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Colectivele întreprinderilor

RIDICAREA
își iau angajamente pentru

Inteia
I

modest, 
mobilată, 

însă,

Actualitatea în construcții : accentuarea industrializăm. Secția „casete pa
nouri mari“ pentru turnarea pereților interiori de la întreprinderea de prefa

bricate din beton — Militari. Foto : M. Andreescu

și afective și so-

oameni n-ar putea 
cuvinte asemănă- 

cu ace-

Animați de dorința fier
binte de a aduce o contri
buție de seamă la înfăp
tuirea indicațiilor recentei 
Plenare a C.C. al P.C.R., 
muncitorii, inginerii și teh
nicienii Combinatului chi- 
mico-metalurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej' din Baia 
Mare, analizînd posibilită
țile de a realiza și depăși 
sarcinile de plan, s-au an
gajat să dea în acest an 
peste prevederile planului:

— 8 000 000 lei Ia valoa
rea producției globale șl 
marlă ;
— 0,5 la sută la produc
tivitatea muncii;
— 110 tone de cupru de 
convertizor;
— 100 tone de cupru e- 
lectrolitlc;
— 1 000 kg de seleniu 
pur.

Colectivul combinatului 
va acorda în continuare 
toată atenția îmbunătățirii 
calității produselor, confe- 
rindu-le în acest fel valori 
superioare. El a hotărît să 
sporească procentul produ
selor de calitatea întîi la 
următoarele sortimente :

— fazocrezol de la 60 la 
sută la 70 la sută ;
— sulfură de sodiu de 
la 80 la sută la 95 la 
sută ;
— anhidridă cromlcă de 
la 94 la sută la 95 Ia 
sută.

Pentru înfăptuirea aces
tui angajament a fost a-

doptat un plan de masuri 
tehnico-organlzatorice care 
conține prevederi cu efi
ciență ridicată. Dintre aces
tea rețin în mod special 
atenția : îmbunătățirea și 
completarea instalației de 
preîncălzire a aerului de la 
cuptorul de topire în sus
pensie, pentru asigurarea 
funcționării continue a 
acestuia : punerea în func
țiune a celui de-al doilea 
cuptor de prerafinare a cu
prului ; experimentarea și 
introducerea ramelor și ta
blelor din cauciuc, execu
tate în țară, la filtrele pre
să de la instalația de pă- 
mînt decolorant.

Fiind convins că reali
zarea în condiții optime a 
producției necesită ridica
rea permanentă a nivelu
lui tehnic al fabricației, co
lectivul combinatului va în
treprinde studii și va cola
bora cu oameni de știință 
pentru a perfecționa tehno
logiile, a aplica altele noi, 
asigurîndu-se randamente 
superioare de extracție și 
ridicare a calității 
selor.

Reallzînd metale 
se mal multe, de 
superioară, colectivul com
binatului din Baia Mare va 
sprijini eforturile oameni
lor muncii din alte ramuri 
industriale și în special 
din industria electrotehnică 
să fabrice echipamente 
care să sporească valoa
rea tonei de utilaj produs, 
contribuind astfel la spo
rirea avuției naționale.

produ-

neferoa- 
calitate

Hotărîți să realizeze 
xemplar sarcinile econo
mice ce le revin, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii de la 
Filatura Românească de 
Bumbac au stabilit ca în 
acest an să depășească 
sarcinile de plan cu :

— 1 000 000 lei la pro
ducția globală ;

— 1 000 000 lei la pro
ducția marfă ;

— 30 000 kg fire finite ;
— 1 la sută la pro

ductivitatea muncii :
— 350 000 lei economii 

suplimentare la prețul 
de cost;

— 350 000 lei beneficii.
De asemenea, și-au pro

pus să continue acțiunea de 
îmbunătățire a calității “ 
relor, astfel ca în acest 
91 la sută din cantitatea 
fire să fie de calitatea 
De asemenea, vor econo
misi 30 000 kg de bumbac 
puf, din care se vor realiza 
firele necesare pentru 
225 000 m de țesături.

în vederea înfăptuirii rit
mice a planului de produc
ție și a angajamentului a 
fost elaborat un cuprinzător 
plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice care conține 
prevederi cum sînt: mo-

fi- 
an 
de 
A.

eternizarea tuturor mașinilor 
de filat cu inele, prin mon
tarea de dispozitive suflaii- 
te ; extinderea producției 
industriale a firelor din fi
bre poliesterice în amestec 
cu bumbac de la 200 tone, 
cît s-au realizat în 1966, la 
343 tone în acest an ; mon
tarea de epuratori cu des
chidere fixă la 12 mașini 
de bobinat și dublat ; in
trarea în producție cu 15 
zile înainte de termen a 10 
noi utilaje de răsucit ; ex
tinderea noului sistem de 
comprimare a benzii în că
nile de cardă la 24 mașini; 
voi fi organizate cursuri de 
ridicare a calificării, dife
rențiate pe meserii și funcții.

Conștient de faptul că 
prin activitatea sa contri
buie la înfăptuirea sarcini
lor stabilite de Plenara Co
mitetului Central al parti
dului din decembrie 1966, 
privind aprovizionarea 
populației cu cantități spo
rite de bunuri de consum, 
colectivul întreprinderii se 
angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru 
realizarea în întregime a 
sarcinilor de plan pe anul 
1967 și a angajamentului 
asumat în întrecerea socia
listă.
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vechi
și noi

Mircea ȘERBÂNESCU

— Am doi copil, un bă
iat și o fată, care-mi au
reolează viața de fami
lie. M-am căsătorit în 
1942 în timp de război, 
înoepînd foarte 
într-o cameră 
Nici o clipă, insă, ou 
toate greutățile care 
ne-au izbit, nu ne-am gîn- 
dit să trăim fără copii. 
Copiii sînt mari acum, 
îmi aduc altfel de satis
facții ; fata e căsătorită, 
băiatul încă student. Deși 
au un drum al lor, pro
priu, nu simt deloc că în 
blocul familiei noastre 
s-ar putea ivi primejdia 
unei fisuri ; dimpotrivă, 
am impresia unei ampli
ficări, 
dale.

Cîți 
rosti 
toare 
lea notate mai 
sus, prilejuite 
de o convor
bire cu E. Ar- 
deleanu, direc
torul Industriei 
linii din Timișoara ? De
sigur, foarte mulți, ma
joritatea părinților din 
patria noastră, nenu
măratele familii care 
izbutesc să ridice la nive
lul moralei socialiste tra
dițiile de trăinicie, de eti
că și de educație Inimoa
să proprii familiei româ
nești. Intr-un complex de 
relații subtile între gene
rații, familiei îi revine și 
un rol important în ceea 
ce privește fericirea co
piilor. In definitiv aceas
ta e încoronarea vieții de 
muncă și de grijă plină 
de abnegație a celor 
vîrstnici : fericirea tine
rilor.

Pe plan social se face 
totul pentru ca întregul 
popor să urce mai sus pe 
scara bunăstării, a îm- 
belșugării spirituale in
tr-un climat de siguranță 
șl de pace. Așa cum soa
rele se oglindește dimi
neața în milioane și mi-

lioane de boabe de rouă, 
la fel acest strălucitor 
ideal social al societății 
socialiste se răsfrînge în 
milioane și milioane 
familii de pe întregul 
prins al țării.

O atentă observare

de 
cu-

a 
realității ne face însă să 
surprindem mentalități 
care distonează cu a- 
ceastă armonie generală, 
în unele cazuri, părinții 
— și mai cu seamă pă
rinții cu un copil — în loc 
să-i lase pe tinerii căsă
toriți să-și clădească via
ța lor proprie, le impun 
propriile lor norme de 
trai. Sub cuvînt că-i a- 
pără de eventualele greu
tăți ale vieții, ei 
unica și 
care este 
lie într-o

Programul edilitar bucurestean —1967
In tot cursul anului, peisa

jul Capitalei este punctat în 
sute de locuri de schele, ma
carale, ca și de forfota mași
nilor ce transportă materiale 
de construcție. Se schimbă 
doar coordonatele geografice 
ale acestor puncte pe harta 
orașului. La interval de cîteva 
luni apar noi microraioane și 
cartiere dominate de siluetele 
blocurilor de locuințe, ale edi
ficiilor social-culturale. Pa
ralel și pe orizontală se brăz
dează solul plantîndu-se rețe
lele de apă, canalizare, termo- 
ficare, energie electrică, te
lefon — tot acel păienjeniș 
de care depinde confortul a- 
partamentelor.

Ce se va face în această di
recție în 1967 ? Ne răspunde 
tovarășul Traian Ispas, vice
președinte al Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al o- 
rașului București.

— Pentru acest an se 
să fie terminate și puse la 
tia locatarilor 13 470 de 
mente. însumînd o suprafață locui
bilă de circa 432 000 mp. Deoarece 
în ultimii ani ritmicitatea predă
rilor a lăsat de dorit, este prevă
zut să înceapă construcția altor 
circa 12 000 de apartamente care 
să ajungă în diferite stadii de exe
cuție încă în acest an urmînd să 
fie terminate în 1968. Datorită mă
surilor luate în lunile trecute au 
fost create premisele ca încă în pri
mul semestru al acestui an să se 
predea aproape jumătate din numă
rul apartamentelor ce se constru
iesc în 1967. Alte peste 2 000 de fa
milii se vor muta în locuințele noi 
proprietate personală.

Noile construcții vor completa 
masiv zona Balta Albă — peste 40 
la sută din totalul apartamentelor. 
— cartierele Vatra luminoasă. Bu
levardele Armata Poporului. Biicu-

••

prevede 
dispozi- 
aparta-

Interviu cu iov. Traian ISPAS, 
vice-președinte al Comitetului Executiv 

al Sfatului popular al orașului București

reștii Noi, Metalurgiei-Berceni și 
se va deschide un front relativ 
larg de lucru pe șoseaua Colentina, 
care va fi continuat în anii viitori.

Pentru a se putea face față sar
cinilor s-au luat măsuri pentru in
dustrializarea mai accentuată a lu
crărilor prin utilizarea panourilor 
mari, prefabricarea rampelor de 
scară, ă unor puțuri de lifturi, a 
băilor (complet finisate de la fa
brică), folosirea de cofraje meta
lice spațiale, fațade prefabricate — 
ș.a. Se prevede chiar execuția ex
perimentală a unei clădiri prin 
metode complet industrializate în 
care munca pe șantier va consta 
doar din asamblarea de prefabri
cate gata finisate livrate de in
dustrie.

— Recent am informat citi
torii despre construcția noului 
centru de televiziune. Cu ce 
alte edificii destinate activi
tăților social-culturale ur
mează să se îmbogățească 
Bucureștiul ?

—• în această privință planul 
este bogat. Numeroase edificii noi 
și impunătoare vor interveni în 
peisajul orașului ca adevărate mo
numente de cultură socialistă. Ast
fel va începe construcția clădirii 
monumentale a Teatrului Națio
nal. pe terenul vechiului circ Ia 
întretăierea marilor bulevarde 
bucureștene, în vecinătatea Uni
versității. In primăvară se va des
chide șantierul. Tot în zona cen
trală a orașului se va înălța aripa 
nouă a Institutului de Arhitectură. 
Continuă lucrările la complexul de 
clădiri al Institutului Politehnic

„Gheorghe Gheorghiu-Dej “, la ari
pa nouă a Institutului de Științe 
economice „V. I. Lenin11,, la com
pletarea complexului studențesc 
de la Regie cu noi cămine și o 
mare cantină/ Institutul de mate
matică al Academiei, Institutul de 
proiectări al industriei alimentare. 
Institutul de proiectări al Ministe
rului Energiei Electrice, Institutul 
de proiectări al Ministerului Indus
triei Ușoare și Institutul de metro
logie primesc sedii noi. Clădirile al
tor institute de studii și proiectări 
vor fi completate cu noi spații. Se 
vor construi atelierele de creație ale 
Fondului Plastic în cartierul Jiului- 
Scînteia. Iși vor deschide porțile

Teatrul muncitoresc Giulești, com
plet reamenajat și modernizat și 
un nou cinematograf cu 900 locuri 
în cartierul Drumul Taberei.

La aceasta se adaugă școli noi 
în diferite cartiere ale orașului în- 
sumînd 120 săli de clasă, o poli
clinică, cîteva dispensare și centre 
stomatologice, extinderi la spita
le etc.

— Intr-adevăr, agenda lu
crărilor de construcții cuprin
de în acest an un număr im
presionant de obiective. In le
gătură cu extinderea orașului, 
ce se face pentru îmbunătăți
rea legăturilor dintre noile 
cartiere și centru, a diferitelor 
dotări edilitare, dezvoltarea re
țelei comerciale și de deser
vire ?

Interviu realizat de
Al. PLAIEȘU

(Continuare în pag. a H-a)

-1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I■

ÎN ZIARUL DE AZI

B PROTECȚIA MUNCII
în noile contracte colective

■ Din programul emisiunilor radiofonice 
(9-15 ianuarie 1967)
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închid 
gingașa pasăre 
tînăra lor fami- 
colivie îngustă 
și incomodă. 
Tinerii conti
nuă să trăias
că în chip de 
copii alintați, 
la adăpost — 
vai 1 — de va- 

care ar putea să-ilurile 
unească de fapt și mal 
strîns.

Departe de a asigura 
fericirea copiilor, cum 
pretind, asemenea părinți 
aduc prejudicii tinerelor 
familii. Nu o dată, tinerii 
alunecă pe panta ușură
tății, devenind și social 
pete de umbră. In multe 
cazuri, se ajunge la di
vorț, la ură sau la uscă
ciunea unui trai parazitar 
pe un trunchi lipsit el în
suși de sevă și de pers
pectivă.

S-ar părea din cele a- 
rătate pînă aici că pledez 
pentru un total neamestec 
al lamiliei vechi în viața 
celei noi. In nici un caz 1 
La fel 
devine 
talitate 
serva 
nici un 
celor tineri. Chiar locuind 
sub același acoperămînt, 
tinerii nu trebuie să 
„sîcîiți* și deranjați 
intervenții din partea 
lor cu experiență. Cel 
țin în acest sens mi-a vor
bit un bătrîn intelectual, 
care-șl umple singurăta
tea anilor pe „băncile 
pensionarilor" din parc.

Nu pierde nici un prilej 
să-și laude copiii — are 
un băiat căsătorit. Sînt a- 
mîndoi harnici, ambi
țioși (intr-un sens pozi
tiv), au o situație bună, 
nu aduc decît bucurie. Și 
totuși, în luciul emoționat 
al ochilor de părinte des
lușesc o umbră de triste
țe. îmi dau seama ce e. 
In ciuda aparențelor, în 
blocul familiei e undeva 
o fisură, sau amenințarea 
ei. Părinții se văd rar cu 
copiii, cei tineri fiind an
grenați pînă peste cap în 
preocupările profesiilor 
alese. „Măcar de ne-ar fi 
dăruit un nepot 1" ghicesc 
un alt reproș în laudele 
pe care bătrînul le înșiră 
mai departe. Și, după a-

de 
și 
ce 
în

primejdioasă 
cealaltă men- 
se poate ob- 
viața familiei : 

amestec în viața

(Contlnuare 
în pag. a IlI-a)

Olanda— rodul victoriei
omului asupra naturii

Pe coastă unduie va
lul dunelor de nisip, că
rate de-a lungul veacu
rilor de apele veșnic a- 
gitate ale Mării Nordu
lui. La răsărit, către 
frontiera qermană, tere
nul este mai ferm, iar 
satele, mînăstirile, cas
telele bătrîne se cațără 
pe umerii gorganelor 
ondulate. La picioarele 
dunelor fragile, sub ce
rul umed, se întind „ță
rile de țos", pămînturi- 
le smulse mării, brăzda
te de păienjenișul cana
lelor, acoperite de o iar
bă miraculoasă, popu
late de mii și zeci de mii 
de vite care și-au găsit 
aici paradisul. Peisajul 
este întrerupt numai de 
fermele de-o acurateța 
exemplară, de pilcuri de 
păduri, de grădini. Dar 
dacă dunele sînt opera 
naturii, nimic — în țara 
aceasta de apă și vege
tație multicoloră — n-a 
fost lăsat la voia hazar
dului : sutele și sutele 
de kilometri de diguri

și baraje au fost create 
de om ; geometria ogoa
relor fertile (jumătate 
din suprafața Olandei) a 
fost trasată de mina o- 
mului; serele din jurul 
Haarlemului și ale Ley- 
dei sau imensul parc 
național horticol de la 
Keukenhof, sau cîmpuri- 
le de lalele și gladiole

zele de la Ijmuiden sînt 
celo mai mari din lume. 
Iar pe fostele funduri 
de mare, pînă mai ieri 
biciuite de fluxuri și re
fluxuri teribile, se înal
ță viaductele și poduri
le lungi de kilometri, se 
întretaie furnicarul auto
străzilor betonate — cea 
mai densă rețea de au

INSEMNĂRI M CĂLĂTORIE
— asemenea petecelor 
de grădină din fa(a fie
cărei case, asemenea 
fiecărui copac — au 
fost plantate de mîna o- 
mului.

Olanda este o țară 
mică, de 13 ori mai mică 
decît Franța. Dintr-o su
prafață de 40 000 km pa- 
trați, 6 700 sînt acoperi
te de apă. In trecut, apa 
era atotputernică, o pre
zență despotică, impla
cabilă. Azi, numai pro
vincia Zeeland este stră
juită de 400 kilometri de 
baraje și diguri. Eclu

tostrăzi de pe continen
tul nostru. Olanda este 
creația poporului ei, a- 
flat în continuă luptă cu 
vitregia naturii.

Către mijlocul veacu
lui al XVI-lea, un amba
sador austriac a impor
tat din Turcia cea din
ții lalea. Curtea impe
rială din Viena a con
siderat-o ca pe o cu
riozitate. Cînd botanis
tul. Closius a introdus-o 
în Olanda, a devenit va
loare comercială, ase
meni aurului și diaman
telor. Un armator a plă-

fie
cu 

ce- 
pu-

tit-o cu o corabie, iar 
un nobil — cu un palat. 
Acum, din nord pînă în 
sud, din vest pînă în 
est, Olanda este inun
dată de lalele. Prin fe
restrele totdeauna larg 
deschise spre stradă 
trecătorul le vede pe 
mese, pe etajere, parte 
integrantă a decorului 
sobru, intim, alături de 
albastrul porțelanului de 
Delft, el însuși mîndrie 
națională.

Dar se înșeală cine 
caută exclusiv Olanda 
folclorului și a florilor, 
a saboților și a bărci
lor de pescari, a morilor 
de vînt și a salbelor de 
insule încremenite sub 
nivelul mării.

în triunghiul Amster
dam - Utrecht-Rotterdam, 
pe cinci la sută din 
suprafața țării, se con
centrează 40 la sută din 
populația olandeză. I se

Horia LIMAN

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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in noile contracte
colective

în ansamblul măsurilor luate 
pentru crearea condițiilor menite 
să ducă la realizarea cu suc
ces a planului pe 1967, întocmirea 
și încheierea contractelor colective 
constituie o acțiune deosebit de 
importantă, plină de răspundere, 
pentru cele două părți semnatare 
— conducerea tehnico-administra- 
tivă, pe de o parte, și colectivul 
întreprinderii, reprezentat de comi
tetul sindicatului, pe de altă parte.

Proiectele noilor contracte colec
tive, elaborate zilele acestea, au 
fost afișate în toate întreprinde
rile, urmînd să fie dezbătute în 
adunările și conferințele ce vor 
avea loc peste puțin timp.

Cu prilejul deplasărilor făcute 
în diferite întreprinderi se poate 
constata că, în general, angaja
mentele înscrise în proiectele con
tractelor colective reflectă o mai 
mare atenție acordată protecției 
muncii atît din partea conducerilor 
de întreprinderi, cît și din partea 
comitetelor sindicatelor. La uzinele 
„23 August"-București, C.I.L.-Sucea
va, întreprinderea minieră Bălan, 
Centrala termoelectrică Luduș ș.a., 
începînd cu modul de redactare și 
pînă la conținut, care se oprește la 
cele mai importante probleme de 
tehnica securității, ventilație sau de 
echipament și alimentație specială, 
angajamentele au un caracter con
cret, mobilizator. Delimitarea pre
cisă a angajamentelor celor două 
părți semnatare, precum și indica
țiile potrivit cărora contractele co
lective nu trebuie să repete acțiuni 
reglementate prin acte normative, 
instrucțiuni, planuri de măsuri teh- 
nico-organizatorice sau diferite pre
vederi ale legislației în vigoare — 
au dat o consistență și un grad de 
concretizare sporite angajamente
lor bilaterale privind protecția 
muncii.

Din investigațiile întreprinse a 
reieșit totodată că acțiunea de în
cheiere a contractelor colective este 
grevată încă de o serie de vechi 
deficiențe. în această ordine de 
idei se poate vorbi, de exemplu, 
despre formulări stereotipe, enun
țări de angajamente „la general", 
în proiectul de contract colectiv de 
la Uzinele de reparații tractoare- 
Sibiu, bunăoară, pot fi întîlnite ase
menea angajamente fără un conți
nut concret, cum ar fi : „vom lua 
măsuri de îmbunătățire la strun- 
gărie”, „vom intensifica controlul 
obștesc', sau angajamente vagi : 
„se vor confecționa pancarte, 
vor organiza conferințe" ș.a. 
scrierea în contractul colectiv

so
In- 

a 
unor asemenea angajamente nu nu
mai că scade valoarea și autorita
tea acestor acte, dar, practic, dă 
semnatarilor posibilitate de a nu 
manifesta maximum de grijă șl e- 
xigență față de probleme de cea 
mai mare importanță, scade răs
punderea morală a semnatarilor 
contractului colectiv pentru reali
zarea celor asumate.

De la Inspectoratul lnterraional 
de protecția muncii Sibiu am aflat 
că la uzina „Independența' sînt de 
rezolvat unele probleme importan
te pe linia protecției muncii. Se pot 
cita, e drept, numeroase obligații 
formulate de conducerea uzinei. 
Printre acestea se numără dotarea 
unor secții cu mecanisme moderne 
de ridicare și transport, îmbunătă
țirea ventilației Ia atelierul de dez
bătut piese provenite de la turnă
toria de oțel, betonarea și asfalta
rea atelierului de prelucrări me
canice ale pieselor îmbinate, a sec
ției de cazangerie și a atelierului 
de curățat tuburi ș.a. Sînt, firește, 
angajamente importante, apreciate 
de muncitori. Dar cu privire la în
depărtarea noxelor și la îmbună
tățirea condițiilor în secțiile de 
turnătorie și în special la atelierul 
de turnare a tuburilor din fontă ? 
Nici de această dată nu s-a pre
văzut ceva deosebit, care să 
schimbe situația existentă de ani 
în șir.

Se înregistrează șl altfel de si
tuații, cum este, de exemplu, cea 
întîlnită la uzina „Vulcan" din Ca
pitală. Dintr-o analiză recentă re
iese că în 1966 s-au înregistrat 136 
de accidente. în general, accidente 
ușoare, care vorbesc totuși despre 
lipsa unor măsuri tehnice sau or
ganizatorice în secjii, de slaba 
instruire a unor muncitori în ceea 
ce privește tehnica securității, res
pectarea normelor de protecție a 
muncii. Pentru evitarea unei ase
menea situații, conducerea uzinei, 
comitetul sindicatului ar fi trebuit 
să prevadă în proiectul de con
tract măsuri concrete pentru fie
care loc de muncă. ținîndu-se 
seama de cauzele accidentelor 
amintite. Cum se prezintă lucru
rile ? în loc de obligații reciproce, 
care să determine îmbunătățirea 
actualei stări de lucruri, la capi
tolul „angajamente ale conducerii 
întreprinderii", de pildă, aflăm 4

angajamente privind... pregătirea 
de teme pentru stația de radio
amplificare, îmbunătățirea ventila
ției la cantină și altele asemănă
toare. De ce numai atît ? „Avem 
un plan de măsuri special pentru 
protecția muncii", ni s-a spus. Dar 
din lectura acestui plan rezultă 
că o treime din măsurile prevăzute 
prezintă o probabilitate vagă de a 
fi realizate.

Se mai poate vorbi, de aseme
nea, despre tendința unor condu
ceri de întreprinderi și comitete 
ale sindicatelor de a socoti 
pentru rezolvarea anumitor 
bleme așa-zis „mărunte" ale 
tecției muncii pot fi realizate 
țelegeri" separate, fără să apară 
ca angajamente în contractele co
lective, înfăptuirea lor putîndu-se 
face „din mers". Iată de ce la 
uzinele „Independența* și „Vul
can" problema servirii micului de
jun de către muncitori în alt me
diu decît cel toxic din unele secții 
a rămas și în acest an în suspen
sie, sau de ce la Electrocentrala 
București-Sud s-a „omis" din prima 
formă a contractului colectiv an
gajamentul privind asigurarea u- 
nei încăperi pentru întreținerea si 
păstrarea echipamentului de pro
tecție.

Cu siguranță, propunerile mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor, 
funcționarilor, ca și dezbaterile 
din adunările și conferințele din 
întreprinderi pentru încheierea 
contractului colectiv pe anul 1967 
vor avea darul să îmbunătățească 
conținutul acestor documente. Ori
cum, obligațiile cu privire la pro
tecția muncii ce vor fi cuprinse în 
contractele colective pe 1967 tre
buie să constituie garanții prețioa
se pentru eliminarea pericolului de 
accidentări sau de îmbolnăviri, 
fiecare angajament reprezentînd o 
contribuție în plus la 
problemelor de tehnica 
și protecția muncii.

Bineînțeles, o dată cu 
măsurilor prevăzute, muncitorii se 
leagă să-și însușească temeinic 
normele de protecție a muncii și să 
le respecte cu strictețe. în gene
ral, în toate colectivele trebuie să 
se formeze o opinie puternică în 
favoarea îndeplinirii riguroase a 
tuturor regulilor privind securita
tea muncii, știut fiind că, în nume
roase cazuri, accidente mai mici 
sau mai mari s-au datorat igno
rării instrucțiunilor în vigoare. 
Mulți dintre cei cu care am discu
tat au insistat asupra necesității 
ca forurile sindicale să organizeze 
adevărate dezbateri în jurul ori
cărui caz de încălcare a normelor 
de protecție — fie din partea con
ducerilor tehnlco-administrative, 
fie din partea muncitorilor și teh
nicienilor — astfel ca ele să de
vină mijloace de educare colec
tivă și să contribuie eficient la îm
bunătățirea întregii activități în a- 
cest domeniu.

rezolvarea 
securității

discutarea

Nicolae BRUJAN

MIERCURI

PROGRAMUL EDILITAR

BUCUREȘTEAN -1967
(Urmare din pag. I)

— Corelat cu dezvoltarea gene
rală a orașului o parte a investi
țiilor este dirijată spre lucrările e- 
dilitare. Astfel, pentru îmbunătă
țirea transportului auto este pre
văzută executarea sau moderniza
rea a 380 000 mp pavaje. Soluțiile 
tehnice au în vedere satisfacerea 
cerințelor traficului de viitor. Se 
prevede executarea pasajului de
nivelat în cartierul Jiului, menit 
să asigure legătura de circulație cu 
Șoseaua Kiseleff. în vederea îm
bunătățirii transportului în comun 
în acest an se construiesc substații 
electrice de tracțiune în Cotroceni. 
cartierul Serg. Nițu Vasile și Bd. 
Ion Șulea. Aceasta va permite pre
lungirea liniilor de tramvai în car
tierul Berceni și Bd, Ion Șulea, 
dezvoltarea cu 6 km a actualelor 
linii de troleibuze. Transportul în 
comun va fi dotat în continuare cu 
vehicule de mare capacitate, tro
leibuze și autobuze. Se va construi 
de asemenea o stație de garare și 
întreținere pentru 125 de trolei
buze.

Lucrări importante se fac pen
tru îmbunătățirea alimentării cu 
apă potabilă și industrială a Ca
pitalei, în special în zonele de sud 
și sud-est, care cuprind extinderea

Azi (luni), 9 ianuarie, ora 19,50, in 
studioul Radioteieviziunii are loc un 
concert de prime audiții. Orchestra 
de cameră a Radioteieviziunii, cvinte
tul de suflători compus din Al, 
T'lcolae (flaut), P. Bocotan (oboi), C.

Cernăianu (clarinet), I. Bădănoiu (corn), E. Bîclea (fagot) și Corul de 
cameră „Madrigal", condus de Marin Constantin, prezintă „Simfonia 
tragică" de Pietro Antonio Locatelli ; Preludiu, Arioso și Fughetta pe tema 
Bach de Arthur Honegger ; Suita Holberg de Edward Grieg ; Patru poeme 
pentru cor de cameră și cvintet de suflători de Alfred Mendelsohn, pe 
versuri de Magda Isanos ; Missa Brevis de Joseph Haydn (Soliști : Ileana 
Cotrubaș, Helmuth Plattner), Dirijor : Iosif Conta.

stației de pompare „Sud“, stația 
de tratare a apei potabile de la 
Roșu, apeductul Arcuda-Bragadi- 
ru, captări de surse subterane, 
stația de pompare din Drumul Ta
berei precum și o serie de rețele 
și conducte. Se vor construi peste 
10 km canale colectoare și o în
treagă rețea de canalizare.

Cît privește rețeaua comercială, 
în aceste zile se termină și urmea
ză să se deschidă integral sau par
țial complexe în Bd. Armata Po
porului, Berceni. Drumul Taberei, 
Balta Albă. Alte două complexe se 
vor construi în cartierul Giulești. 
Numeroase unități vor fi moder
nizate, reutilate și profilate con
form cerințelor. în prima jumătate 
a anului va intra în funcțiune spă
lătoria și curățătoria chimică din 
Drumul Taberei și vor continua 
lucrările la complexul de spălăto
rie chimică de tip industrial Mili
tari.

Spațiile verzi — plămînii orașu
lui, cum li se mai spune — sînt o 
mîndrie a Capitalei. Și în acest an 
va spori suprafața lor. Se continuă 
lucrările de asanare a gropilor din 
Valea Cocioc și din Balta Albă 
care vor deveni parcuri de odihnă 
și agrement. în microraioanele de 
locuințe date în folosință pînă în 
prezent sînt prevăzute importante 
lucrări de sistematizare, amenajări 
de spatii verzi Pentru completarea 
covorului floricol al Bucureștiului, 
în cartierul Militari se pune în 
funcțiune un complex horticol cu 
sere, straturi de răsaduri și amena
jări de irigații.

în contextul general al transfor
mărilor ce au loc — noile cartiere 
de locuințe, 
rale, rețele 
traduse în 
cifrelor de 
peste două 
țiul nostru 
pas înainte 
frumos.

edificii
edilitare, 

limbajul lapidar al 
investiții

miliarde lei, Bucureș- 
face încă un însemnat 
spre mai modern, mai

social-cultu- 
deserviri,

însumează

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

9-15 IANUARIE 1967

PROGRAMUL I : Viață 
nouă, cîntec nou (8,10). 
Sfatul medicului : Protec
ția organismului în timpul 
iernii (9,30). „Un cîntec și

o floare’ — emisiune de folclor (9,35). Roza vînturilor. Din 
cuprins. Legendele Carpaților : „Retezatul" ; La microfon, 
prieteni ai geografiei (10,30). Cîntă corul Radioteieviziunii 
dirijat de Constantin Petrovici (12,30). Pagini orchestrale 
din opere (17,10). Ritmurile cincinalului. Realizarea ritmi
că a planului de investiții (18,40). Concert de melodii ro
mânești (19,35). Teatru radiofonic. Premiera „călător fără 
bagaje" de Jean Anouilh (20,30). Intîlnire cu jazz-ul : 
soliști și ansambluri din U.R.S.S, (22,20). PROGRAMUL II : 
Pagini din opereta „Crai nou” de Ciprian Porumbescu 
(7,45). Melodii distractive (8,15). „Miorița". Teatru haidu
cesc : „Iancu Jianu” — în interpretarea artiștilor amatori 
ai Căminului cultural din Cotumba-Agăș, raionul Moi- 
nești (10,05). „Maramureș, țară veche” — emisiune de fol
clor (10,45). Fragmente din opera ,,Othello” de Gioachino 
Rossini (11,29). De toate pentru toți (12,10). Vreau să știu, 
înaintași de seamă ai științei și tehnicii românești : me
dalion Emanoil Bacaloglu (15,30). Actualitatea teatrală 
(17,40). „Ascultați și recunoașteți” — muzică instrumen
tală (18,00). Premiere muzicale radiofonice (19,05). „Către 
tine aleargă dorul meu" — muzică ușoară (19,40). Transmi
siune din Studioul de concerte a concertului orchestrei de 
cameră a Radioteieviziunii și al corului de cameră „Ma
drigal". (20,00). Antologia discului : Opera comică din 
Paris. Prezintă Constantin Stroescu (21,50).

PROGRAMUL I: Cu 
cîntecul și jocul pe plaiuri 
oltenești (8,10). Sfatul me
dicului : Echilibrul psihic 
al femeii gravide (9,30). 

Programul orchestrei de muzică populară al Filarmonicii 
de stat din Cluj (10,03). Cîntece pentru cei mici (10,30). 
Pe scenele cluburilor. Radioreportaj de la Fabrica de 
mașini-unelte București (11,20). Opere prezentate de or
chestra de studio a Radioteieviziunii : „Ovidiu” de 
Constantin C. Nottara (12,10). Cadran cultural. Pe urmele 
„Ghepardului" — imagini din Palermo de Constantin VI- 
șan ; „A recita’ — însemnări de Ludovic Antal (17,10). 
Muzica și natura : fragmente din suita „Priveliști moldo
venești” de Mihail Jora (17,30). Dialog cu ascultătorii. 
Emisiune de Corneliu Leu (18,40). Ediție radiofonică : Ion 
Luca Caraglale. Caragiale — scriitor național și universal. 
Prezintă acad. Al. Rosetti, prof, univ, Șerban Cioculescu și 
Al. Dima, memhri corespondenți ai Academiei (21,05). 
PROGRAMUL II: „Un cîntec vesel" — muzică ușoară 
(7,55). Antologie de literatură universală. Proză umoristică 
de Steven Leacock (Canada). Prezentare de conf. univ. 
Vera Călin (10,05). Arii din opere (10,20). Știința în slujba 
păcii (12,10). Potpuriuri de muzică ușoară (13,08). Limba 
noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Cercul me
lomanilor. Din creația lui Claude Debussy : Imagini — 
ciclu pentru pian și imagini pentru orchestră (19,50). 
Gaudeamus (emisiune pentru studenți) — (20,30). O istorie 
a muzicii în capodopere : Baladele de Chopin ; Prezintă 
George Bălan (21,35). Din creația de cameră a lui George 
Enescu : Cvartetul nr. 2 
placul tuturor (23,45).

în Sol major (22,35). Melodii pe

PROGRAMUL I: Cînte
ce și jocuri populare (8,10). 
Sfatul medicului : Preve
nirea îmbolnăvirilor în 
munca la forje (9,30). Cîn- 

tăreți ai plaiurilor noastre (9,35). Emisiune literară pentru 
școlari : „Mugur, mugurel...” (Cerc literar radiofonic). 
Prezintă Dan Deșliu (10,30). Pagini din opera „Grădină
rită din dragoste" de Mozart (12,25). Din comoara folclo
rului nostru (16,40). Tribuna radio. Regiunile țării — po
tențial și perspective economice (18,03). Dansul în opera 
Iui Rameau (18,15). Pentru iubitorii muzicii de cameră : 
Sonata în sol minor pentru vioară și pian „Trilul diavo
lului” de Giuseppe Tartini (Yehudi Menuhin și Arthur 
Balsam) — 22,20). Ora melodiilor lirice (23,00). PROGRA
MUL II : Valsuri din operete (7,45). Muzică populară din 
diferite regiuni ale patriei (8,30). Lectură în premieră 
(10,05). „Trenul veseliei" — muzică ușoară (11,07). Din 
țările socialiste (11,30). Cîntece pentru copii de Teodor 
Carțiș (12,00). Cu scrisorile în față (12,10). Itinerar folcloric 
muzical (14,30). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune 
pentru copii) — (15,30). Recital vocal Magda Ianculescu 
(16,00). Pe teme medicale (16,15). Cărți de vizită semnate

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
JURNALUL UNUI NEBUN - 19,30.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A a Teatrului 
„Lucia Sturdza Bulandra”) ; GAIȚELE
— 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA
- 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat: ÎNȚELEP
ȚII DIN HELEM — 20.
• Studioul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. Ca- 
ragiale" : CHIRIȚA ÎN IAȘI ; NĂ- 
PASTA — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” 
(sala Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19,30.

I CINEMA |
• EL GRECO : PATRIA — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, CAPITOL (com
pletare Marea Sarmatică... Marea 
Neagră) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30; 21, 
FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, EXCELSIOR - 9,45; 12,15; 14,45; 
17,15; 20 (la ultimele două comple
tarea Pe urmele unui reportaj).
• CARTEA DE LA SAN MICHELE:
REPUBLICA - 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21 (la ambele completarea Dru
mul spre succes), FESTIVAL — 9;
11,15; 13; 16; 18,30; 21.
• SANJURO : LUCEAFĂRUL — 9;
11,15; 14; 16; 18,15; 20,30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• CĂPITANUL IANUARIE : CINE
MATECA - 12; 14.
• NEVESTE PERICULOASE : BUCU
REȘTI - 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30;
20.45.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
LUMINA (completare înflorim și noi 
cu țara) — 8,45; 11; 13,30; 15,45; 18,45;
20.45. MIORIȚA (completare Culesul 
ciupercilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, PACEA (completare Pușca și un
dița) — 15,45; 18; 20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK : VIC
TORIA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, AU
RORA (completare Pe urmele unui re
portaj) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30;
20.45.
• CALABUCH : UNION — 15,30; 18;
20.30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOI
NA — 9; 10.

• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30; 
15,15; 18; 20,45.
• DRUMUL SPRE SUCCES — BEL
ȘUG ȘI CALITATE — ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC Nr. 8 — DOUA ORAȘE — 
CANTONAMENTUL — APELE IN PE
RICOL — FESTIVALUL : TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA : GIULEȘTI 
(completare Consfătuirea de constituire 
a Consiliului Național al organizației 
de pionieri) — 15,30; 18; 20,30, CO- 
LENTINA (completare Pilula) — 15,30; 
17,45; 20.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 14; 
16; 18; 20.
• MOȘ GERILA : DACIA (completare 
Pisicuța) — 8,45 — 21 în continuare, 
MUNCA (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului National al 
organizației de pionieri) — 16; 18,15; 
20,30.
• FALSTAFF : BUZEȘTI - 15; 17,45;
20.30.
• FAUST XX : CRÎNGAȘI (completare 
înflorim și noi cu țara) — 15,30; 18;
20.30, ARTA (completare 
ducătorilor de partid și 
regiunea Hunedoara) — 
18; 20,45.
• CUMBITE : GRIVIȚA
Două orașe) — 9; 11,15; 13,30; 16*; 18,15;
20.30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ȘI MA
ȘINILE LOR ZBURĂTOARE - cine
mascop : BUCEGI — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• GOLGOTA : GLORIA (completare 
Poduri peste timp) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30, FLOREASCA (comple
tare Prin muzeele Capitalei) — 9; 11,15; 
14; 16,15; 18,30; 20,45
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) ; UNI
REA - 16; 19,30, POPULAR - 16;
19.30, LIRA - 16; 19,30.
• FEMEILE : FLACĂRA (completare 
Jocul) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI 
(completare Scoica) — 15,30; 18; 20,30.
• OMUL DIN RIO : VITAN (comple
tare Vox Maris) — 15; 17,30, 20.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : MOȘI
LOR - 15,30; 18; 20.30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : 
COSMOS (completare Prin muzeele 
Capitalei) - 15,30; 18; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : VII
TORUL (completare Robinson) — 15,30; 
18; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : VOL
GA - 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, RA
HOVA (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
• DIPLOMATUL GOL : PROGRESUL 
(completare Mimetism) — 15,30; 18; 20,30, 
DRUMUL SĂRII (completare Pata) — 
15,30; 18; 20,30.
• ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERI
LOR" și MINUNATA ANGELICA — 
cinemascop; COTROCENI —> 15; 19.

Vizita con- 
de stat în 
9; 12; 15;

(completare

de Nicolae Kirculescu, Aurel Giroveanu și Emanuel Io- 
nescu (16,30). Ciclul „Figuri și momente din istoria muzicii 
românești” : Mihail Jora. Prezintă prof. univ. Zeno Van- 
cea (19,05). Recitalul pianistei Maria Fotino (20,15). Teatru 
radiofonic. Ciclul „Maeștri ai dramaturgiei universale”. 
William Shakespeare „Henric 
(20,30). Moment poetic. „Satul 
melodiilor de dragoste (23,52).

al IV-lea” (Partea I) — 
meu" (22,30). Din albumul

PROGRAMUL I : „Bună 
dispoziție" — muzică u- 
șoară (7,30). Sfatul medi
cului : Stările febrile pre
lungite la copii (9,30). Re- 

Radioracheta pionierilor :citai Mihail Arnăutu (9,50). ___________ ________ _
„Memo", scenariu ștlințifico-fantastic de Radu Nor (10,30). 
Cărți care vă așteaptă (11,20). Ascultătorii ne 
zică din operete) — (12,10). Pagini din baletul 
Suită din baletul „Nunta în Carpați" de Paul 
nescu ; suita a Il-a din baletul „Iancu Jianu” 
Chiriac (12,50). Din cele mai cunoscute melodii

cer... (mu- 
românesc : 
Constan ti
de Mircea 
de estradă 

(14,08). Premiere de operă de-a lungul anilor : „Falstaff” 
de Verdi (16,40). De la Frescele Voronețului la Coloana 
Infinită, Florile în arta românească. (Mărturii în piatră și 
lemn, în țesături și cusături, în ceramică și pictură) —
(17.10) . Ritmurile cincinalului. Realizarea ritmică a planu
lui de investiții (18,40). Seară pentru tineret (19,00). PRO
GRAMUL II: Intermediu cu muzica de estradă (8,15). 
Muzică populară din Transilvania (8,30). Actualitatea lite
rară (10,05). Jocuri populare (10,52). Ziare, ziariști, opinii
(12.10) . Fragmente din scena lirică „La seceriș" de Ti- 
beriu Brediceanu (12,25). Piese de estradă de Sile Dinicu, 
Valențiu Grigorescu, Richard Oschanitzky, Grigore Flo
rian și Nicolae Valeriu (15,10). Din repertoriul baritonului 
Dan Iordăchescu (16,00). Cadran cultural : De vorbă cu 
ascultătorii emisiunilor literar-artistice ; Șantier editorial 
— noi colecții în 1967 (17,40). Vitrină muzical-folclorică 
(18,35). Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a 
Radioteieviziunii. Dirijor, Emanuel Elenescu. Solist, 
Takeichiro Hirai (Japonia) — (19,50). In pauză : Buletin 
de știri ; Amintirile caselor : „Zîmbetul lui Labiș la 
Mălini". Emisiune de Victor Frunză. Moment poetic. Cîn- 
tece de Zaharia Stancu (22,30). Ciclul „Opera contempo
rană” : Francis Poulenc. Emisiune de Radu Gheciu (23,10).

PROGRAMUL I : Cîn- 
tec, joc și voie bună — 
muzică ușoară (7,30). „Do- 
broge, mîndră grădină" — 
emisiune de folclor (8,10). 

Sfatul medicului : Prevenirea sterilității (9,30). Meridiane 
— agendă culturală (11,20). Cîntece de dragoste și jocuri 
populare (11,45). „Măreț pămînt al patriei iubite" — pro
gram de cîntece (12,30). Concert-ghicitoare (muzică de 
operă) — (18,15). Radiosimpozion. Forțe motrice ale dez
voltării națiunii socialiste (18,40). Atențiune, părinți ! 
Poșta părinților (21,05). Viața de concert a Capitalei 
(22,20). PROGRAMUL II : Duete din operete (7,45). Din 
cele mai cunoscute melodii populare (8,30). Program inter
pretat de orchestra simfonică a Filarmonicii de stat „Ba
natul" din Timișoara (9,03). Teatru radiofonic. Ciclul 
„Radiodifuziunea în sprijinul școlii". „Bălcescu” de Camil 
Petrescu (10,05). Ritmurile cincinalului (12,10). „Rîușor, po
vestitor" — emisiune folclorică (14,30). Ineluș-Invîrtecuș 
(emisiune pentru cei mici) : „Meșterii de jucării" (15,30). 
Coordonate culturale : Orizontul satului românesc (raid- 
anchetă la cămine culturale și biblioteci) — (17,45). Seară 
de operă. Transmisiune de la Teatrul de operă și balet a 
operei „Madame Butterfly” de Puccini (19,30). în pauză : 
Buletin de știri ; Carnet plastic : Retrospectiva de pictură 
Dumitru Gheață ; Bienala de artă plastică (sculptură). 
Prezintă Eugen Schileru. Moment poetic. Arthur Rimbaud 
(22,30). Valsuri nobile și sentimentale de Ravel (la pian 
compozitorul); Sonata în La 
de Faurâ (Jacques Thibaud

VINERI

major pentru vioară și pian 
și Alfred Cortot) — (23,10).

(6,15).

PROGRAMUL I : Actua
litatea agrară. în cu
prins : Din preocupările 
specialiștilor de la Institu
tul de cercetări pentru

In fiecare dimineață — 
poetic — interpretat de

mecanizarea agriculturii 
muzică ușoară (7,30). Moment 
Silvia Chicoș (8,25). Sfatul medicului : Ce trebuie să spu
nem la consultație (9,30). „Viers și strune" - emisiune 
de folclor (9,35). Revista literară radio (11,20). Din reper
toriul orchestrei de studio a Radioteieviziunii : dirijor, 
Ludovic Baci (13,15). Mituri și legende : Istoria românilor 
în legendele lui Dimitrie Bolintineanu. Prezintă Victor 
Crăciun (17,10). Muzica și literatura : uverturile „Coriolan" 
și „Egmont" de Beethoven (17,40). Știință, tehnică, fan
tezie (18,40). Ritmuri tinerești (21,35). PROGRAMUL II : 
Dialogul instrumentelor — muzică ușoară (8,15). Cît e 
Banatul de mare — emisiune de folclor (8,30). Concertul 
pentru vioară și orchestră de Constantin Bobescu. Solist, 
compozitorul (9,03). în excursie cu muzica ușoară (9,40). 
Bibliotecă de literatură română : Oscar Walter Clsek — 
„Pîrjolul" (10,05). Arii din opere (10,20). Muzică din operete 
(11,20). Cîntece închinate Republicii (12,00). Revista re
vistelor economice (12,10). Rapsodie de Mircea Basarab în 
interpretarea orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor, compozitorul (12,25). Un acor
deon, un xilofon și o vioară — muzică ușoară (13,08). 
Itinerar folcloric. în program cîntece și jocuri din diferite 
regiuni ale patriei (14,30). Muzică ușoară de Ion Vasilescu 
și Elly Roman (16,30). Scriitori ai secolului XX : Vasco 
Pratolini. Colaborează prof. univ. Al Bălăci, membru co
respondent al Academiei și criticul Florian Potra. Emi
siunea cuprinde și un interviu cu Vasco Pratolini (17,40). 
Muzică de Ion Dumitrescu pentru filmul documentar 
„Muntele Retezat" (orchestra simfonică a Cinematografiei. 
Dirijor, Paul Popescu) — (19,05). Colegi de liceu (19,30). 
Călătorie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii 
ascultători): „Faust” — opera de căpetenie a lui Goethe. 
Emisiune de conf. univ. Ovidiu Drimba (20,30). 
de aur : Mihail Sadoveanu 
(21,55). Muzică de dans (0,04).

(21,35). Intîlnire cu
Fonoteca 
romanța

I : DuetePROGRAMUL
vocale și instrumentale de 
muzică ușoară (7,30). Clu
bul voioșiei (8,00). Me
lodii vesele (8,45). „Trans- 

Concert folcloric (11,15). „Demitem pentru sate” (9,30)._
toate pentru toți” (12,00) Estrada duminicală (13,13). Cîn- 
tăreți români pe scenele lumii : Nicolae Herlea (15,15). , în 
vîrtejul jocului” (15,30). Noutăți pentru iubitorii de folclor 
(16,35). Pagini din opere (17,00) Concert simfonic popular
(17.30) . Cîntece de petrecere și jocuri populare (18,05). 
Teatru scurt : „Nevasta mută” de Anatole France (18 20) 
Varietăți muzicale (18,59) Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat (20,15). Canțonete interpretate de 
Dan Iordăchescu și Luis Mariano (22,25). Program pentru 
prietenii dansului (22,40). PROGRAMUL II : Răsună cîn
tecul și jocul pe întinsul patriei (6,00). Muzică ușoară (6.45). 
Teatru radiofonio pentru copii : Necunoscutul cu haina 
cadrilată", scenariu de Gheorghe Iancu (8,30). Din cele mai 
îndrăgite piese românești pentru vioară: Balada de Ciprian 
Porumbescu ; Bagatelă de Scărlătescu-Bobescu (10,00) 
Transmisiunea concertului orchestrei simfonice a Filarmo
nicii de stat „George Enescu", dirijor Mircea Cristescu. So
list Yonty Solomon (Anglia) - (11,00) în pauză: Actualita
tea cinematografică: Premierele săptămînii ; Cum se des
fășoară Festivalul filmului pentru sate. „Ce mi-e drag adun 
în cîntec” — emisiune de folclor (15,00). „Melodii magazin" 
— emisiune muzical-distractivă. Melodii la... înălțime
(16.30) . „Noutățile discului românesc" (18,00). Succese ale 
muzicii ușoare românești (19,05).
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Meciul de baschet Dinamo Bucu
rești — Royal IV Anderlecthois- 
Bruxelles contînd pentru turul doi 
al competiției europene „Cupa cu
pelor" a fost anunțat printr-o suită 
de declarații optimiste, favora
bile echipei bucureștene. în ciuda 
acestora, timp de aproape 50 de

■ ■■ emoții

0 verificare
în preajma NOULUI

mondialelor"
(România - Selecționata
Moers 21-9)

Handbaliștii noștri

pleacă azi în Suedia

(prin telefonRHEINHAUSEN 
de la trimisul nostru). — Ple
cați din țară cu destinația Su
edia, handbaliștii români s-au 
oprit pentru cîteva zile în 
ospitalierul orășel vest-german 
Rheinhausen, situat în plină 
cîmple pe cursul inferior al 
Rhinului. Clubul sportiv T.U.S., 
ai cărui oaspeți am fost, a 
pus la dispoziția echipei ro
mâne tot ceea ce a avut ne
voie pentru a-și continua pre
gătirile în vederea „mondiale
lor" ce vor începe joi în Sue
dia. Echipa noastră a fost în
conjurată cu multă simpatie ; 
ieri, handbaliștii români au 
luat dejunul împreună cu pri
marul orașului și cu alte ofi
cialități.

Aseară, la Homberg-Halle, 
în prezența unei asistențe nu
meroase, echipa României a 
pus punct pregătirilor pentru 
C.M. jucînd în compania se
lecționatei landului Moers. 
Cum era și normal, campionii 
noștri mondiali au învins cu 
scorul de 21—9 (11—5).

Scorul însă este mai puțin 
important. Antrenorii loan 
Kunst și Eugen Trofin au in
tenționat să aducă ultimele 
retușuri schemelor tactice 
pregătite și să definitiveze o 

, primă formație de bază pen
tru meciul de joi cu echipa 
R. D. Germane. Există toate 
probabilitățile ca „șaptele" ce 
va începe partida noastră de 
debut la C.M. să fie următo
rul : Penu, Moser, Gruia, Cos- 
tache II, Oțetea, Iacob, Licu.

Presa, numeroșii amatori de 
sport vest-germani manifestă 
un interes deosebit pentru a- 
propiatul campionat mondial. 
„Avem titlul suprem la hand
bal în 11. Vom fi în stare să-l 
cucerim și pe cel în 7 ?'. Este 
întrebarea pe care și-o pun 
în mod 
balului 
rile lor 
miște ; 
favoriți 
torii români, 
dintre cei mai autorizați spe
cialiști în handbal, ca de 
exemplu Werner Vick, antre
norul principal al echipei 
vest-germane — părere publi
cată de altfel șl în presă — 
este că în semifinale vor a- 
țunge reprezentativele Ceho
slovaciei, României, R. D. Ger
mane și Iugoslaviei.

Din Suedia, unde au și sosit 
numeroși ziariști din cei a- 
proape 200 acreditați la C.M., 
se anunță că „disputa pro
nosticurilor' — ce precede de 
obicei orice mare competiție 
— crește în intensitate, ampli- 
flcînd interesul publicului 
sportiv.

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, lotul handbaliștilor noștri 
așteaptă, pe aeroportul din 
Diîsseldorf, urcarea în avio
nul ce-l va duce la Stockholm, 
via Copenhaga.

Ion DUMITRIU

curent iubitorii hand- 
din R.F.G. Pronosticu- 
sînt în general optl- 
însă pe lista marilor 
sînt prezentl și jucă- 

Pârerea unora

Q în prima zi a turneului 
™ internațional feminin de 
handbal de la Rostock, echi
pa Universitatea Timișoara a 
dispus cu scorul de 9—4 (1—3) 
de formația poloneză Cra
covia.

M Continuîndu-și turneul în 
R. D. Germană, selecționata 

masculină de handbal (tineret) 
a orașului București a jucat 
la Rostock cu echipa S.C. Em- 
por din localitate. Handbaliș
tii români au obținut victoria 
cu scorul de 15—13 (9 9). Pa- 
raschiv a marcat 6 puncte.

CUM VA FI VREMEA

LA INAUGURAREA

SEZON
telefon).PREDEAL (prin

Pe o pîrtie înghețată, înconjurată 
de șirurile multicolore în conti
nuă mișcare ale sutelor de privi
tori, sub fulguiala ușoară ce avea 
să se transforme mai tîrziu într-o 
adevărată ninsoare s-a desfășurat 
ieri la Predeal tradiționalul „Con
curs de deschidere" al sezonului 
oficial de schi.

Punctul de atracție l-a consti
tuit pîrtia Clăbucet, unde a avut 
loc proba de slalom special. Între
cerea a scos în evidență 
bună, în acest început de sezon, 
a campionului republican Kurt 
Gohn. După ce în prima manșă a 
trecut excelent porțiunile cele 
mai dificile ale traseului (lung de 
500 metri, cu 55 de porți), înregis- 
trînd cel mai bun timp, Gohn „a 
mers" apoi prudent în cea de a 
doua, asigurîndu-și locul I cu 
timpul de 1’39”. Pe locul secund, 
grație mai ales bunei evoluții din 
manșa a doua, s-a clasat Constan
tin Bălan („Caraimanu" Bușteni) 
cronometrat în 1’ 39” 4/10, urmat 
de fratele său Gheorghe Bălan 
(A.S.A. Brașov) 1' 40” 1/10. In în
trecerea ' feminină a cîștigat E- 
dith Șuteu (A.S.A. Brașov) cu 
timpul de 1* 26” 5/10, urmată de 
Mihaela Casapu (Dinamo Brașov) 
— 1’30” 6/10 și Elena Neagoe 
(I.C.F.) — 1’35" 4/10.

In probele de fond, desfășurate 
pe pîrtia din Poliștoacă, învingă
tori scontați: Gheorghe Cincu 
(A.S.A. Brașov) la 10 km seniori 
(34 min 49 sec) și Marcela Leampă

forma

(Dinamo-Brașov) la 5 km senioare 
(20 min. 41 sec).

Așadar, startul oficial al noului 
sezon a fost dat. Ce-i va urma ? 
Concursuri la fiecare sfîrșit de 
săptămînă. Menționăm cîteva: 
„Cupa României" pe echipe (21—22 
ianuarie, la Poiana Brașov), con
cursul internațional de seniori al 
României dotat cu „Cupa Poiana" 
(4—5 februarie), ce va reuni la start 
schiori alpini fruntași din Austria, 
Franța, Cehoslovacia, Bulgaria, 
R. D. Germană și U.R.S.S., cam
pionatul internațional de biatlon 
(Predeal, 20—22 ianuarie), cu par
ticiparea unor schiori din U.R.S.S., 
R. D. Germană, Franța, Cehoslova
cia. Schiorii din loturile republica
ne vor fi prezenți, de asemenea, 
la o serie de întreceri peste hotare, 
cel mai important obiectiv fiind 
concursul preolimpic de la Greno
ble.

A. Z.
*

La Altenberg a început duminică 
dubla întîlnire de biatlon (seniori 
și tineret) R. D. Germană—Româ
nia. Proba de ștafetă 4X7,5 km re
zervată seniorilor a revenit echipei 
R. D. Germane în 2hl9’32”, urmată 
de echipa secundă a R. D. Germa
ne — 2h24’53” și selecționata Ro
mâniei — 2h39’13”. La juniori 
(3X7,5 km) au cîștigat gazdele cu 
timpul de lh56’16”. Echipa Româ
niei a înregistrat timpul de 
lh58’24”.

Pe pîrtia Clâbucet, In timpul probei de slalom special

Fotbaliștii piteșteni învingători la Beirut
Echipa de fotbal Dinamo Pitești 

a susținut duminică la Beirut o 
întîlnire amicală cu echipa Racing

Club, campioana Libanului. Fot
baliștii români au obținut victoria 
cu scorul de 3—1 (0—1).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La San Francisco, în cadrul primu

lui concurs al anului 
ren acoperit, atletul 
Steinhauer (22 ani — 
a realizat cea mai 
mondială de sală la 
ții : 20,29 m. Recordul anterior, deținut 
de coechipierul său Randy Matson, a 
fost depășit cu 12 cm. Un rezultat bun 
a obținut și T 
recordul de i 
în înălțime : 
în aer liber i 
Iui Thomas).

din S.U.A. pe te- 
american Neale

1,95 m — 120 kg) 
bună performanță 
aruncarea greută-

York, care în finală a dispus cu scorul 
de 78—72 (57—52) de Ignis Varese 
(Italia). Locul trei a fost ocupat de Sim- 
menthal Milano, Învingătoare cu 90—89 
(42—39 I 78—78) în fața echipei brazi
liene Corinthias Sao Paulo.

Jon 
sală 
2,21 
este

Rambo, care a egalat 
al S.U.A. la săritura 
m (recordul american 
de 2,22 m și aparține

• Meciul de hochei pe gheață Polo- 
nia-Norvegia, desfășurat la Kattowice, 
a luat sfîrșit cu scorul de 4—3 
(2—1, 2—0, 0—2) în favoarea gaz
delor. în primul joc hocheiștii polonezi 
cîștigaseră cu 9—0.

• Turneul masculin de baschet pen
tru „Cupa intercontinentală" a fost cîș- 
tigat de echipa Goodyear din New

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 ianuarie a.c. In țară ; Vreme 
umedă și rece, cu cerul mai mult acope
rit. Vor cădea ninsori temporare în

toate regiunile țării. Vintul va sufla potrivit, prezentînd unele intensificări în 
estul Șl 9sud-estul țării, unde pe alocuri zăpada va fi spulberată. Temperatura 
aerului in scădere. Minimele vor fi cuprinse intre minus 12 și minus 2 grade, 
iar maximele intre minus 6 și 4 grade. In București : Vreme umedă și rece, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea ninsori temporare. Vint potrivit, cu mten- 
sificări trecătoare din sectorul nord-estic. Temperatura în scădere.

• La Chomutov (Cehoslovacia) s-au 
întîlnit echipele de hochei pe gheață 
(juniori) ale Cehoslovaciei și Suediei. 
Hocheiștii cehoslovaci au cîștigat cu 
scorul de 10—3 (3—2, 3—1, 4—0).

• După 24 de etape, în campionatul 
de fotbal al Angliei conduce echipa Li
verpool cu 33 de puncte, urmată de 
Manchester United — 33 și Nottingham 
Forest — 32. Rezultate din etapa de 
sîmbătă : Arsenal-Tottenham Hotspur 
0—2 ; Leeds United-Burnley 3—1 i Liver
pool-West Ham United 2—0 ; Stocke 
City-Everton 2—1 i West Bromwich Al
bion-Nottingham Forest 1—2.

• Peste 60 000 de spectatori au ur
mărit la Twickenham meciul de rugbi 
Anglia-Australia. Rugbiștii australieni 
au învins cu scorul de 23—11. Cel mai 
bun jucător de pe teren — australianul 
Phil Hawthorne.

minute din partida disputată ieri . 
în sala Floreasca, sportivii noștri B 
infirmau aceste declarații. După o B 
repriză în care au jucat static, cu . 
multe greșeli mai ales în apărare, I 
în cea de-a doua dinamoviștii au I 
reușit să echilibreze jocul impe- ■ 
tuos al oaspeților, datorită în spe- | 
cial lui Albu, care a făcut o ade- | 
vărată risipă de energie și fante- _ 
zie înscriind în total 35 de puncte. B 
în urma unor contraatacuri in- I

I
re nnai. in- n 
diferență de K 
echipei Di- I

I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I 
t
I

spirate ale acestuia și a aruncări
lor de la semidistanță, scorul se 
transformă din 53—54 în 64—58, cu 
șapte minute înainte de final. în- 
tîlnirea ia sfîrșit cu o <"‘ 
16 puncte în favoarea echipei — 
namo.

Cvintetul dinamovist (Spiridon. 
Albu, Cernea, Viciu, Novac), care 
a început partida, s-a descurcat 
foarte greu în fața apărării în 
zonă a belgienilor, condusă aproa
pe fără greșeală de D’Hoir și Page. 
Jucătorii belgieni, foarte buni teh
nicieni, au „controlat" mai mult 
terenul datorită mobilității și sigu
ranței în aruncările de la distan
tă și semidistantă. In ultimele mi
nute, ei au fost însă surprinși de 
revirimentul dinamoviștilor, fiind 
și handicapați de lipsa a trei titu
lari scoși pentru cinci greșeli per
sonale.

Debutul baschetbaliștllor noștri 
s-a soldat cu un succes. Dar prin 
cîte emoții n-au trecut și în ace
lași timp cîte semne de întrebare 
pune meciul programat săptămînă 
viitoare la Bruxelles. Dinamoviștii 
vor trebui să privească cu multă 
atenție a doua întîlnire, căci „zes
trea" de 16 puncte nu apare ca 
suficientă pentru calificarea în tu
rul al treilea al „Cupei cupelor".

V. HOSSU

Rezultate din 
campionatul de hochei

Duminică, în campionatul republi
can de hochei pe gheață (turul trei) 
de la Miercurea Ciuc, echipa Avîn- 
tul din localitate a învins cu 14—1 
pe Tîrnava Odorhei, iar Agronomia 
Cluj a dispus cu 4—2 de Politehni
ca București. Sîmbătă seara tîrziu, 
Dinamo București a întrecut cu 4—2 
pe Politehnica București.

PRONOSPORT
Concursul din 8 ianuarie

Atalanta-Florentina (0-0) X
Foggia-Brescia (0—1) 2
Juventus-Mantova (1-1) X
Lanerossi-Cagliari (0-2) 2
Lazlo-Bologna (2-1) 1
Milan-Torino (1-D X
Napoli-Internazionale (0-0) X
Spal-Roma (1-0) 1
Venezia-Lecco (2-0) 1
Alessandria-Salernitana (3-1) 1
Catanzaro-Pisa (1-0) 1
Livorno-Potenza (1-1) X
Novara-Palermo (1-0) 1

industriei 
evidențiate 

producția 
o depă- 

a anu- 
. > OP* 

ori. în cursul ultimului de
ceniu, creșterea anuală a 
venitului național a fost de 
10 la sută, iar a producției 
industriale de 12 la sută. 
La aceasta trebuie adăugate 
rezultatele remarcabile do- 
bîndite în crearea unor noi 
ramuri industriale, în întă
rirea unor sectoare de bază 
ale industriei, ca siderur
gia, prelucrarea metalelor, 
industria chimică, energeti
că ele., ca și în dezvolta
rea, în pas cu progresul în
tregii țări, a unor regiuni 
rămase odinioară în urmă 
pe plan economic și social.

In anii construcției 
cialiste, în Iugoslavia 
fost înălțate numeroase 
treprinderi industriale im
portante, înzestrate cu teh
nica modernă, marile șantie
re de construcție devenind 
o priveliște caracteristică a 
meleagurilor țării. Am vi
zitat de curînd cîteva din 
aceste șantiere care schim
bă fața locurilor și viața 
oamenilor, îmbogățindu-'.e 
și înnoindu-le continuu.

rogresele do- 
bîndite de Iugo
slavia în dome
niul 
sînt

de faptul că 
globală actuală 
șește pe aceea 
lui 1939 de aproape

Combinatul
siderurgic 
din Skoplie

so- 
au 
în-

• Titlul de cel mai bun pugilist polo
nez pe anul 1966 a fost atribuit campio
nului european și olimpic la categoria 
ușoară Jerzy Kulej, în vîrstă de 26 de 
ani. Anul trecut Kulej a ocupat primul 
loc în cadrul „Săptămînii preolimpice 
internaționale" de la Ciudad de Mexico, 
învingîndu-1 în finală la puncte pe 
V. Antoniu (România).

Acele ceasornicului 
gara centrală a orașului 
s-au oprit la ora 5 și 17 mi
nute, indicînd clipa acelei 
diminefi a lunii iulie 1963, 
cînd aproape întreg o- 
rașul a fost distrus de un 
puternic 
însă nu 
zeu, ci, 
pierderi 
vieți omenești, orașul a con
tinuat să trăiască. într-un 
timp relativ scurt, el și-a 
vindecat partial rănile, re- 
născînd din ruine. Mai mult, 
pe malul Vardarului se 
înalfă acum un mare com
binat siderurgic, mîndria 
locuitorilor capitalei R. S. 
Macedonia. în prezent aici

din

cutremur. Skoplie 
a devenit mu- 

în pofida marilor 
materiale și de

Combinatul 
tie celuloză

ii-

ȘI
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

de la Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila au dezbătut pe 
larg, în recentele adunări, cifrele 
de plan pe anul 1967, au propus o 
serie de măsuri tehnlco-organiza- 
torice menite să asigure îndeplini
rea și depășirea sarcinilor sporite 
ce revin colectivului întreprinderii. 
Pe baza angajamentelor luate la 
fiecare loc de muncă, colectivul 
combinatului și-a propus să depă
șească principalii 
plan cu :

— 8 000 000 
globală ;

— 2 000 000 
marfă vîndută șl Încasată;

— 2 000 tone de celuloză șl 
■emiceluloză ;

— 2 000 tone de carton du
plex și triplex ;

— 1 000 tone de hîrtie 
scris șl tipărit;

— 500 tone de sodă caus
tică ;

— 0,85 la sută la productivi
tatea muncii.

în lumina sarcinilor stabilite de 
recenta plenară a Comitetului Cen
tral al partidului, colectivul com
binatului s-a angajat să reducă 
costurile de producție ou 4 mili
oane lei.

Măsurile tehnico-organizatorice, 
rod al propunerilor valoroase fă
cute de chimiștii combinatului cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor 
plan, constituie o bază sigură pen
tru realizarea angajamentelor. Din
tre acestea, redăm cîteva :

— mărirea gradului de În
cărcare cu tocătură a flerbă- 
toarelor de celuloză ;

— aducerea unor îmbunătă
țiri constructive la prespaltul 
de celuloză umedă, în vede
rea realizării parametrilor pro
iectați (capacitatea de produc
ție și gradul de uscăciune al 
celulozei);

— punerea In funcțiune a 
treptei de albire a celulozei 
chimice cu bioxid de clor ;

— mărirea capacităților de 
depozitare a rezervoarelor de 
filtrat de la Instalația de spă
lare a celulozei;

— îmbunătățirea constructi
vă a sistemului de evacuare 
a sărurilor sodice recuperate 
la filtrele electrostatice ;

— îmbunătățirea gradului 
de recuperare a materialului 
fibros din apele reziduale, în 
special la mașinile de hîrtie 
și reutilizarea în circuit (la 
fierbere) a refuzurilor de la 
sortarea celulozei.

în cadrul recentelor adunări, 
chimiștii brăileni și-au exprimat 
hotărîrea de a nu precupeți nici 
un efort pentru realizarea exem
plară a planului și a angajamen
tului — cuvînt de onoare dat în 
fața partidului.

indicatori de

lei la producția

Iei la producția

se execută ultimele lucrări 
la primul cuptor electric.

Lucrările pe șantierul 
combinatului au început în 
primăvara anului cînd s-a 
produs cutremurul. Prin 
construcția acestui important 
obiectiv se urmărește în 
primul rînd valorificarea su
perioară a resurselor loca
le și, totodată, crearea unei 
baze industriale a Macedo
niei, una din regiunile cel 
mai mult rămase în urmă 
sub vechiul regim. In apro
piere de Skoplie există prin
cipalele materii prime nece
sare : la Demir, Hisar și 
Taimiște — minereu de fier, 
iar în bazinul Kossovo — 
lignit. După cum ne-a de
clarat inginerul Liubcio Mi- 
levski, director pentru pro
blemele de producție al 
combinatului, materia pri-

au apărut:
Volumul 43 al Operelor 

complete ale lui V. I. Lenin 
cuprinde materiale prezentate 
la Congresul al X-lea al P.C. 
(b) din Rusia — care a mar
cat trecerea de la „comu
nismul de război' la noua po
litică economică — precum și 
numeroase alte scrieri (arti
cole, instrucțiuni, proiecte de 
rezoluții etc.), în care se in
dică principalele sarcini pri
vind construirea fundamentu
lui economiei socialiste, întă
rirea unității ideologice și or
ganizatorice a partidului, cla
rificarea rolului sindicatelor, 
demascarea manevrelor tac
tice ale contrarevoluției. Un 
loc important ocupă în acest 
volum articolele și cuvîntărlle 
privind politica partidului în 
problema națională.

de

în volumul Probleme 
construcției de stat in Repu
blica Socialistă România, sub 
îngrijirea unui colegiu de re
dacție alcătuit din dr. Dumi
tru I. Mazilu, conf. univ. dr. Ion 
Filimon și Petre Băleanu, spe
cialiști cunoscuți semnează o

serie de materiale din dome
niul construcției de stat în țara 
noastră.

Sînt înmănuncheate urmă
toarele teme : „Republica So
cialistă România — stat al 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate" de dr. Anita Naschilz, 
„Constituția Republicii Socia
liste România — lege funda
mentală a statului nostru’ de 
dr. D. I. Mazilu, „Sistemul or
ganelor statului în Republi
ca Socialistă România" de 
prof. univ. dr. Tudor Dră- 
ganu, „Rolul economic al sta
tului socialist’ și „înflorirea 
națiunii în condițiile socialis
mului” de Ilie Rădulescu, „Ro
lul statului în înfăptuirea poli
ticii culturale" de Gh. Beres- 
cu, „Dezvoltarea democrației 
socialiste — caracteristica 
fundamentală a statului nos
tru' de prof. univ. dr. loan 
Ceterchi, „Suveranitatea de 
stat în condițiile socialismu
lui" de conf. univ. dr. Con
stantin Vlad și dr. Dumitru I. 
Mazilu, „Activitatea externă a 
statului nostru’ de Cornel 
Bogdan.

Familiile vechi și noi
(Urmare din pag. I)

ceea, la cea mai mică aluzie : 
„Ah, nu 1 Nu înțeleg să mă ames
tec în viața lor. Am văzut destule 
cazuri cînd părinții înșiși 
mult rău tinerelor căsnicii, 
du-se necontenit între copii, 
am început și eu la timpul
m-am descurcat singur. N-am 
mă amestec deloc, în nici un fel 
problemă !’

Fericirea copiilor noștri nu 
poate însă lăsa indiferenți ; nu o
putem lăsa la voia Sntîmplării. A- 
doptînd o atitudine activă în a- 
ceastă problemă delicată, e impor-

aduc 
vîrîn-

Așa 
meu : 

să 
de

ne

tant ca părinții să 
nă în sensul unui 
insuficient judecat. Esențial rămîne 
principiul exprimat într-un fel de 
interlocutorul de la început, tovară
șul Ardeleanu : unitatea permanen
tă de concepții și de senti
mente fundamentale. Avem posibi
litatea să trăim și să ne dezvoltăm 
într-o societate socialistă, formă 
proprie afirmării a tot ce e bun în 
om, în familie, în colectivitate. 
Acea familie care va ști să se gîn- 
dească la viitor cu toată respon
sabilitatea va deschide implicit ti
nereții porțile imensului cer al feri
cirii.

nu devină o frî- 
amestec brutal,

Pe șantier o grijă deose
bită a fost acordată pregă
tirii cadrelor. Din cei 2 500 
de muncitori și tehnicieni, 
mulfi au fost instruifi la 
școala care funcționează 
pe lîngă combinat ; alții au 
fost trimiși pentru speciali
zare la marile întreprinderi 
siderurgice din Zenița și 
lesenije sau în străinătate.

Zagreb — oraș 
al tinereții

Se spune că orașele sînl 
ca oamenii. Unele îmbătrî- 
nesc înainte de vreme, ia' 
altele știu să rămînă mereu 
tinere. Din această ultimă 
categorie face parte și Za
grebul, capitala R. S. Croa-

cîteva sute de ani, pot fi 
văzute edificii moderne, în
tre care blocurile din be
ton, sticlă și aluminiu atrag 
în mod deosebit atenfia.

Cu toate acestea, Zagre
bul își are un stil al său, 
creat de cunoscufii arhitect' 
Viktor Kovacici și Hugo 
Ehrlich, care au lăsat în ur
mă o pleiadă de cadre la 
fel de renumite ca și înain
tașii lor. Aceștia, păstrînd 
ceva din stilul clasic, au im
primat construcțiilor actuale 
linii noi, suplețe și colorit. 
Asemenea caracteristici sînt 
proprii noilor blocuri situa
te de-a lungul străzilor 
„Brigada proletară" și „Re
voluția socialistă”, celor din 
Piafa Republicii și din car
tierul Noul Zagreb. Orașul 
e considerat unul 
mai mari șantiere

din cele 
din (ari

CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD

mă prospectată (cea mai 
mare parte poate fi ex
ploatată prin metoda „la 
zi’) este suficientă pen
tru a asigura procesul 
de producție pe o perioa
dă de circa 60 de ani.

Pe întregul șantier, 
ocupă o . 
hectare, lucrările se 
șoară 
afară 
sînf 
nale 
era re 
obiectiv important din ca
drul combinatului — lami
norul de tablă — va intra 
în producție peste cîte
va luni. Se prevede că 
în 1967 el va produce circa 
100 000 fone laminate de di
ferite profile, care pînă a- 
cum se importau.

Inițial, combinatul a fost 
proiectai penfru o produc
ție de 600 000 tone oțel pe 
an. Pe parcurs însă, pro
iectele au fost modificate, 
astfel că în faza finală, în 
1970 la Skoplie se vor pro
duce anual 940 000 tone 
oțel.

care 
suprafafă de 45 

desfă- 
în ritm susținui. în 
de cuptorul electric, 

gata cele trei fur- 
și stafia de prelu- 
a minereului. Un alt

[ia. în ciuda celor opt se
cole care au trecut de cînd 
a fost menționată pentru 
prima dată existenta orașu
lui sub numele ce-l poartă 
și acum, Zagrebul este con
siderat — după 
fă și fafa — ca 
tinerefii.

Grafie unor 
favorabile și pozifiei 
geografice (de o parte rîul 
Sava, iar de cealaltă mun
tele Medvednifa), orașul nu 
a avut soarta 
zări fortificate 
diu din care 
decît ruine, 
de-a lungul 
istorii, el a adăugat vechi
lor construcții, din care une
le se păstrează și astăzi, 
mereu altele noi. Dar nicio
dată el n-a cunoscut o a- 
semenea infuzie de tinere
țe ca în anii construcției so
cialiste. Se poate spune că 
el a devenit în ansamblu 
un vast și permanent șan
tier. Zagrebul de astăzi este 
cel mai mare centru indus
trial al fării, un oraș în 
care, alături de clădiri de

cum îi ara- 
un oraș al

împrejurări 
sale

acelor așe- 
diri Evul Me- 
n-au rămas

Dimpotrivă, 
întregii sale

în domeniul construcțiilor 
de locuinfe. Dezvoltarea lui 
e cu adevărat uimitoare : 
în 1945 el avea 200 000 de 
locuitori, iar astăzi cuprin
de aproape 700 000, iar nu
mărul lor crește continuu. O 
contribuție prefioasă la as- 
oectul actual al orașului 
și-au adus și renumifii sculp
tori Ivan Mesfrovici, Vania 
Radaus, Ivan Rendici și Frâ
ne Kîrsinici, care prin lu
crările lor au înfrumusețai 
piefele și scuarurile, dîndu- 
le prospețime și tinerețe.

Sistemul hidrotehnic
Dunăre-Tisa-Dunăre

Situată în sudul Cîmpiei 
Panonice, Voivodina este 
considerată un grînar al 
Iugoslaviei. Cele 1 677 000 
de hectare teren arabil cu 
pămîni deosebit de fertil 
din cuprinsul e' realizează 
aproape 40 la sută din pro
ducția de porumb, grîu și

carne a întregii fărl. Dar 
inundațiile periclitează ade
sea munca oamenilor. Alte
ori seceta își face simfite 
efectele dăunătoare.
frivit statisticilor, în ultimii 
o sută de ani numai 17 au 
fost cu adevărat buni pen
tru agricultură , 51 au fost 
am de secetă, iar în 32 s-au 
produs inundafii care s-au 
soldat cu mari pagube. Pen
tru a se preveni efectele ca
lamităților naturale, din pri
măvara anului 1957 a în
ceput construirea sistemului 
hidrotehnic Dunăre—Tisa— 
Dunăre. Este vorba de o 
vastă re(ea de canale, di
guri și stăvilare, care va 
permite irigarea unei supra
fețe de 360 000 de hectare 
și drenarea altor 760 000 de 
hectare de teren. De pe 
suprafețele irigate și dre
nate se vor obfine recolte 
sporite de grîu, porumb, 
sfeclă de zahăr, legume și 
plante furajere.

Pînă în prezent au fost 
terminate ma> bine de ju
mătate din obiectivele pre
văzute în cadrul acestor lu
crări. O altă parte se 
într-o fază înaintată, 
iarna își face simjită 
zenfa, activitatea pe 
tier continuă, întregul 
samblu de lucrări urmînd 
a se încheia în 1970—1971.

Pe lîngă scopurile urmă
rile — protejarea împotriva 
inundațiilor și extinderea iri
gărilor, sistemul hidrotehnic 
Dunăre-Tisa-Dunăre va servi 
și la îmbunătățirea mijloa
celor de comunicație între 
diferitele regium ale Voi- 
vodinei. activizînd viata u- 
nor localități în trecut izo
late de principalele centre 
ale fării. De pe acum ora
șul Novi Sad cunoaște o 
puternică și rapidă înflori
re. Micul port de la Dună
re s-a dezvoltat și moder
nizat, putînd să încarce și 
să descarce anual un milion 
de tone mărfuri.

Po-

află 
Deși 
pre- 
șan-
an-

Am amintit doar trei din 
șantierele importante 
Iugoslaviei de astăzi, 
poate spune însă că 
treaga fără este un 
tier ai cărui 
muncesc cu însuflețire pen
tru edificarea orîndulrii noi, 
socialiste.

ale
Se 
în- 

șan- 
construcfori

N. PLOPEANU
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UN BILANȚ ELOCVENT:

Succesele forțelor patriotice 
sud-vietnameze in 1966

E Conferința de presă în zona eliberată gg 268 000 
de soldați inamici scoși din luptă H 2 130 de avioa

ne doborîte sau avariate

COMUNICAT COMUN 
POLONO-DANEZ

Teatrul de Operă

SAIGON 8 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" anunță 
că în zona eliberată a Vietnamului 
de sud a avut loc o conferință de 
presă organizată de comandamen
tul forțelor armate ale F.N.E., în 
cadrul căreia a fost prezentat tin 
bilanț al succeselor repurtate de 
armata de eliberare în cursul anu
lui 1966 împotriva trupelor ame- 
ricano-saigoneze. Purtătorul de cu- 
vînt al Comandamentului trupelor 
F.N.E. a declarat că în anul 1966 
au fost desfășurate aproximativ 
40 000 de lupte, în cursul cărora au 
fost uciși, răniți sau făcuti prizo
nieri 268 200 de soldați inamici că
rora li s-au alăturat alți 100 000 
care au dezertat din rîndul tru
pelor saigoneze. Forțele armate de 
eliberare au scos în total din luptă 
47 batalioane din care 17 de infan
terie și 7 escadroane blindate ame
ricane, 306 companii din care 79 
americane și 10 satelite. Au fost 
doborîte sau avariate 2 130 avioane 
de diferite tipuri, au fost distruse 
3 300 vehicule militare, 97 ambar
cațiuni, 43 locomotive și 217 vagoa
ne, 742 poduri.

Purtătorul de cuvînt al coman
damentului forțelor armate de eli
berare a precizat că inițiativa pe 
fronturile sud-vietnameze a fost 
deținută în permanentă de forțele 
patriotice. Moralul trupelor ame
ricane, aliate lor și saigoneze, a a- 
dăugat el, a fost în scădere. Dezer
tările din armata saigoneză au luat 
o mare amploare în anul 1966, în 
special în unitățile diviziilor 25, 10 
și 21. Unități întregi au refuzat să 
participe la așa-zisele „operațiuni 
de curățire" sau să vină în ajuto
rul trupelor americane și guverna
mentale aflate în situație precară 
ca urmare a atacurilor patriotilor. 
A fost menționată în acest sens 
răscoala soldaților din regimentul 
1 de blindate, din luna martie 1966, 
precum și refuzul unor soldați ai 
diviziilor I și a 25-a de infanterie 
americană, cantonați la Chu Lai 
de a se supune ordinelor.

★
SAIGON 8 (Agerpres). — Unită

țile Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au 
continuat în noaptea de sîmbătă 
spre duminică atacul început în 
dimineața aceleiași zile asupra ae
roportului Holloway, și a unor 
puncte situate în apropierea loca
lității Pleiku. Agențiile de presă

subliniază că, în ciuda măsurilor 
severe de securitate luate de co
mandamentul trupelor americane 
și saigoneze, forțele patriotice au 
distrus numeroase avioane și eli
coptere aflate la aeroport și 
clădirile situate în apropierea aces
tuia. în cursul nopții, forțele patri
otice au bombardat un post guver
namental situat în partea de est a 
aerodromului. Totodată, trei elicop
tere americane au fost doborîte de 
patrioții sud-vietnamezi în apro
piere de Saigon, în provincia Dei- 
guang Nam (Danang).

Pe de altă parte, avioane ame
ricane au bombardat sectoare ale 
provinciei Dinh Duong, la 46 km 
depărtare de Saigon.

Sursele americane au recunoscut 
că atacurile lansate în ultimele 
două zile de unitățile Frontului 
Național de Eliberare au provocat 
pierderi grele trupelor americano- 
saigoneze.

^n același timp, la Saigon a so
sit generalul Earle Wheeler, șeful 
statului major al forțelor armate 
americane, pentru o vizită de o 
săptămînă în Vietnamul de sud.

TOKIO 8 (Agerpres). — Prin- 
tr-un decret imperial dat publici
tății la 8 ianuarie, s-a stabilit ca 
alegerile generale din Japonia să 
aibă loc la 29 ianuarie. Prin acest 
decret a fost deschisă oficial și 
campania electorală, care va dura 
trei săptămîni. Pentru cele 486 de 
locuri din Camera Reprezentanți
lor a Dietei japoneze au fost în
registrate pînă în prezent 895 de 
candidaturi, dintre care 341 din 
partea Partidului liberal-democrat 
(partid de guvernămînt), 209 din 
partea Partidului socialist, 123 din 
partea Partidului Comunist din 
Japonia, 11 din partea altor parti
de, precum și 119 candidați inde
pendenți.

VARȘOVIA 8 (Agerpres). — în 
comunicatul comun polono-danez, 
publicat în urma vizitei în R. P. 
Polonă a lui Jens Otto Krag, primul 
ministru al Danemarcei, se arată 
că relațiile dintre cele două țări 
se dezvoltă cu succes, în spiritul 
colaborării și avantajului reciproc. 
Această evoiluție constituie o con
tribuție la normalizarea relațiilor 
dintre Est și Vest și slujește la 
consolidarea păcii în Europa. Păr
țile și-au exprimat satisfacția față 
de creșterea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări în ca
drul acordului pe termen lung în 
vigoare, au constatat extinderea 
simțitoare a relațiilor lor culturale 
și și-au manifestat interesul față 
de lărgirea colaborării tehnico- 
științifice.

italia: Conferință
în problema emigrației

Părțile și-au exprimat părerea 
că destinderea care se conturează 
în relațiile dintre statele europe
ne trebuie să se dezvolte și să se 
adîncească pentru asigurarea unei 
securități trainice în Europa. Ele 
și-au reafirmat convingerea că ar 
fi folositoare ținerea unei confe
rințe internaționale în problema 
securității în Europa.

în comunicat se subliniază că 
războiul care continuă și se inten
sifică în Vietnam provoacă o mare 
neliniște și orice escaladare a ope
rațiunilor poate agrava situația in
ternațională și poate avea conse
cințe de neprevăzut. Totodată, în 
comunicat se arată că este necesar 
să fie garantat dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
viitorul.

Jozef Cyrankiewicz a acceptat 
invitația lui Otto Krag de a face 
o vizită oficială în Danemarca.

din București la Cairo

ROMA 8 — Corespondentul A- 
gerprets, Giorgio Pastore, transmi
te : în Italia se manifestă în ultima 
vreme o preocupare intensă în le
gătură cu problema emigrației mîi- 
nii de lucru și a repercusiunilor ei 
asupra economiei italiene. Potrivit 
unor date furnizate de agenția de 
presă „Italia", în ultimii ani au 
părăsit această țară pentru a căuta 
de lucru în străinătate un număr 
de 1 420 000 de muncitori.

Pentru a dezbate această pro
blemă și a elabora propuneri con-

crete care să remedieze situația, 
s-a întrunit la Roma, din inițiati
va Partidului Comunist Italian, o 
conferință la care participă 3 000 
de delegați din partea muncitorilor 
italieni emigrați peste hotarele 
Italiei, precum și din partea tu
turor provinciilor italiene. Se pre
conizează între altele, o intensifi
care a dezvoltării economice a ță
rii, o extindere a zonelor indus
triale, pentru a crea condițiile 
absorbirii forței de muncă.

poziția în conflictul 
cu „Iraq Petroleum

Opera din Cairo a 
găzdui), timp de trei 
săpfămîni, spectacolele 
prezentate de colecti
vul Teatrului de Operă 
și Balet din București. 
Repertoriul cîntărefilor 
români a cuprins ope
rele „Madame Butter
fly" de Puccini, „Car
men" de Bizef, „Truba
durul” de Verdi — 
precum și un recital de 
iucrări ale compozitori
lor clasici universali și 
ale compozitorilor ro
mâni contemporani. 
Presa egipteană a pu
blicat în această pe
rioadă — apreciată în 
viafa muzicală din Cai
ro ca „sezon liric ro
mânesc” — numeroase 
cronici elogioase la a- 
dresa artiștilor români. 
Ziarul „Progres Egyp
tian” subliniază că pu
blicul din capitala 
R.A.U. a putut să des
copere o înaltă școală 
de operă, care nu nu
mai că formează voci 
minunate, ci le dotează 
în același timp cu un

strălucit temperament 
dramatic. Deși opera 
română se prezintă 
pentru prima dată în 
R.A.U., remarca direc
torul Operei din Cairo, 
Saleh Abdun, ea a ob
ținut un binemeritat 
succes. Tn rolul Butter
fly, scrie „Journal d'E- 
gypfe", Lucia Stănescu 
a demonstrat calități 
excepționale afîf din 
punct de vedere vocal 
cîf și scenic. Un succes 
incontestabil al specta
colului, adăuga ziarul, 
îl constituie rolurile 
Pinkerton, în interpre
tarea lui Nicolae Za- 
haria, cu o voce caldă 
și un joc sobru și con
vingător, Eva Laszlo în 
rolul lui Susuki, o 
mezzosoprană cu bo
gată măiestrie vocală. 
Așteptată cu mult inte
res, premiera operei 
„Carmen" de Bizet a 
constituit un mare suc
ces. Rareori — spunea, 
după spectacol dr. 
Riad Faud, șeful cate
drei de muzică a Uni

versității din Cairo —> 
poți întîlni o afît de 
bună concordanță între 
interpretarea vocală șl 
jocul scenic, ca în a-> 
cest spectacol. Cunos
cută deja publicului 
spectator din Cairo, ar
tista poporului Zenaida 
Pally a dat rolului in
terpretat multă strălu
cire și exuberanță. Ală
turi de ea, scrie ziarul 
„Progres Egypfien", 
Ladislau Konya, în ro
lul Escamillo, este un 
bariton excelent, cu o 
mare prestanță și o fru
moasă voce, cu un tim
bru de bronz aurit. 
Aprecieri elogioase au 
cules și cîntăreții Maria 
Șindrilaru și Cornel 
Sfavru.

La spectacolele artiș
tilor români au partici
pat numeroase perso
nalități ale vieții cultu- 
ral-artisfice, miniștri, 
șefi ai misiunilor diplo
matice.

C. OPRICA

Cairo

încheierea lucrărilor

Armata și populația R. D. Vietnam luptă cu eroism împotriva piraților americani ai aerului care bombardează te
ritoriul țârii. în fotografie : rămășițele unui avion doborît

Congresului P. C. Francez

BAGDAD 8 (Agerpres). — Con- 
tinuînd să se mențină pe poziția 
lor fermă, conducătorii sirieni au 
făcut precizări în legătură cu ati
tudinea țării lor față de recentele 
propuneri ale companiei „Iraq Pe
troleum".

Expunînd în fața reprezentanți
lor sindicatului învățătorilor siri
eni evoluția crizei în relațiile din
tre Siria și „Iraq Petroleum Com
pany", Ibrahim Makhos, prim-mi- 
nistru adjunct și ministru al afa
cerilor externe sirian, a confirmat 
respingerea categorică de către gu
vernul său a ultimei oferte a lui 
„Iraq Petroleum" privind rezolva
rea crizei. Se știe că „Iraq Petro
leum Company" a oferit Siriei su
ma de 3 700 000 lire sterline sub 
rezerva de a o considera un avans 
și de a relua convorbirile într-un 
viitor apropiat.

Ibrahim Makhos a arătat că 
pierderile companiei ajung la su
ma de 350 000 lire sterline pe zi, 
subliniind că ea va trebui „să se 
supună revendicărilor juste ale 
poporului sirian". Referindu-se la 
intențiile I.P.C. de a construi con
ducte de petrol care să treacă prin 
Neghev sau Basra, Makhos a ară
tat că ele vor fi foarte costisitoare.

PARIS 8. — Corespondenții A- 
gerpres Al. Gheorghiu și G. Das
căl transmit: Duminică au luat 
sfîrșit lucrările celui de-al XVIII- 
lea Congres al Partidului Co
munist Francez. în ultima zi a dez
baterilor au luat cuvîntul Waldeck 
Rochet, secretar general al P.C.F., 
care a tras concluziile pe marginea 
discuțiilor, precum și Etienne Fa- 
jon, membru al Biroului Politic, 
care a prezentat Congresului ra
portul Comisiei de rezoluție.

Congresul a adoptat în unanimi
tate Rezoluția Politică împreună 
cu amendamentele aduse. A fost 
adoptat, totodată, un mesaj adre

sat președintelui R. D. Vietnam, 
Ho Și Min, prin care se condamnă 
agresiunea S.U.A. în Vietnam ‘ 
se exprimă hotărîrea de a inte^sy 
fica mișcarea de solidaritate m 
Franța cu lupta eroică a poporului 
vietnamez.

Congresul a ales apoi noul Co
mitet Central al partidului precum 
și Comisia Centrală a Controlului 
Financiar.

Comitetul Central a reales pe 
toti membrii Biroului Politic. în 
unanimitate a fost reales în funcția 
de secretar general al partidului 
Waldeck Rochet.

chile: Consfătuire comună 
a partidelor comunist și socialist

■ DAMASC. Tribunalul excepțional instituit la Da
masc a pronunțat sîmbătă sentințele în procesul 

intentat celor care s-au împotrivit evenimentelor de la 
2.3 februarie 1966, care au dus la înlăturarea foștilor 
conducători baasiști din Siria. Instanța a pronunțat 
șapte condamnări la moarte, dintre care șase în con
tumacie. Doi acuzați au fost condamnați la muncă sil
nică pe viață, alte persoane au fost condamnate la 
închisoare între 1—15 ani.

■ MONTEVIDEO. Costul vieții a crescut în Uru
guay în 1966 cu 48,9 la sută — indică datele pu

blicate de ministerul Uruguayan al finanțelor. Agenția 
Associated Press scrie că pesoul Uruguayan, cunoscut 
tn trecut ca moneda cea mai stabilă din America La
tină, a fost devalorizat de 11 ori în 1966.

■ PNOM PENH. într-un comunicat oficial dat publi
cității de agenția cambodgiană de presă se arată 

că tn perioada I ianuarie—30 noiembrie 1966 spațiul 
aerian al Cambodgiel a fost violat de 1 098 de ori, de 
1 632 de avioane.

■ NEW YORK. Societatea de asigurări „Life Insu
rance Company" a anunțat că, în cursul anului 

1966, un număr de 112 000 persoane din S.U.A. și-au 
pierdut viața în accidente. Această cifră este mai 
mare cu 5 000 față de aceea înregistrată în 1965.

■ KUALA LUMPUR. S-a anunțat în mod oiicial că 
toate trupele britanice vor fi retrase săptămînă 

viitoare din Sarawak, unul din teritoriile care compun 
Federația Malayeziei. Ultimul contingent de trupe bri
tanice va părăsi miercuri teritoriul amintit.

■ DAMASC. Postul de radio Damasc a anunțat că în 
dimineața zilei de 8 ianuarie la frontiera dintre 

Siria și Izrael s-a produs un nou incident ca urmare 
a unul atac cu mortiere și tocuri de mitraliere lansat 
de un post Înaintat lzraelian. Partea siriană a ripostat. 
Pe de altă parte, la Tel Avlv un purtător de cuvînt 
al armatei izraellene a acuzat Siria că aceasta ar fi 
deschis focul și că phrtea izraeliană a fost obligată să 
riposteze.

„SCANDALUL 
MEDICAMENTELOR"

BRUXELLES 8 (Agerpres). — Procura
tura belgiană a hotărît să deschidă o an
chetă judiciară asupra „Scandalului înlo
cuirii medicamentelor". Este vorba de o 
tragică înlocuire de produse farmaceutice 
la Institutul medico-chirurgical „Arthur 
Gailly" din Charleroi, datorită căreia ar 
fi murit vreo 20 de pacienți. Administra
ția institutului atribuie răspunderea unei 
firme farmaceutice din Bruxelles, care a 
furnizat sub denumirea de „Benzoat de 
Oestradiol", medicament folosit în mod 
curent pentru traitamentul cancerului, di- 
gitalină, care în doze mari este mortală.

Irakul sprijină cererile Siriei
La rîndul său președintele Ira

kului, Abdel Rahman Aref, în
tr-un interviu acordat ziarului 
„Al Gumhuriyah", a declarat: 
„Nu sîntem de acord cu propune
rile care ni s-au făcut de a devia 
conductele de petrol irakian spre 
Basra". El a motivat această pozi
ție atît prin considerente de or
din național, cît și de ordin eco
nomic.

Irakul, a afirmat el, sprijină ce
rerile Siriei și depune, în același 
timp, mari eforturi pentru relua
rea pompării petrolului irakian 
spre porturile mediteranene din 
Siria și Liban.

SANTIAGO DE CHILE 8 (Ager- 
pres). — La Santiago de Chile a 
avut loc o consfătuire a comisiilor 
politice ale Comitetelor Centrale ale 
Partidelor Comunist și Socialist 
din Chile, consacrată problemelor 
situației interne. în declarația dată 
publicității se relevă necesitatea 
intensificării luptei poporului chi
lian pentru drepturile sale, necesi
tatea unor acțiuni comune în ca
drul pregătirilor pentru alegerile

municipale, care urmează să aibă 
loc, precum și necesitatea creării 
unui comitet național al mișcării 
pentru autodeterminare și solida
ritate a popoarelor țărilor latino- 
americane. Participanții la consfă
tuire au adresat un apel oamenilor 
muncii pentru a intensifica în anul 
1967 lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor, pentru consolida
rea forțelor revoluționare.

Reducerea taxei de scont 
în R. F. G.

■ DJAKARTA. Sîmbătă, la Djakarta a fost semnat 
un acord americano-indonezian privind garanțiile 

acordate investițiilor particulare americano în Indo
nezia. Potrivit agenției France Presse, acordul prevede 
că investițiile private americane în Indonezia vor fi 
rambursate de guvernul S.U.A. in caz de naționali
zare sau tn alte „împrejurări de forță majoră", inclu
siv în caz de război.

(Urmare din pag. I)

■ NEW YORK. La Charleston (statul Virginia) la un 
patinoar rezervat albilor, a avut loc o demonstra

ție de protest împotriva discriminării rasiale. Poliția a 
folosit gaze lacrimogene pentru împrășlierea demon
stranților și a arestat 34 din ei.

■ BEIRUT. Judecătorul de instrucție din Beirut a 
emis sîmbătă opt noi mandate de arestare împo

triva principalilor conducători ai Băncii falimentare 
Intra.

în capitala Afganistanului se construiește un com
plex de clădiri pentru Institutul Politehnic. în foto

grafie : căminul studenjesc

spune „orașul-centură" 
și formează un fel de 
periferie unică a celor 
trei orașe. Amsterdamul 
celor 65 de canale are 
multiple rezonanțe : un 
farmec particular, ade
seori deconcertant prin 
poezia lui tulburătoare ; 
o animație de mare me
tropolă ; o opulență în 
marile bănci și marile 
magazine de pe He- 
erengracht; un port, 
și cîteva zeci de mu
zee vestite. Rotterdam, 
în schimb, este numai 
acțiune : portul, șan
tierele navale, uzine
le chimice, uzinele de 
tnașini-unelte, marile in
stalații de cracare din 
zona petrolieră a Per- 
nisului — pădure de re
zervoare și de rafinării, 
între care Shell, cea mai 
mare din Europa, are o 
capacitate de 17 milioa
ne de tone.

Adevărați pionieri, în 
secolele trecute olan
dezii au cutreierat o- 
ceanele, au îmbogățit 
hărțile lumii descope
rind pămînturi necu
noscute. Omenirea a tre
cut însă prin creuze
tul marilor prefaceri is
torice și navigatorii de 
ieri au rămas să-și gos
podărească patria lor

de nisipuri și canale 
din marginea mării atît 
de generoasă, dar șl a- 
tît de dușmănoasă, pe 
care-au îmblînzit-o cu 
zăbale de piatră, de be
ton, de metal. Dar încă 
înaintea acestor uriașe 
răsturnări, poporul aces
ta atît de vrednic și de 
ingenios a știut să des
cifreze semnele viitoru-

1927 — aparatul de ra- 
dio-recepție, în 1928 — 
aparatele de radio-emi- 
sie, în 1936 — primii 
soli ai televiziunii, în 
1950 — tranzistorii, în 
1959 — calculatorii e- 
lectronici. Cel mai mare 
„imperiu industrial" o- 
landez numără 250 000 
de muncitori, funcționari 
și tehnicieni (dintre care

Evoluon — trebuie să vă 
gîndiți la contribuția a- 
dusă în acest dome
niu de Philips". în a- 
jun, însă, la Amsterdam, 
am fost informat: „de la 
noi vă vin produse in
dustriale, sere, aparate 
medicale, cafea șl ca
cao. Pe de altă parte. 
România ne furnizează 
produse chimice și far-

OLANDA-RODUL VICTORIEI
OMULUI ASUPRA NATURII
lui, să se îndrepte spre 
ele.

Cine trece prin ținu
tul Brabantului nu poa
te să nu zăbovească în 
fața Evoluon-ului — pa
vilionul expoziției ani
versare a uzinelor „Phi
lips" de la Eindhoven. 
Este un fel de palat al 
evoluției electrotehnice 
in ultimii 75 de ani. Aici, 
în sudul Olandei, prin 
1918, a apărut primul 
tub cu raze X construit 
de tehnicienii țării, în

85 000 în Olanda), pose
dă uzine în 60 de țări 
și dispune de birouri de 
vînzare în întreaga lu
me. Iar Olanda indus
trială lasă în urmă O- 
landa agricolă.

La Eindhoven și la 
Amsterdam mi s-au sub
liniat cu interes aspecte 
ale dezvoltării relațiilor 
între țările noastre. 
„Dacă învîrtiți buto
nul aparatului dv. de 
radio — mi s-a spu® la

maceutice, instrumente 
muzicale, mașini-unelte, 
fructe șl cherestea, mo
bilă și ambarcațiuni". 
Cînd mi-am exprimat 
mirarea : „Ambarcați
uni ?" — interlocutorul 
meu a rîs : „Da, ambar
cațiuni. Deși... noi sîntem 
o țară de armatori".

La Amsterdam, la Ha
ga, la Rotterdam, mi s-a 
spus : „Olanda nu poate 
trăi din faima lalelelor 
și nici din folclor. în ul
timele decenii am con

struit o industrie impor
tantă. Cu toate aces
tea, sîntem o țară mică 
și resimțim mereu con
curența marilor mono
poluri străine, îndeo
sebi americane. Tre
buie să ne găsim noi 
partenerii comerciali. Și 
aceștia se află în Est. 
Experiența relațiilor cu 
România este edificatoa
re. Ne furnizați, în con
diții avantajoase, pro
duse de bună calitate. 
La rîndul nostru vă ofe
rim, în aceleași condi- 
țiuni, produse care co
respund exigențelor 
dumneavoastră".

Mi-am amintit de por
țelanul din Delft, de ce
ramica de Gouda, de 
pitoreștile costume popu
lare din Volendam ți 
m-am gîndit că Olanda 
este mult mai com
plexă, că ea reprezintă 
cu mult mai mult decît 
toate acestea. Olanda 
trebuie cunoscută și în 
ritmul marilor sale ges
turi creatoare, în ritmul 
bătăliei pentru domesti
cirea apelor, în ritmul 
uzinelor ei moderne, fe
brile asemeni mareelor, 
luptînd să-și cucerească 
pe planul tehnicii locul 
pe care i-1 poate asigu
ra puterea de creație a 
poporului ei, invers pro
porțională cu dimensiu
nea țării.

Banca federală vest-germa- 
nă a anunțat reducerea taxei 
de scont de la 5 la 4,5 la suta. 
Comentatorii apreciază aceas
tă hotărîre ca oarecum sur
prinzătoare. Intr-adevăr, se 
știe că finind seama de unele 
fenomene negative din econo
mie, Banca adoptase o politi
că de restricții severe în do
meniul creditului. Or, prin 
scăderea taxei de scont, care 
antrenează micșorarea dobîn- 
zii la capitalul de împrumut, 
se ușurează condițiile de ob
ținere a creditului. în cercu
rile financiare din Frankfurt 
se consideră, însă, că măsura 
Băncii federale va avea mai 
mult un efect „psihologic".

Datorită excedentelor în 
devize provenite din exporturi, 
băncile vest-germane au pu
tut satisface în ultimul an di

ferite cereri de credit. Dar, 
costul acestuia fiind ridicat 
— în urma sporirii ratei scon
tului în mai anul trecut, de 
la 4 la 5 la sută — întreprin
derile mici și mijlocii s-au 
văzut puse în fața unor difi
cultăți în investiții. (De alt
fel, este îndoielnic dacă scă
derea cu o jumătate de pro
cent a taxei de scont va con
stitui o soluție pentru acestea).

Ce se urmărește, atunci, prin 
recenta măsură ? O reacție în 
lanț, adică „ieftinirea creditu
lui" în celelalte țări occiden
tale, în special în S.U.A. și 
Anglia, unde prețul acestuia 
este ridicat. Se apreciază că 
acest efect „psihologic" al mă
surii luate la Frankfurt ar 
putea influența pozitiv comer
țul exterior vest-german.

Gh. C.

O unitate a forțelor patriotice din Angola care luptă pentru alungarea colo
nialiștilor portughezi, pentru independența țării
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