a experimentat zi
lele acestea turna
rea otelurilor pen
tru rulmenți în oale 
căptușite cu cără
mizi refractare, mar
cate cu izotopi ra
dioactivi. Cercetă
torii urmăresc îm
bunătățirea calității 
materialului refrac
tar și a tehnologiei 
de elaborare a oțe
lurilor.

IERI, LA SOVATA, BORSEC ȘI TUȘ- 
NAD, AU SOSIT LA ODIHNĂ ȘI TRA
TAMENT PRIMII OASPEȚI DIN ACEST 
AN.

• Colectivul teatru
lui Muncitoresc C.F.R. 
Giulești a prezentat 
marți seara premiera 
piesei „Cu cine mă bat" 
de Aurel Storin în regia 
Iui Mihai Dlmiu, sceno
grafia — Eugenia Bassa- 
Crîșmaru.

Festiva! internajicncil 
al filmului de animație

In 1966 se va organi
za în /ara noaslră pri
mul lestival internatio
nal al filmului de ani
mație, la Mamaia.

Navigația 
pe Dunăre 
continuă

Navigația pe Du
năre se desfășoa
ră intens. In ulti
mele trei zile, la 
danele portului 
Galați au acostat 
șapte nave mariti
me : cargoul ro
mânesc „Brașov", 
patru nave sub 
pavilion grec, una 
sub pavilion iugo
slav și alta ita
lian.

„SUPERMAGAZINE"

în cartierul Berceni- 
Sud din Capitală este 
în construcție un nou 
tip de unitate comer
cială, așa-numitul su- 
permagazin —în ca
drul căruia se va or
ganiza desfacerea atît 
a mărfurilor alimen
tare, cît și nealimen- 
fare prin sistemul auto
servirii.

în zona de vest a 
orașului Craiova a 
început construcția u- 
nui spital care va a- 
vea 1 000 de paturi și 
va cuprinde secții de 
boli interne, chirurgie, 
obstetrica, ginecolo
gie, pediatrie, onco
logie, fizioterapie.

e ANUL ACESTA 
se construiesc în Ca
pitală blocuri de lo
cuințe însumînd o 
suprafață locuibilă 
de 416 mii m p.

9 Artiștii lirici 
din Cluj pregătesc 
„Visul unei nopți de 
vară” de Benjamin 
Britten, inspirată din 
feeria shakespearea- 
nă cu același titlu, 
opera „Hernani" de 
Giuseppe Verdi. Tot 
în cursul actualei 
stagiuni va intra în 
repetiție „Gioconda" 
de Amllcare Pon- 
chielli.

A INTRAT IN FUNCȚIUNE FA
BRICA DE PRODUSE DIN BETON 
CELULAR AUTOCLAVIZAT din 
cadrul întreprinderii de prefabri
cate din beton — cartierul Militari 
din București.

Expoziții 
românești 

peste hotare
în cadrul schimburi

lor culturale cu străină
tatea se prevede trimi
terea a 26 de expoziții 
de artă plastică, artă 
decorativă, artă popu
lară, artă feudală in di
ferite țări, cum sînt 
U.R.S.S., Anglia, Fran
ța, Cehoslovacia, Chi
na, Italia, Suedia, Nor
vegia, Grecia, India.

Interiorul noului cinematograf cu ecran lat din cartierul Balta Albă din 
Capitală, care va fi dat în folosință peste cîteva zile

Foto : M. Cioc

Costumul 
de comandă

(Urmare din pag. I)

Este vorba, cu alte cuvinte, de 
o veche și binecunoscută mentali
tate „a-1 duce pe client cu vorba"

Din ochi
Pe cît de larg ne-au vorbit des

pre greutățile pe care le fac coo
perației meșteșugărești diferite 
instituții și întreprinderi, pe atît 
de zgîrciți la vorbă s-au arătat 
tovarășii de la U.C.M.B. cînd a ve
nit vorba despre propriile lipsuri. 
Oare dacă s-ar rezolva problema 
furniturilor totul ar merge ca pe 
roate ?

NAVA TRAULER DE PESCUIT OCEA
NIC „GALAȚI" A PLECAT IERI IN CEA 

gȘjg DE-A PATRA CURSĂ. EA VA PESCUI IN
ZONA OCEANULUI ATLANTIC, PE
COASTELE AFRICII DE VEST.

® Un colectiv al Tea
trului Național „Vasile 
Alecsandri" din Iași a 
plecat în turneu prin 
satele raionului Iași cu 
piesele „Cuiul lui Pe
pelea" de Victor Ion 
Popa și „Două fete șl 
o comoară" de Mihail 
Davidoglu.

Astăzi, la Opera 
de Stat din Timi
șoara are loc un 
spectacol extraordi
nar cu opera „Tos- 
ca". Rolul principal 
va fi interpretat de 
artistul emerit Da
vid Ohanesian, de la 
Teatrul de Operă și 
Balet din București.

• In Capitală se 
vor moderniza anul 
acesta peste 300 000 
mp de străzi. Printre 
lucrările mai impor
tante se numără Bd. 
Cotroceni.

o Ieri, Ia Casa Agronomului din Su
ceava a începui un instructaj pe tema 
irigațiilor, cu durata de 12 zile, la care 
participă 100 de tehnicieni agronomi din 
cooperativele de producție din regiune.

LA CENTRALA E- 
LECTRICÂ de termo- 
ficare de la Craiova 
se fac lucrările pre
gătitoare pentru mon
tarea a două grupuri 
turbogeneratoare de 
cîte 315 MW fiecare, 
cele mai mari agre
gate de acest fel din 
țară.

© Artiștii români ur
mează să participe anul 
acesta la 14 concursuri 
de interpretare muzicală 
— printre care celebrele 
concursuri Ceaikovski, 
Primăvara la Praga, con
cursul Marguerite Long- 
Jacques Thibaud, con
cursurile de la Miinchen, 
Montreal ș.a.

9 în cooperativele a- 
gricole de producție 
din raioanele pomicole 
ale regiunii Argeș a în
ceput construcția a 27 
de silozuri pentru fructe 
cu o capacitate de 500 
tone fiecare.

Primul mineralier de 25 000 tone al flo
tei noastre comerciale se află în cea dlntîi 
cursă. Alte două nave de acest tip și două 
cargouri de cîte 15 000 tone fiecare ur
mează să intre în exploatare.

DE EA POIANA STAMPEI — Va
tra Dornei au fost expediate în Italia 
primele cantități de turbă brichetată 
din acest an.

...Intri într-o croitorie. Meșterul 
te măsoară la propriu și la figu
rat, îți dă un bon și-l auzi spu- 
nînd : „de miercuri în două săp- 
tămîni costumul e gata".

Te duci la croitorie a treia 
miercuri și găsești stofa tot acolo 
unde o pusese meșterul cu trei 
săptămîni în urmă. Te invită peste 
alte două săptămîni. Pe ce bază 
te programează meșterul pentru 
„miercuri" ? Pe nici o bază. Te 
cîntărește „din ochi" și acest „stu
diu" e decisiv. în atelierele de 
croitorie vizitate nu am găsit o 
evidență a lucrărilor, a datelor de 
probă etc. Rezultatul ? Ba vin prea 
mulți la probă deodată, ba nu vine 
nici unul.

Nu numai cînd e vorba de fixa
rea termenelor de execuție croi
torii apreciază din ochi. Iată ce ne 
scrie M. P. din raionul 23 August : 
„...La atelierul de pe Mihai Bravu 
(unitatea nr. 3 — n.n.) ni s-a pre
tins pentru confecționarea unui 
costum 450 de lei. De curiozitate 
m-am dus și la croitoria de pe str. 

între 3 și 4 ianuarie au avut loc 
la București tratative între dele
gația economică guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și de
legația economică guvernamentală 
a Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de Le Thanh Nghi, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, viceprim-ministru al 
Republicii Democrate Vietnam.

în urma discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de sin
ceră prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă, la 4 ianuarie 1966 au 
fost semnate Acordul privind 
schimbul de mărfuri și plățile pe 
anul 1966 între cele două țări și 
convenții referitoare la acordarea 
de către Republica Socialistă 
România a unui credit și amînarea 
achitării unor credite acordate an
terior Republicii Democrate Viet
nam.

înțelepciunea 
și spiritul 
de inițiativă 
al masei 
cooperatorilor

(Urmare din pag. I)
te cu cel realizat de la culturile ne
irigate. Cînd săpau canalele pen
tru apă, ei și-au dat seama că viile 
răzlețe îi încurcă în muncă. Soco
tind că acestea aduc un cîștig 
prea mic, au propus scoaterea lor. 
De fapt, cooperatorii s-au lămurit 
singuri unii pe alții că așa este 
bine să se procedeze, iar în cadrul 
unei adunări generale s-a luat ho- 
tărîrea să se treacă la fapte. Intr-o 
singură săptămînă s-au scos 22 ha 
de vii situate pe terenuri fertile 
care, anul acesta, vor fi cultivate 
în sistem irigat.

Unii cooperatori au căutat și au 
găsit și alte surse de mărire a su
prafeței arabile. Cooperatorul Ion 
Petriș a propus să se scoată sal- 
cîmii de pe un teren fertil și să se 
planteze pe niște gropi situate la 
marginea satului. Consiliul de con
ducere a găsit bună și această 
propunere și a pus-o în practică, 
socotind că astfel se rezolvă pro
blema aracilor pentru roșii și alte 
cerințe de material lemnos și se 
cîștigă o însemnată suprafață de 
teren bun pentru cultura cerealelor 
sau a altor plante.

De neprețuit sînt Inițiativele unor 
cooperatori atunci cînd este vorba 
de rezolvarea diferitelor probleme 
urgente care se ivesc în decursul 
campaniilor agricole. Oricît de bine 
am planifica noi lucrările, totuși se 
ivesc cerințe noi, determinate în 
parte și de starea vremii. Pentru a 
ne orienta rapid, și mai ales bine, 
atunci cînd intervin ploi în exces, 
sau secetă, cînd apar sau pot a- 
părea dăunători ai culturilor, ne 
sfătuim cu cooperatorii, cîntărim cu 
grijă fiecare propunere. în toamna 
anului 1965 vegetația porumbului 
s-a prelungit cu circa o lună 
față de alți ani. In această 
situație, brigadierul Teodor Gli- 
gor a venit cu propunerea de 
a se verifica zilnic stadiul de 
coacere pe fiecare parcelă, de a 
se organiza, în funcție de a- 
ceasta, recoltarea știuleților și 
întinderea lor pe coceni la soare în 
straturi subțiri. Discutarea acestei 
propuneri a fost urmată de măsuri 
practice care ne-au permis să evi
tăm pierderile la porumb și să se
mănăm 80 la sută din grîu după 
plante prășitoare. Am putut tot
odată să facem și arături de toam
nă pe toate suprafețele. Și această 
inițiativă a generat altele. De e- 
xemplu, cooperatorul Machert Fran- 
cisc a propus ca și cele 30 ha cu 
sorg să fie recoltate în același mod 
ca și porumbul.

Una din problemele la care aș 
vrea să mă refer în legătură cu 
inițiativa cooperatorilor este stimu
larea morală și materială a aces
tora. Desigur că orice inițiativă 
aplicată, care are drept rezultat 
creșterea producției intr-un sector 
sau altul și sporirea puterii econo
mice a cooperativei, contribuie la

Vatra Luminoasă. Aici tariful indi
cat a fost de 415 lei...". Unitățile 
în cauză aparțin cooperativei 
„Muncă și Artă" și sînt de aceeași 
categorie. Cum se explică diferen
ța de preț? Nici prin statura clien
tului, nici prin calitatea furnituri
lor. Tovarășii din conducerea coo
perativei „Muncă și Artă" ne-au 
spus că, într-adevăr, se întîmplă 
să se exagereze uneori în fixarea 
prețurilor, dar că cei vinovați sînt 
sancționați. Atîta vreme cît nu duc 
la lichidarea acestei practici repro
babile, sancțiunile respective nu-i 
încălzesc pe clienții păgubiți.

Sînt meseriași care întreabă : cît 
timp pierde un cetățean din cauza 
amînărilor ? O zi, două, trei, o săp
tămînă? Dar nu e vorba de un sin
gur costum, ci de sute de mii. Și o 
zi, două, trei multiplicate în sute 
de mii reprezintă un imens timp 
pierdut. Iată de ce problema me
rită să fie cercetată cu atenție pen
tru ca noțiunea de „termen" să fie 
reabilitată în interesul prestigiului 
firmei și al lucrătorilor din coo
perația noastră meșteșugărească.

La ceremonia semnării au parti
cipat Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Eduard Mezincescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și membrii dele
gației economice guvernamentale 
a Republicii Socialiste România.

Din partea vietnameză au fost 
prezenți Nghiem Ba Duc, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Hoang Tu, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam la București, 
precum și membrii delegației eco
nomice guvernamentale vietna
meze.

★

După semnare, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu a oferit un dineu 
în cinstea delegației vietnameze.

★

în dimineața aceleiași zile, dele
gația economică guvernamentală a 
R. D. Vietnam a vizitat rafinăria 
Brazi.

creșterea cîștigului tuturor coope
ratorilor și implicit al celui de la 
care a pornit. Dar un puternic rol 
stimulator îl are recompensarea 
morală și materială directă a celor 
care au inițiative ce se soldează cu 
mari ciștiguri pentru cooperativa 
agricolă. în această privință cred 
că este concludent modul cum am 
acționat la construcția serelor.

Aici s-a manifestat grăitor efec
tul felului de a privi lucrurile în 
perspectivă. Nu e greu de imagi
nat că este necesar spirit de pre
vedere și calcule pentru a asigu
ra materialele și cadrele cerute de 
crearea unor sere moderne care 
să funcționeze ireproșabil. încă 
din 1959 am rezervat 4 ha din care
2 sînt acum „zona noastră subtro
picală". Cooperatorul Virgil Feri
ceați a fost un an la serele de la 
Arad unde a lucrat înainte de a 
fi gata primul nostru hectar 
de sere. Mecanicii Mihai Helștern, 
Martin Gotfrich și alții au studiat și 
ei modul de lucru din alte părți, 
găsind soluțiile cele mai eco
nomice. Ei au construit cu mă
iestrie stația termică ca și ce
lelalte obiective, pentru a avea 
apă caldă atît pentru sere, cît și 
pentru pavilionul administrativ și 
în sectorul zootehnic. Efectul prac
tic este că din primul an venitul 
bănesc de la roșiile cultivate în 
sere este de 1 443 000 lei. Apreciind 
inițiativele cooperatorilor care au 
lucrat aici, adunarea generală a 
acordat premii de cîte 5 600 lei lui 
Virgil Fericeați și Mihai Helștern,
3 600 lei lui Martin Gotfrich etc.

Desigur că stimularea inițiativei 
cooperatorilor cu premii pentru 
realizări de felul celor amintite nu 
reprezintă totul. De fapt, toți coo
peratorii sînt stimulați să gîndeas- 
că și să aibă inițiative, deoarece 
sistemul de cointeresare se bazează 
pe rezultatele muncii fiecăruia. 
Aplicăm, cu cele mai bune rezul
tate, plata suplimentară la aproape 
toate culturile, precum și în zooteh
nie. Anul acesta plata suplimen
tară a reprezentat 50 la sută din 
valoarea producției realizate peste 
plan la porumb și sfeclă, 30 la 
sută la grîu, orz, legume și fructe, 
30 la sută la porcine și oi și 50 la 
sută la lapte. Pentru grîu și orz 
plata suplimentară s-a calculat 
potrivit numărului de zile-muncă 
efectuat de cooperatori la cultura 
respectivă.

Cunoscînd dinainte că vor primi 
plată suplimentară, cooperatorii 
îmbină hărnicia cu spiritul de ini
țiativă, se străduiesc mai mult pen
tru a găsi rezolvarea problemelor 
care se ivesc. Și în această pri
vință șirul exemplelor este foar
te lung. O bună parte din a- 
cestea se referă la extinderea 
unor metode științifice învățate 
la cursurile agrozootehnice, sau 
aplicate de către cooperatorii 
fruntași. Cooperatorul Petru Dobra 
a propus să extindem culturile fu
rajere irigate și îndeosebi lucerna, 
în felul acesta am obținut pînă 
la 80 000 kg lucernă la hectar. 
O altă propunere pusă în practică 
este cultivarea plantelor de nutreț 
mai aproape de grajduri pentru 
a ușura atît transportul furajelor, 
cît și fertilizarea terenului.

Există cazuri cînd analizarea cu 
atenție a unor propuneri și iniția
tive duce la rezolvări mai econo
mice, în concordanță cu posibili
tățile noastre. Cooperatorul Iosif 
Kling a făcut o propunere în le
gătură cu procurarea osiilor pen
tru căruțe și hamurilor pentru 
completarea atelajelor, pe baza 
căreia Consiliul de conducere a 
stabilit ca meșterii noștri coopera
tori să facă 50 de căruțe tip re
morcă, pe rulmenți și cu roți de 
cauciuc. Capacitatea lor de trans
port este mult mai mare decît a 
căruțelor obișnuite.

Sînt desigur și propuneri care 
după dezbaterea lor în adunarea 
generală nu sînt adoptate nefiind 
cele mai economice. Ținînd seama 
că anul trecut s-au obținut în me
die 3 700 kg orz la hectar de pe 
150 de hectare, cîțiva membri au 
propus ca suprafața cu această 
cultură să crească la 200 hectare. 
Adunarea generală a considerat 
însă că este bine să avem în ve
dere producțiile pe mai mulți ani, 
care sînt net în favoarea porum
bului. Ca urmare, s-a stabilit ca 
anul acesta să mărim suprafața 
cultivată cu porumb.

Experiența noastră, ca și a altor 
unități arată că inițiativele coope
ratorilor au un cîmp larg de mani
festare. O importantă forță econo
mică a cooperativelor este extinde
rea și generalizarea rapidă a me
todelor înaintate și a inițiativelor 
cooperatorilor în interesul lor pro
priu, al înfloririi întregii noastre 
agriculturi socialiste.

Corespondență din Moscova

Au intrat 
în funcțiune

Primele zile ale noului an au 
marcat intratea in funcțiune în 
întreaga Uniune Sovietică a unor 
noi unități energetice și în
treprinderi industriale. Iată clteva 
dintre acestea:

Hidrocentrala Pliavinskaia, pe 
riul Daugava din R.S.S. Letonă, a 
început să producă curent cu pri
mele cinci agregate.

La hidrocentrala de la Bratsk, 
pe lingă cele 16 agregate in func
țiune a fost dat în exploatare încă 
unul, puterea instalată a centralei 
atingînd 3 825 000 kW. !n regiunea 
Orei a intrat în funcțiune o mare 
fabrică de zahăr, care poate pre
lucra zilnic 50 000 chintale de sfe
clă de zahăr, in regiunea Ulia
novsk, la Melekess, a fost dat în 
exploatare parțială combinatul tex
til, unde vor fi produse anual 
3 600 000 mp postav.

A fost dat în exploatare cel mai 
mare sistem de irigare din R.S.S. 
Armeană. Cele 4 stații de pompa
re ridică apa rîului Debed pe un 
platou înalt de 400 m, unde în 
toamna aceasta au fost plantate 
livezi de citrice și pomi fructiferi.

Telespectatorii din Tașkent, 
Frunze și Alma-Ata au putut ur
mări pentru prima oară pe ecra
nele televizoarelor lor programul 
televiziunii din Moscova. Noua li
nie de telecomunicații are o lun
gime de 3 700 km.

Două daruri deosebite au pri
mit cu prilejul noului an și mos- 
coviții: aerogara orășenească și o 
nouă porțiune a liniei de metro 
între stațiile Sokol și Piața Preo- 
brajenskaia.

S. POD1NA

CoreSporidep|ă; din iBudapij^

Megawații de la 
Szăzhalombatta

Se iac ultimele pregătiri pentru 
darea in funcțiune, în prima jumă
tate a lunii ianuarie, a celei de-a 
4-a turbine a marii termocentrale 
ce se înalță la Szăzhalombatta, pe 
malul drept al Dunării, la 30 de 
kilometri sud de Budapesta. Cele 
trei turbine care au intrat in func
țiune pînă acum au împreună o 
capacitate de 140 de megawați. 
Cea de-a 4-a va avea singură o pu
tere de 150 megawați. Generatorul 
de 150 megawați a fost conceput și 
realizat de colectivul uzinei de apa- 
rataj electric de la uzinele „Ganz".

Disciplină 
de producție 
in fiecare 
întreprindere

(Urmare din pag. I) 

produsele de care are nevoie pen
tru satislacerea necesităților in
terne și a livrărilor contractate la 
export, numai astfel se pot asigura 
în ritmul prevăzut acumulările ne
cesare dezvoltării ei continue.

Cu acuitate se pune problema 
ritmicității și pe șantierele de 
construcții, întrucît încă din pri
mele luni trebuie realizat un vo
lum important de lucrări din pla
nul de investiții pe întregul an. 
Execuția ritmică a lucrărilor de 
construcții-montaj, încă din pri
mul trimestru, are o importanță 
esențială pentru terminarea la da
tele planificate a noilor obiective 
industriale prevăzute să intre în 
funcțiune în acest an, pe seama 
cărora urmează să se obțină a- 
proape jumătate din sporul de 
producție față de 1965. Tot atît de 
important este ca lucrările să se 
desfășoare ritmic și pe șantierele 
construcțiilor de locuințe.

Se cuvine ca organizațiile de 
partid, colectivele de întreprinderi 
să ia o atitudine hotărîtă împotri
va oricăror tendințe de a perpetua 
munca în „asalt". Cheia realizării 
ritmice a planului o constituie pre
gătirea temeinică a fabricației, 
lansarea din vreme a comenzilor, 
îmbunătățirea planificării opera
tive și a organizării producției în 
întreprinderi, încărcarea cit mai 
completă a capacităților mașinilor 
și utilajelor, aprovizionarea la 
timp și asigurarea stocurilor nor
mate de materii prime și mate
riale în funcție de necesitățile 
reale ale producției, sincronizarea 
judicioasă a fluxului tehnologic 
prin menținerea unui decalaj co
respunzător între secții.

Nu trebuie pierdut nici o clipă 
din vedere că pe baza desfășurării 
ritmice a producției în fiecare în
treprindere, pe fiecare șantier, se 
pot pune mai larg în valoare re
zervele și posibilitățile economiei 
noastre socialiste, asigurîndu-se 
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îndeplinirea cu succes și la toți 
indicatorii a planului pe 1966, pri
ma treaptă a cincinalului.

O dată cu intrarea în funcțiune a 
noii turbine, termocentrala de la 
Szăzhalombatta va fi cea mai 
mare din Ungaria.

Energia electrică produsă aici 
este folosită la rafinăria de petrol 
din apropiere, iar cantitatea care 
prisosește va fi racordată la siste
mul energetic național.

A. POP

Corespunderițâ din Berlin

Un an fructuos
La Berlin au fost dale publici

tății rezultatele obținute de agri
cultura R. D. Germane în 1965. 
Față de anul precedent, în 1965 
planul a fost îndeplinit la cereale 
în proporție de 100,7 la sută, la 
porcine pentru tăiere — 109,1 la 
sută, la vite pentru tăiere — 107,1 
la sută, la lapte — 107,3 la sulă, 
la ouă — 115,1 la sută etc. A tost 
'îmbunătățită aprovizionarea din 
resurse proprii și au fost reduse 
importurile.

Șt. DEJU

Corespondență din Belgrad.

Pe „Magistrala 
adriatică"

Zilele acestea s-a dat în folo
sință ultima- parte a „Magistralei 
adriatice", importantă arteră de 
circulație care traversează Iugo
slavia. Șerpuind de-a lungul regi

La Institutul de cercetări științifice din Bratislava (R. S. Cehoslovacă) 
se folosesc aparate moderne pentru studierea țesuturilor creierului și 

sistemului nervos

Semnarea Acordului româno polon 
privind livrările reciproce de mărfuri 

pe anii 1966—1970
O delegație compusă din Gheor

ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior, și Ion Stoian, director în 
acest minister, a plecat marți di
mineața la. Varșovia pentru a sem
na Acordul între guvernele Repu
blicii Socialiste România și Repu
blica Populară Polonă privind li
vrările reciproce de mărfuri pe 
perioada 1966—1970.

★
VARȘOVIA. — Corespondentul 

Agerpres, Gh. Gheorghiță, transmi
te : în urma tratativelor care au 
decurs într-o atmosferă de priete
nie și deplină înțelegere reciprocă, 
la 4 ianuarie s-a semnat, la Var
șovia, Acordul între guvernul Re
publicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Polone, 
privind livrările reciproce de măr
furi pe anii 1966—1970.

în baza acestui acord Republica 
Socialistă România va livra în Re
publica Populară Polonă printre al
tele : instalații de foraj 4 LD, di
verse utilaje petroliere, mașini-u- 
nelte, locomotive Diesel electrice de 
2100 CP, nave de 1500—2200 tdw, 
autocamioane „Bucegi" de 5 tone, 
produse petrolifere, diverse produ
se chimice. Republica Populară 
Polonă va livra în Republica So
cialistă România printre altele: 
mașini-unelte, agregate și motoare 
Wola, produse electrotehnice de cu- 
renți tari și slabi, motoare pentru

PLENARA CC. AL P.C.
FRANCEZ

PARIS 4 (Agerpres). — La Paris 
și-a început marți lucrările plenara 
Comitetului Central ai Partidului 
Comunist Francez. Pe ordinea de 
zi a plenarei figurează concluziile 
asupra alegerilor prezidențiale din 
Franța și sarcinile partidului în 
etapa actuală. Raportul la plenară 
a fost prezentat de Renă Pequet 
membru supleant al Biroului Po
litic al P.C. Francez. 

unilor pitorești de pe țărmul Mă
rii Adriatice, de la Piran pînă la 
Bar, magistrala a necesitat impor
tante eiorturi din partea con
structorilor. Au fost sectoare unde 
proiectanții au trebuit să dea do
vadă de multă ingeniozitate pen
tru a rezolva problemele ce le ri
dica relieful variat și accidentat. 
Chiar la începutul litoralului mun
tenegrean, constructorii au dat de 
o porțiune de teren alunecos. A 
trebuit ca serviciul de cercetări 
geologice din Muntenegru să în
treprindă un studiu special pentru 
protejarea și consolidarea aceste' 
porțiuni a magistralei.

La. Verige și pe Neretvase con
struiesc poduri, iar între Melina 
și Zelenika un tunel.

N. PLOPEANU

înainte de termen
Cea mai mare parte din fabri

cile și minele R.P.D. Coreene și-au 
îndeplinit înainte de termen o- 
biectivele de plan din 1965. Fabri
ca de mașini din Riongsung și-a 
depășit și sporit obiectivele de 
producție cu 4 la sută, completind 
sortimentul de utilaje cu 31 de 
tipuri noi, iar fabrica de mașini 
din Bookjoong și iabrica de apa
rate electrice din Phenian au în
ceput să lucreze, începind din 22 
decembrie, în contul anului 1966, 
la fel ca și Uzinele metalurgi
ce Hungnam. Țesător ia de mătase 
din Phenian, fabricile textile din 
Sinuiju și țesător ia din Hungnam 
și-au îndeplinit planul anual de 
producție pe 1965 încă din 15 no
iembrie.

nave, diverse utilaje de construcții, 
aparate de măsură și control, cocs 
metalurgic, laminate, diverse pro
duse chimice.

Acordul se caracterizează prin- 
tr-o creștere însemnată a schimbu
lui de mărfuri. Astfel, în compa
rație cu volumul schimbului de 
mărfuri prevăzut în Acordul co
mercial de. lungă durată din pe
rioada 1961—1965, volumul noului 
acord crește cu circa 80 la sută.

Acordul a fost semnat din par
tea română de Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România, iar 
din partea polonă de Witold 
Trampczinski, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Populare 
Polone.

La semnare au participat J. Ku
tin și M. Dmochowski, miniștri ad- 
juncți ai comerțului exterior, K. 
Olszewski, vicepreședinte al Comi
tetului de colaborare economică cu 
străinătatea de pe lingă Consiliul 
de Miniștri al R. P. Polone. De a- 
semenea, au participat Gheorghe 
Diaconescu, ambasador al Republi
cii Socialiste România în Republi
ca Populară Polonă, Ion Stoian, di
rector în Ministerul Comerțului 
Exterior al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Suciu, consilier, 
șeful agenției economice a Repu
blicii Socialiste România la Var
șovia.

NEW YORK. Greva lucrătorilor din 
transporturile în comun ale orașului 
New York a intrat' marți în cea de-a 
patra zi șl, potrivit agențiilor ameri
cane de presă, nu se întrevede o re
glementare apropiată a conflictului 
dintre muncitori și municipalitate. Ca 
urmare a grevei o mare parte a popu
lației active nu și-a reluat lucrul, iar 
unui număr de peste 200 000 de elevi 
și studenți Ii s-a prelungit vacanța pe 
o perioadă nedeterminată. Se conside
ră că din cauza grevei pierderile di
feritelor sectoare economice ale ora
șului se ridică la 100 milioane dolari 
pe zi.



aurer
HAVANA Deschiderea Conferinței

de solidaritate a popoarelor
JJ

publicat in ziarul
SOFIA 4 (Agerpres). — La soli

citarea redacției ziarului bulgar 
„Otecestven Front", Todor Jivkov, 
președintele Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Bulgaria. 
Stephanos Stephanopoulos, prim- 
ministru al Greciei, Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Suleyman Demirel. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Turcia, Petar Stambo- 
lici. președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F.I.. au acordat, zia
rului scurte declarații cu prilejui 
Anului Nou.

In declarația sa, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu- 

Ionblicii Socialiste România, 
Gheorghe Maurer, a spus :

Răspunzînd amabilei solicitări a 
redacției ziarului „Otecestven 
Front", urez, cu ocazia Anului Nou. 
poporului frate bulgar, la fel ca și 
tuturor popoarelor din Balcani,

„Otecestven Front
prosperitate și realizarea năzuin
țelor de apropiere și rodnică cola
borare reciprocă, pentru statorni
cirea în Balcani a unui climat de 
p?"e și bună vecinătate.

în anul care a trecut au avut loc 
numeroase manifestări ale dorin
ței de colaborare care animă po
poarele din Balcani, legate între 
ele din vechi timnuri de multinle 
interese comune, și sîntem convinși 
că anul care începe va aduce noi 
realizări în dezvoltarea prieteniei 
popoarelor noastre.

Alături de alte tari balcanice. 
Republica Socialistă România mi
litează pentru promovarea în a- 
ceastă zonă geografică și în în
treaga lume a spiritului de înțele
gere. pace și prietenie între po
poare.

Fie ca acest spirit să triumfe 
spre fericirea popoarelor și pro
gresul omenirii.

Asiei, Africii și Americii Latine f O declarație a M, A. E. al R. D. Vietnam

special
trans-

HAVANA. — Trimisul 
Agerpres, Victor Stamate, 
mite: Luni seara s-a deschis la 
Havana prima conferință de soli
daritate a popoarelor din Asia, 
Africa și America Latină. 
„Sala ambasadorilor" de la 
telul „Habana Livre" i 
zenți delegați din țările 
continente. oU-servatori 
rite țări, printre care și 
membri ai conducerii 
Cuba, membri ai guvernului Re
publicii Cuba. reprezentanți ai 
organizațiilor obștești. ziariști 
cubani și străini.

La masa Prezidiului iau loc Fi
del Castro, Osvaldo Dorticos 
Torrado. Youssef el-Sebai, secre
tar general aJ Comitetului de 
pregătire a conferinței. Râul 
Castro, Raul Roa, precum și șefii 
delegațiilor F.N.E. din Vietnamul 
de sud, din Ghana și Venezuela.

în 
ho- 

pre- 
trei

erau
celor
din dife- 

i România,
P. C. din

prime conferințe 
a popoarelor din 

continente în lupta 
imperialismului, colo
și neocolonialismului,

CORESPONDENT

emisie
Lovitură de stat

Demisia ministrului de externe A- 
mintore Fanfani continuă să dejină 
capul de afiș al vieții 
liene.

Pe marginea acestui 
eveniment politic”, cum 
de ziare și de diferiți 
politici, s-a născut de 
nou proverb : „Nu aduce anul ce “ 
aduce... interviul". Evident, aluzia se K 
referă atît la declarațiile Făcute în n 
toamna lui 1965 de către Fanfani ■ 
săptămânalului roman „Espresso” cît ■ 
și la cele recente ale profesorului I 
din Florenfa, Giorgio La Pira, săp- " 
fămînalului „II Borghese", referi- H 
foare la problema vietnameză. Am- ■ 
bele au suscitat ample comentări, ■ 
mai cu seamă din partea presei de R 
dreapta care vedea în luările de 9 
poziții respective o anumită critică " 
față de politica externă a guvernu- S 
lui de centru stînga.

Aici se relevă că, dincolo de ex
plicațiile oficiale date demisiei, ho- H 
tărîrea de ultim moment luată de B 
Fanfani, după un dialog pe calea te
legramelor cu primul ministru, are un | 
substrat mai adînc generat de deo- 8 
sebirile de vederi dintre fostul mi- " 
nistru de externe și premierul Mot>, R 
mai ales în problema restabilirii H 
drepturilor legitime ale R. P. Chi- ** 
neze la O.N.U. și a intervenției ame- R 
ricane în Vietnam. Pe de altă parte, 
articolele apărute în aceste zile în " 
Dresa italiană au lărgit cadrul pro- 17 
blemei, punînd accentul nu numai g 
pe aspectele legate de politica ex- " 
ternă ci și pe contradicțiile care fră- g 
mintă coaliția guvernamentală pe g 
plan intern. în felul acesta, după ® 
cum a declarat liderul partidului IS 
liberal Malagodi, „recentele eveni- g 
mente vor necesita, fără posibilități " 
de evitare din partea guvernului, ■ 
punerea în discufie a politicii sale B 
generale".

Inițial se prevăzuse ca discu- B 
fiile de politică externă, care în- E 
cep la 5 ianuarie, să aibă loc doar 
în cadrul comisiei de specialitate a 2 
parlamentului unde, în afară de pd- | 
mul ministru, să vorbească și Fan
fani. Ulterior însă situația a luat alt B 
curs și, in urma acțiunilor depufati- ■ 
lor partidelor de stînga, s-a hotărî* " 
ca dezbaterile să aibă loc în pre- H 
zența tuturor membrilor parlamen- ki 
tutui. Potrivit previziunilor comen- — 
tăierilor, ele vor prilejui o expunere I 
largă a pozițiilor tuturor partidelor ■ 
politice italiene față de cursul poli- K 
ticii externe a actualului guvern.

Se pare că diapazonul discu- ■ 
fiilor se va extinde și asupra pro- >■ 
blemelor politicii interne. Ziarul ■ 
partidului republican „La Voce Re- ” 
pubblicana" solicită punerea ime- ■ 
chată în dezbatere a problemelor R 
economice ale tării, subliniind că ** 
„programarea economică a devern! sa 
un fapt necesar dacă nu vrem să se B 
creeze ulterioare dezechilibre mai ■ 
greu de soluționat". n

Chiar în sînul partidului demo- Sa 
craf-creșfin există voci care se pro- " 
nun(ă pentru o dezbatere asupra g 
problemelor de ansamblu ale poli- ■ 
ticii guvernului. Aripa de stînga a « 
acestui partid arată într-o notă dată n 
publicității că „verificarea pol'tică H 
necesară după demisia lui Fanfani “ 
nu poate avea un caracter formal", n 

în cercurile politice italiene se g 
consideră că atît Congresul Partidu- " 
lui social-democrat, care își va în- g 
ceoe lucrările la 8 ianuarie la Nea- fi 
pole, cît și Consiliul național al Par- “ 
tidului democrat-creștin, care se va □ 
reuni la 14 ianuarie Ia Roma, vor H 
oferi noi elemente în cadru1 dezba- ’’ 
terilor care au loc și vor arunca o 3 
lumină mai clară asupra perspective- fi 
lor actualei coaliții guvernamentale. ”

„neprevăzut 
este definit 
comentatori 
altfel ți un

La Ouagadougou, capitala 
tei Superioare, a avut loc în noap
tea de luni spre marți o lovitură 
militară de stat. într-o declarație 
radiodifuzată, locotenent-colonelul 
Sangoule Lamizana a anunțat că 
și-a asumat prerogativele șefului 
statului, destituind pe fostul pre
ședinte Yameogo, Guvernul a fost 
dizolvat, iar armata deține puterea 
în întreaga țară. „Starea de urgen
ță" decretată de vechea conducere 
rămîne în vigoare.

întorsătura bruscă luată de eve
nimentele din Volta Superioară 
pare a pune pentru moment capăt 
frămîntărilor care au avut loc în- 
cepînd de la sfîrșitul săptămînii 
trecute. în ultima zi a anului tre
cut, Adunarea Națională aprobase 
un vast program de austeritate, 
preconizat de către fostul președin
te Yameogo, care prevedea, între 
altele, reducerea cu 20 la sută a 
salariilor tuturor categoriilor de 
angajați. Această măsură a fost 
primită cu vii proteste de către sin
dicate. La inițiativa lor au avut loc 
în capitală și în alte orașe puter
nice demonstrații. Sindicatele au 
anunțat, de asemenea, o grevă. 
Pentru a o preîntîmpina, fostul pre
ședinte a decretat „starea de ur
gență", anunțînd, totodată, că s-ar 
fi descoperit un „complot".

Comentînd măsurile luate de 
Yameogo pentru suprimarea liber
tăților democratice și pentru scă
derea nivelului de trai, și așa redus, 
al populației muncitoare, sub pre
textul așa-zisului „complot" și a si
tuației economice nefavorabile, 
postul de radio Conakry arăta că 
„represiunile sîngeroase dezlănțui
te de către guvernul din Ouaga
dougou împotriva aspirațiilor legi
time ale poporului" constituie un 
aspect al politicii imperialiste în 
Africa.

Demonstranții din capitală și-au 
manifestat răspicat opoziția față de 
acțiunile represive întreprinse de 
Yameogo. Agenția France Presse

TABIRA
(Urmare din pag. I)

Vol- relata că marți dimineața activita
tea în capitala țării era paralizată. 
Numeroși manifestanți adunați în 
fața sediului statului major al ar
matei au cerut arestarea fostului 
președinte Yameogo și deferirea 
lui justiției.

încotro va evolua cursul eveni
mentelor ? Greu de prevăzut. Lo- 
cotenent-colonelul Lamizana a de
clarat că Volta Superioară va res
pecta acordurile semnate cu alte 
țări. Situația continuă să rămînă 
tulbure, iar știrile sosite — contra
dictorii.

Ouagadougou

AFRICA

este situată înVolta Superioară
Africa occidentală. Suprafața sa este 
de 275 000 de km.p., iar populația de 
4,7 milioane. Aproximativ 400 000 de 
oameni caută de lucru în afara ho
tarelor tării. Principala ocupație a 
populației este creșterea vitelor și 
oilor. Eroziunea solului îngreunează 
practicarea agriculturii ; se cultivă 
mei, orez, sorg, arahide. Volta Su
perioară si-a proclamat independenta 
la 5 august. 1960.

Ion MĂRGIMEANU

VOLTA
SUPERIOARĂ

rile cu 20 pînă la 25 la sută. O pro
blemă deosebit de acută o 
tuie devalorizarea continuă 
nedei și adîncirea crizei 
ciare. Pentru ieșirea din 
stă situație, Banca Braziliei

altă 
Barbosa 
minereu 
tone cu 
60 și 65

nas Gerais ar exista „peste 35 de 
miliarde tone de minereu cu înal
tă concentrare și puritate". în a- 
ceasta sumă, susține specialistul, 
„nu sînt incluse minereurile cu con
centrare mai mică de 50 la sută, 
in timp ce se știe că Anglia, Fran
ța, Germania folosesc minereuri cu 
concentrare metalică între 28 și 35 
la sută și că Statele Unite fabrică 
minereu pe bază de taconit, cu nu
mai 25 la sută fier" Pe de 
parte, geologul Otavio 
calculează potențialul de 
de fier la 50 miliarde de 
concentrare metalică între 
la sută.

Este greu de optat pentru una 
din aceste Dăreri, dar un fapt este 
cert : Brazilia dispune de resurse 
imense de minereu de fier

Deși este una din cele mai mari 
țări ale lumii și din multe puncte 
de vedere avansată. Brazilia 
cunoaște numeroase aspecte ale 
tragediei țărilor slab dezvoltate. 
O frînă în calea dezvoltării țării o 
constituie dominația monopolurilor 
străine care controlează o mare 
parte din economia Braziliei. Fir
mele străine scot din țară beneficii 
fabuloase. Unele calcule indică, de 
exemplu, faptul că fiecare dolar 
investit în Brazilia de companiile 
nord-americane între 1947 și 1960 
a adus un profit de trei dolari.

Cu toate că dispune de imen
se resurse naturale, Brazilia con
tinuă să rămînă o țară cu o 
economie precară, cu un nivel de 
trai insuficient, cu dificultăți 
ordin financiar. Conform unor 
fistici oficiale, în anul 1964, 
pildă, producția industrială a
a scăzut cu patru la sută în com
parație cu anul precedent. Buge
tul de stat are un deficit perma
nent, cheltuielile depășind venitu-

de 
sfa

de 
țării

consti- 
a mo- 
finan- 
acea- 

a 
pus în circulație la începutul aces
tui an o nouă monedă — „cruzeiro 
nou" — cu un curs oficial de 2,20 
cruzeiros noi pentru un dolar ame
rican (cursul de schimb al unui 
cruzeiro vechi era de 620 la un do
lar). Potrivit părerilor exprimate de 
unii specialiști, noua reformă mo
netară nu este suficientă pentru a 
da guvernului resursele financiare 
necesare înfăptuirii programului 
de dezvoltare economică pe care 
are intenția să-l realizeze, paralel 
cu lupta împotriva inflației.

M-am convins de prezența ma
sivă a fierului vizitînd proprietățile 
companiei „Vale do Rio Doce" — 
întreprindere mixtă, în care majo
ritatea acțiunilor aparțin statului 
brazilian în ultimii ani, întreprin
derea a reușit să-și mărească con
stant producția destinată exportu
lui. Se așteaptă ca în acest an ex
portul să atingă 10 milioane de 
tone, adică atît cît permite capaci
tatea actuală a portului Victoria.

întreprinderea „Vale do Rio 
Doce" extrage minereu și pentru 
nevoile tării, furnizîndu-1 cen
trelor siderurgice, dar predomina 
în procent covîrșitor cantitățile 
destinate exportului și acestea re
prezintă 80 la sută din exporturile 
totale de minereu de fier ale Bra
ziliei. „Vale do Rio Doce" are nu
meroși parteneri pe piața mondia
lă, printre care Germania occiden
tală, Italia, Ungaria, Statele Unite, 
Polonia, Anglia, Japonia, Ceho
slovacia, Canada. Președintele 
companiei „Vale do Rio Doce", dom
nul Oscar de Oliveira, ne spunea 
că întreprinderea dorește să-și 
sporească mult vînzările de mine
reu pe viitor, pe toate piețele 
tuale, inclusiv în Romănia, și 
odată să dobîndească clienți

Cînd te apropii de ltabira 
senzația că intri într-o împărăție a

ac
tol- 
noi.

ai

In cuvîntarea de deschidere, 
președintele Republicii Cuba. 
Osvaldo Dorticos, a subliniat im
portanța acestei 
de solidaritate 
cele trei 
împotriva 
nialismului
pentru libertate și progres. Refe- 
rindu-se la politica agresivă a im
perialismului, la acțiunile acestuia 
împotriva mișcărilor 
și de independență, 
subliniat că „datoria 
lor care au obținut 
de sub jugul colonialismului și a 
statelor care construiesc o viață 
nouă este de a acorda tot sprijinul 
luptei popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină". El a adăugat 
că trebuie ajutat în primul rînd 
poporul vietnamez care în pre
zent suferă cel mai mult de pe 
urma agresiunii imperialiste. în 
încheiere, vorbitorul a arătat că po
poarele din întreaga lume își pun 
speranțe în această conferință și 
sînt convinse că ea va constitui o 
nouă etapă de luptă și va găsi un 
limbaj comun pentru milioanele 
de oameni care luptă pe aceste 
continente. Alegerea căilor în a- 
ceastă luptă, a spus el, este con
diționată de situația din fiecare 
țară.

A luat apoi cuvîntul Youssef 
el-Sebai, care a salutat, în numele 
Comitetului de pregătire, pe parti- 
cipanții la conferință, subliniind că 
de modul în care delegațiile vor re
zolva în comun sarcinile ce le stau 
în față se vor realiza speranțele 
pe care popoarele și Ie pun în con
ferință. S-a dat apoi citire mesaje
lor adresate participanților la con
ferință de către conducători de 
state și guverne. în mesajul său. 
președintele R.A.U. a propus ca cea 
de-a doua conferință de solidari
tate a popoarelor din Asia, Africa 
și America Latină să aibă loc în 
1968 la Cairo.

Lucrările conferinței au continuat 
marți, în ședință deschisă, paralel 
desfășurîndu-se și ședințe închise, 
pe comisii.

de eliberare 
vorbitorul a 
tuturor țări- 
independența

NICOSIA 4 (Agerpres). — In
tr-o declarație făcută luni la Ni
cosia, președintele Ciprului, Maka
rios, a afirmat că guvernul său nu 
va tolera ' instituirea în insulă a 
unui stat cipriot turc separat. Ma
karios a respins din nou planul 
Acheson, care preconizează împăr
țirea Ciprului și stabilirea unor 
baze militare ale Turciei și 
N.A.T.O. pe această insulă, precum 
și planul de inspirație britanică 
care preconiza crearea unui Comi
tet. greco-turco-britanic, care să-și 
aibă sediul la Londra și care să 
aibă dreptul să intervină în afa
cerile interne ale Ciprului. Ară- 
tînd că aceste planuri contravin 
recentei rezoluții a O.N.U. în pro
blema cipriotă, precum și indepen
denței țării, Makarios a ținut să 
sublinieze că poporul cipriot va 
lupta prin toate mijloacele împo
triva oricărei intervenții militare 
străine în afacerile sale.

TAȘKENT 4 (Agerpres). — în 
capitala R.S.S. Uzbece au început 
marți convorbirile dintre primul 
ministru al Indiei, Lal Bahadur 
Shastri, și președintele Pakista
nului, Ayub Khan, consacrate re
zolvării conflictului dintre cele 
două țări. Prima întrevedere a 
avut loc în prezența lui Alexei 
Kosîghin. președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S,, a mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko, și a 
mareșalului Uniunii 
Rodion Malinovski, 
apărării al U.R.S.S.

Salutîndu-i pe înalții 
tanți ai Indiei și Pakistanului, A. 
Kosîghin a declarat că, propu- 
nînd această întîlnire, guvernul

Sovietice, 
ministrul

reprezen-

DJAKARTA 4 (Agerpres). — La 
Bogor a avut loc la 2 ianuarie o 
ședință a Cabinetului indonezian, 
prezidată de. Sukarno. într-o decla
rație făcută presei, ministrul de ex
terne, Subandrio, a făcut cunoscut 
că au fost examinate evenimentele 
de după încercarea de lovitură de 
stat, punîndu-se în mod deosebit 
accentul pe problemele interne. El 
a precizat că au fost stabilite căile 
pentru ieșirea din situația econo
mică grea în care se află în pre
zent Indonezia. Potrivit corespon
denților agențiilor occidentale de 
presă, în cuvîntul său Sukarno a 
calificat situația economică și poli
tică drept „dificilă" și „deosebit de 
complicată", EI a cerut personali
tăților din conducere să 
păt disputelor personale 
mat poporul la unitate.

Comentatorii de presă 
că, în ciuda măsurilor luate de gu
vern pentru revalorizarea monedei, 
inflația a luat proporții. Cursul do
larului pe piața liberă s-a ridicat

pună ca- 
și a che-

consideră

de la 5 000 de rupii (cît era în luna 
martie 1965) la 17 000 de rupii, 
aceasta exprimînd o scădere consi
derabilă a puterii de cumpărare a 
monedei indoneziene. De asemenea, 
exportul de petrol și cauciuc na
tural a fost anul trecut cel mai 
scăzut din perioada postbelică, iar 
rezervele de aur și devize sînt a- 
proape epuizate.

Agenția Antara, precum și alte 
agenții de presă, continuă să rela
teze despre interzicerea organiza
țiilor Partidului Comunist din In
donezia și a organizațiilor progre
siste într-o serie de alte provincii. 
Potrivit agenției Antara, pînă în 
prezent, au fost interzise oficial or
ganizațiile partidului comunist în 
11 din cele 17 provincii ale Indo
neziei. într-o declarație recentă, ge
neralul Nasution s-a pronunțat 
pentru continuarea acțiunilor re
presive împotriva partidului comu
nist și a altor forțe democratice din 
Indonezia.

ss

fierului. Pe dealurile care încon
joară localitatea se profilează o 
mulțime de stîlpi de metal ce sus
țin cablurile funicularelor. De-a lun
gul lor se proiectează, parcă di
rect pe cer, mii de vagonete sus
pendate ce transportă minereu spre 
vagoanele de cale ferată. Lor li se 
adaugă un permanent du-te-vino 
de autobasculante puternice în
cărcate cu bulgări masivi și stră
lucitori.

Urcăm cu mașina spre masivul 
Caue. Șoseaua șerpuiește în spira
lă spre vîrf, străbătînd un teren ce 
trădează prezența fierului chiar la 
suprafață. De fapt, termenul „ex
tracție" ți se pare aici puțin cam 
impropriu. E vorba mai mult de în
cărcarea minereului, de sortarea și 
transportul Iui. Mina este de fapt 
tot muntele Caue, înalt de 1730 de 
metri (rezerve de circa 900 de mi
lioane tone de minereu). In cei 14 
ani de cînd durează exploatarea, 
vîrful muntelui a scăzut cu apro
ximativ 80 de metri.

Compania are la ltabira, în to
tal, 2500 de lucrători. în majorita
te, ei au cîștiguri modeste. 
După cum m-a informat un repre
zentant al conducerii, salariul me
diu ajunge la 200 000 cruzeiros 
(ceea ce înseamnă mai puțin de 
100 dolari), iar salariul minim la 
abia 75 000 cruzeiros. Limitele po
sibilităților de trai se pot observa 
și dună locuințele sărăcăcioase în 
care trăiesc lucrătorii. în afară de 
așa-numitul „centru rezidențial’ — 
unde sînt situate vilele arătoase 
ale protipendadei locale — ltabira 
concentrează o sumedenie de case 
improvizate de lumea nevoiașă, 
înghesuite pe terasele dealurilor. 
E drept, compania a construit un 
număr de locuințe pentru perso
nalul său, dar, după mărturisirea 
conducerii, necesitățile sînt mult 
mai mari. însă ceea ce probabil 
puține localități din lume pot să a- 
rate vizitatorilor este pavajul origi
nal al străzilor : la ltabira și stră
zile sînt de...fier. E un curios ames
tec de asfalt punctat de paraleli
pipede strălucitoare, protejate de 
oxidare prin nu știu ce miracol.

Călătorim spre Ipatinga, 
tate situată la confluența 
Piracicaba cu fluviul Rio 
întreaga viață a micii localități 
gravitează în jurul întreprinderii 
„Usiminas". Creată în 1956, „U- 
siminas" a răspuns unui vechi vis 
de a avea o industrie siderurgică 
care să utilizeze resursele minera
le ale statului Minas Gerais. Fon
dată ca întreprindere cu capital 
mixt (majoritatea acțiunilor apar
țin statului, dar 21 la sută din ele 
sînt ale unor firme japoneze), „U- 
siminas" și-a sporit treptat produc
ția de oțel, ajungînd în prezent la 
500 000 tone pe an. Alături de com
binatul siderurgic „Volta Redonda’ 
și de alte cîteva unități mai mici, 
această întreprindere constituie un 
important punct de sprijin al pro
gresului industrial brazilian. O vi
zită cît de sumară în interiorul său 
e suficientă ca să observi gradul 
înalt de mecanizare și automatiza
re a procesului de producție. Echi
pamentul a fost furnizat aproape în 
întregime de un concern japonez. 
Potrivit proiectelor, întreprinde
rea urmează să fie lărgită 
pentru a produce 1 000 000 de tone 
oțel în 1966. Stînd de vorbă cu 
specialiști ai uzinei, am aflat că 
problema extinderii capacității de 
producție nu o o treabă deloc u- 
șoară, nu numai sub aspectul mij
loacelor financiare pe care le re
clamă, ci și datorită dificultăților 
de desfacere. Stocurile de bare de 
oțel din incintă erau o probă con
cretă. în prezent, principalul con
sumator al producției de oțel de 
la „Usiminas" este industria de au
tomobile din Sao Paulo, unde ope
rează în cea mai mare parte ca
pitalul străin — american, vest-ger- 
man, francez etc., sub influența că
ruia producția este frînată ori 
de cîte ori o cer interesele capita
lului respectiv.

★

Străbătînd valea fluviului 
Doce simți că o vastă arie a imen
sei Brazilii se deșteaptă treptat la 
civilizație, cu toate vicisitudinile 
trecutului și prezentului.

locali- 
rîului 
Doce.

HANOI 4 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în legătură cu așa-zisele „e- 
forturi de pace" recente ale S.U.A. 
și cu manevra „suspendării tempo
rare a bombardamentelor" asupra
R. D. Vietnam ca „semn de bună
voință",

Tn declarație se arată printre al
tele că în realitate agresiunea
S. U.A. în Vietnamul de sud conti
nuă, guvernul american amenință 
să bombardeze regiunile industrial 
le populate ale Hanoiului și Hai- 
phongului și aviația S.U.A. violea
ză fără încetare spațiul aerian al 
R. D. Vietnam. „Poziția consecven
tă a guvernului R. D. Vietnam 
constă în respectarea cu strictețe a 
acordurilor de la Geneva din 1954 
cu privire la Vietnam... O regle
mentare politică a problemei viet
nameze nu poate fi preconizată de- 
cît atunci cînd guvernul Stateloi’ 
Unite va accepta poziția în patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam, 
va dovedi prin acte concrete aceas-

U.R.S.S. s-a călăuzit de năzuința 
de a ajuta India și Pakistanul să 
găsească o cale spre pace.

„Viața, a spus el, confirmă că 
atunci cînd guvernele discută 
calm și cu obiectivitate proble
mele litigioase, finind seama de 
interesele reciproce, nu numai 
că se înlătură conflictele, dar se 
înlătură, 
apariției

Primul 
Bahadur 
cuvîntul,

„Sarcina noastră la această în- 
tîlnire nu trebuie să o constituie 
reproșuri reciproce asupra trecu
tului, ci o privire nouă spre viitor... 
O declarație comună a noastră, 
prin care ne-am angaja să renun
țăm la folosirea forței, ar însem
na că fiecare dintre noi consimte 
să respecte integritatea teritoria
lă a celuilalt". Vorbitorul a arătat 
că „respectarea suveranității reci
proce este absolut necesară pentru 
menținerea păcii și a unor relații 
bune".

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a declarat în cuvîntarea sa 
printre altele: „Țelul nostru con- 

divergențelor 
eternizarea 

pacea are 
Acordul cu 
la războiul

în bună parte, și sursele 
lor".
ministru al Indiei, Lai 
Shastri, care a luat 

a spus printre altele :

stă în lichidarea 
noastre cu India, nu 
lor... Pentru noi 
o însemnătate vitală, 
privire la renunțarea 
între țări poate fi eficient numai 
în cazul cînd el va urma după mă
surile concrete pentru rezolvarea 
litigiilor care le despart... Condi
țiile păcii sînt egalitatea și drep
tatea".

în aceeași zi a avut loc o întîl- 
nire neoficială a conducătorilor In
diei și Pakistanului, precum și o 
întrevedere între președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și primul ministru al Indiei.

SCURTE ȘTIRI
PHENIAN. O delegație econo

mică a guvernului Republicii So
cialiste România, condusă de Va
lentin Steriopol, adjunct al minis
trului comerțului exterior, a sosit în 
capitala R.P.D. Coreene. La gară, 
delegația a fost întîmpinată de Ban 
Ta Riul, adjunct al ministrului co
merțului exterior, și de alte persoa
ne oficiale.

tă acceptare, va înceta definitiv și 
necondiționat atacurile aeriene și 
toate celelalte acte de război față 
de R. D. Vietnam". In încheiere, 
declarația subliniază: „poporul din 
cele două zone ale Vietnamului va 
duce cu hotărîre pînă la capăt re
zistența și își va îndeplini datoria 
sacră de a apăra suveranitatea pa
triei și independența națională și 
de a contribui la apărarea păcii în 
lume".

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat agenției 
M.T.I. și redacției ziarului „Nep- 
szabadsag", Jânos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a ară
tat că în perioada celui de-al doi
lea cincinal producția industrială 
a crescut conform prevederilor cu 
48 la sută, producția agricolă a 
crescut cu 12—14 la sută. In 1966, 
a continuat Kâdâr, producția in
dustrială urmează să sporească cu 
4—6 la sută, iar cea agricolă cu 5 
la sută. în continuare, el a arătat 
că în urma măsurilor preconizate 
în domeniul prețurilor și al sala
riilor, veniturile și cheltuielile sta
tului se vor echilibra.

Referindu-se la situația interna
țională, Jânos Kâdâr a subliniat că 
în anul care a trecut Ungaria a 
lărgit legăturile și colaborarea atît 
cu țările socialiste din Europa și 
Asia, cît și cu țările capitaliste. în 
1966, a declarat el, intenționăm să 
continuăm extinderea activității pe 
plan extern a Republicii Populare 
Ungare în același spirit.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U. a declarat în continuare 
că el consideră firesc că. întrucît 
partidele comuniste acționează în 
condiții diferite, în aprecierea unor 
probleme se ivesc opinii diferite 
și pot să apară și divergențe. Dar 
aceste divergențe pot și trebuie să 
fie elucidate în spirit tovărășesc, 
pe baza principiilor marxism-le- 
ninismului.

ATENA. Forțele democratice din 
Grecia au obținut luni o victorie 
însemnată cu prilejul alegerilor 
pentru organele municipale. Potri
vit datelor preliminare, în majori
tatea municipiilor și comunelor au 
fost aleși reprezentanți ai partidu
lui Uniunea de centru și E.D.A., 
candidații partidelor de dreapta ră- 
niînînd în minoritate.

BRUXELLES. Reprezentanții per- 
manenți ai țărilor Pieței comune se 
vor întruni azi la Bruxelles pentru 
a lua în discuție propunerea fran
ceză ca reuniunea extraordinară 
„în șase" de la Luxemburg să se 
țină in zilele de 17 și 18 ianuarie.

Orașul Santo Domingo a trecut 
luni prin momente de deosebită 
încordare. Trupele interamericane 
au fost puse în stare de alarmă 
și împreună cu poliția națională 
au patrulat permanent pe stră
zile orașului.

PNOM PENH. Cambodgia va 
respinge orice atac și nu va lăsa 
nepedepsită o agresiune îndrepta
tă împotriva teritoriului său — a 
declarat prințul Norodom Sianuk, 
referindu-se la recentele atacuri 
americano-tailandeze comise la 
frontiera Cambodgiei.

WASHINGTON. După o boală 
îndelungată, cunoscuta ziaristă a- 
mericană, Margaret Higgins, a 
încetat din viață la spitalul mili
tar Walter Reed din Washington.

Folosind 
transportă

condițiile specifice ale junglei, patrioții din Mozambic 
muniții în regiunile în care au loc lupte împotriva colo

nialiștilor portughezi
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