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al ministrului
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I

ALIMENTARE
si unele tendințe

9 9

ale consumuluio

în rețeaua comercială putem remarca oDe la un an la altul, 
lărgire a sortimentului și sporirea cantităților de produse alimen
tare, rezultat firesc al unui efort susținut pentru îmbunătățirea apro
vizionării oamenilor muncii. Totodată, în industria noastră alimen
tară se fac simțite o serie de neajunsuri și rămîneri în urmă. Toc
mai de aceea, în fața acestui sector se pun sarcini noi, tot mai 
importante, izvorîte din necesitatea satisfacerii cerințelor multila
terale în continuă creștere

Care este bilanțul industriei 
alimentare în anul care a tre
cut ?

Primul an al planului cincinal a 
fost încheiat cu rezultate pe care le 
putem aprecia ca bune : toate sub- 
ramurile și-au îndeplinit sarcinile 
de plan. De remarcat că dintr-un 
număr de 17 subramuri, 14 au de
pășit nivelul prevăzut, producînd 
peste plan 20 000 tone zahăr, 28 000 
tone ulei comestibil, 50 000 hl lapte 
de consum, însemnate cantități de 
unt, preparate și conserve de car
ne, slănină, bere. Numai depășirea 
obținută la ulei comestibil echiva
lează aproape cu producția ante
belică a întregii țări la acest pro
dus. Sporirea producției a permis 
depășirea livrărilor pentru co
merțul socialist la unele produse 
solicitate de consumatori.

în cursul anului trecut a crescut 
în continuare și baza tehnico- 
materială a industriei alimentare, 
dîndu-se în funcțiune noi capaci
tăți de producție. între altele a- 
mintim : fabrica de bere din Ba
cău, moara din Cluj, morile de po
rumb din București și Ploiești, fa
bricile de pîine din Dorohoi, Vi- 
șeu, Botoșani, Pașcani, fabrica de 
brînzeturi din Caracal, secțiile de 
pastă de tomate de la Valea Roșie 
și Buftea, secția de supe concen
trate de la Valea Roșie, centre de

ale populației.
vinificare, depozite etc. Volumul 
de investiții planificat de 1 259 mi
lioane lei a fost îndeplinit integral.

Trebuie să subliniem că la re
zultatele obținute de întreprinde
rile industriei alimentare, un rol 
esențial l-a avut sporirea produc
ției agriculturii noastre socialiste, 
care a asigurat în mod susținut a- 
provizionarea industriei cu materii 
prime animale și vegetale. Totuși, 
așa cum s-a arătat la Plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1966, pe 
piață lipsesc încă unele bunuri de 
consum alimentare cerute de popu
lație.

In condițiile creșterii continue 
a producției alimentare, spre ce 
produse se îndreaptă cererile ?

— Pe măsura creșterii gradului 
de satisfacere cantitativă a cere
rilor populației — și noi conside
răm că la numeroase produse de 
bază aceste cereri sînt satisfăcute 
integral, cum ar fi la produse de 
panificație, zahăr, ulei, unt, brîn
zeturi, făină — și pe măsura creș
terii veniturilor salariaților și ale 
țărănimii, se observă o deplasare 
a preferințelor consumatorilor că
tre produsele de calitate superi
oară, cu conținut ridicat în sub
stanțe nutritive, cum ar fi pro
dusele din carne, preparatele 
culinare și altele. De asemenea, la 
consumul de pîine se observă o

I

creștere a ponderii cererilor pentru 
produse de franzelărie și speciali
tăți, a căror gamă de 
sporit mult.

Ținînd seama 
tendințe, ce se 
pentru satisfacerea lor ?

— Așa cum am arătat, efortu
rile depuse au fost îndreptate în 
special pentru a depăși planul de 
producție și livrare la produsele 
cele mai solicitate. O atenție deo
sebită vom acorda asigurării pro
duselor alimentare mai ieftine, so
licitate de o masă largă de consu-

sortimente a

I de aceste 
întreprinde

(Continuare in pag. a III-a)
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Un mare

complex

■ Știri din 

hotare Sala Floreasca : Proba de 50 de m
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„Voinicul**
hidrotehnic

in Valea Jiului au început lu
crările unui mare complex hi
drotehnic, unic în felul lui în 
țară, care va asigura regulari
zarea cursului Jiului și îmbună
tățirea alimentării cu apă po
tabilă și industrială a centrelor 
miniere dirt acest bazin.

La Valea de pești se ridi
că un baraj care va forma un 
lac de acumulare de 4,5 mili
oane mc, de unde apa va fi a- 
dusă prin conducte la Vulcan.

La Jieț vor fi săpate 10 pu
țuri de mare capacitate. Ele 
vor asigura debitul necesar de 
apă potabilă localităților Petro
șani, Petrila și Lonea.

ANSAMBLUL DE LOCUINȚE»

ȚIGLINA III
După cele două mari ansambluri 

de locuințe construite în ultimii ani 
— Țiglina I și Țiglina 11 — care 
numără peste 10 000 apartamente, 
în urbanistica nouă a Galațiului se 
înscrie acum un altul: Țiglina III. 
Noul ansamblu completează mo
dernizarea intrării de vest a ora
șului, dînd acestui sector, locuit în 
cea mai mare parte de siderurgiști, 
un plus de vigoare și frumusețe. 
Aici se vor înălța blocuri cu 4—6 
și 9 etaje, dispuse radial-concen
tric, orientate spre Dunăre, cuprin-
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Deși Iarna este încă în 
puterile ei, va trebui să 
facă loc în ourînd primă
verii. Și cum timpul înce
perii lucrărilor în cîmp nu 
este prea îndepărtat, lu
crătorii din G.A.S. și 
S.M.T. se străduiesc să 
pună în stare de funcțio
nare întregul parc de trac
toare și mașini cu care a 
fost înzestrată agricultura.

în unele regiuni au fost 
luate măsuri care 
asigurat un ritm
tens la reparații. Pînă la 
data de 10 ianuarie re
parațiile la tractoarele a- 
parținînd S.M.T. s-au e- 
fectuat în proporție de 
79,4 la sută în regiunea 
Dobrogea, peste 58 la sută 
în regiunea Ploiești și a- 
proape 55 la sută în re
giunea Mureș-Autonomă 
Maghiară. Pînă în prezent 
au terminat reparațiile la 
tractoarele si mașinile 
care vor lucra în campa
nia agricolă de primăvară 
S.M.T.-urile Castelu. Re
mus Opreanu, 23 August, 
Pantelimon. Cogealac, Va
lul Traian. Topraisar și 
altele din regiunea Dobro
gea. precum si unele 
S.M.T. din alte regiuni. 
Pozitiv este faptul că un 
număr însemnat de sta
țiuni au organizat între
ținerea și efectuarea re
parațiilor în tot cursul 
anului, ceea ce a permis, 
între altele utilizarea trac
toarelor aproape în mod 
continuu, chiar și la lu
crări neagricole.

în multe stațiuni 
mașini și tractoare
reparațiile sînt rămase în 
urmă. Pînă la data de 10 
ianuarie pe 
S.M.T. au fost 
49,3 la sută 
toare. 62,8 la 
guri. 66,6 la
mănători pentru păioase, 
85,2 la sută semănători

de
însă

ansamblul 
reparate 

din trao.- 
sută plu- 
sută se

pentru porumb, 63,1 la 
sută cultivatoare și 83,8 
la sută grape cu disc. 
Dar cifrele medii ascund 
situații îngrijorătoare. în 
S.M.T.-urile din regiunile 
Cluj, Brașov, Iași, Bacău, 
Suceava, București s-au 
reparat mai puțin de 45 la 
sută din tractoarele pre
văzute.

Cu toate că în gospodă
riile de stat reparațiile la 
tractoare s-au efectuat în 
proporție de 57 la sută, 
situația nu poate fi con
siderată mulțumitoare în
deosebi în cele din trustu
rile Mureș-Autonomă Ma
ghiară, Suceava și Cluj.

Una din cauzele care 
generează această situație 
o constituie și lipsa piese
lor de schimb. Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini nu a repartizat 
pentru execuția în uzine 
un număr important de 
repere din cotele de piese 
de schimb formulate prin 
planul prezentat de către 
Consiliul Superior al
griculturii. în cursul a- 
nului trecut M.I.C.M. 
a repartizat uzinelor 
menzi în valoare de pes
te 45 milioane de lei. Dacă 
din punct de vedere valo
ric la piesele de schimb 
pentru tractoare nerepar- 
tizarea reprezintă numai 
9,8 la sută, în ce privește 
sortimentul situația este 
mult mai proastă. O se
rie de piese de schimb 
importante, a căror nece
sitate a fost deseori sesi
zată, cum ar fi, de pildă, 
roți dințate de la cutia de 
viteze, discuri de ambre- 
iaj și altele, nu au fost 
repartizate spre a fi pro
duse decît în proporție de 
70—75 la sută.

A-

nu 
co-

C. BORDEIANU

(Continuare 
în pag. a III-a)
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acreditați la București»
sov, ambasadorul U.R.S.S.; B. O. 
Alholm, ambasadorul Finlandei; 
J. B. Haverkorn van Rijsewijk, 
ambasadorul Olandei; S. H. V. 
Sanandaji, ambasadorul Iranului; 
Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. 
Coreene ; Jorge de Oliveira Maia, 
ministrul Statelor Unite ale Bra
ziliei ; Eliezer Doron, ministrul 
Izraelului; Alberto Gu>ani, însăr
cinat cu afaceri a. i. al Uru- 
guayului ; Hernan Sixto Fernandez, 
însărcinat cu afaceri a. i. al Ar
gentinei ; Van Tun, însărcinat cu 
afaceri a. i. al R. P. Chineze ; Han- 
bury Tenison, însărcinat cu afaceri 
a. i. al Marii Britanii; Karl Kor- 
mes, însărcinat cu afaceri a. i. al 
R. D. Germane ; Richard Wagner 
Hansen, însărcinat cu afaceri a. i. 
al Danemarcei, și Erich Strattling, 
șeful Reprezentanței Comerciale a 
Republicii Federale a Germaniei.

Au participat, de asemenea, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, și Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, a invitat pe șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București la o vînătoare care a 
avut loc în zilele de 21 și 22 ianua
rie 1967, la Chișineu-Criș, regiunea 
Crișana.

Din partea Corpului Diplomatic 
au luat parte : Manuel Yepe Me
nendez, ambasadorul Republicii 
Cuba, decanul Corpului Diploma
tic ; K. R. F. Khilnani, ambasa
dorul Indiei; Togooeiin Ghenden, 
ambasadorul R. P. Mongole; 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria ; Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei; Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței; O. G. 
Bjurstrom, ambasadorul Suediei; 
Niccolo Moscato, ambasadorul Ita
liei ; Jozsef Vincze, ambasadorul
R. P. Ungare; General Sambas 
Atmadinata, ambasadorul Indone
ziei ; Akira Shigemitsu, ambasa
dorul Japoniei; Jaksa Petrici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia ; Ri
chard H. Davis, ambasadorul
S. U.A.; Cestmir Cisair, ambasado
rul R. S. Cehoslovace ; A. V. Ba-

ghețurile
Dunării

zînd trei microrbioane cu 6 655 a- 
partamente. Noul cartier va fi de
limitat la sud de larga arteră de 
circulație Galați — Brăila, iar la 
nord de o autostradă continuată 
cu un mare viaduct peste valea 
Catiușei — ambele în construcție 
— pentru realizarea celei mai 
scurte legături între oraș și Com
binatul siderurgic.

Arhitecții și proiectanta au ales 
pentru noul ansamblu de locuințe 
soluții noi, care conduc nemijlocit 
la realizarea unor finisaje supe
rioare, la creșterea gradului de 
confort. La finisajele exterioare 
predomină cărămida specială apli
cată, iar balcoanele sînt placate cu 
ceramică în culori pastelate. Marea 
majoritate a apartamentelor sînt 
cu 3 și 4 camere, au o mai bună 
împărțire interioară. Băile și bu
cătăriile sînt placate cu faianță și 
plăci ceramice. Pe scări și holuri 
se folosesc mozaicuri prefabricate. 
Cămările au fost prevăzute cu 
rafturi, iar ferestrele cu jaluzele.

Cel circa 20 000 de locatari ai 
ansamblului de locuințe Țiglina III 
vor dispune de numeroase con
strucții social-culturale: două mari 
complexe comerciale, cu o suprafa
ță de 4 S50 m.p., două școli, una 
cu 16 săli de clasă și alta cu 24, un 
dispensar și două grupuri sanitare, 
puncte culturale, creșe, grădinițe, 
o spălătorie de cartier și altele. 
Pentru posesorii de autoturisme, 
proiectanta au prevăzut garaje.

Primele 1 655 apartamente ale 
noului ansamblu au fost predate 
locatarilor pînă la sfîrșitul anului 
trecut. Agenda de lucru a con
structorilor pe 1967 este bogată. 
Pînă la sfîrșitul acestui an vor fi 
date aici în folosință încă 3 438 a- 
partamente, precum și majoritatea 
dotărilor social-culturale prevă
zute.

Rcidu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

De strajă intereselor
poporului muncitor

OLTENIȚA (corespondentul 
„Scînteii"). — Pe Dunăre, ză- 
poarele de gheață au început 
să opună obstacole în calea 
navigației. „Voinicul", primul 
spărgător de gheață românesc, 
realizat de constructorii de la 
Șantierul naval Oltenița, a por
nit cu cîteva zile în urmă în 
prima sa misiune pe Dunăre. 
Ing. Ion Cristea, directorul șan
tierului, care a însoțit vasul în 
prima cursă, ne-a relatat că 
„Voinicul" a salvat remorche
rele „Lehliu" și „Săvinești" ce 
s-au aflat timp de trei zile în 
blocajul de gheață la distanța 
de 20 km în aval de Cerna
vodă. El a spart trei blo
cade de gheață între Cerna
vodă și Brăila pe o distanță 
de peste 40 km și a dat drum 
liber remorcherelor. Acum se 
află în drum spre mare în a- 
propiere de Sulina pentru a 
scoate din blocajul de ghea
ță vasele străine ce trans
portă cherestea pentru export. 
In prima sa misiune „Voinicul" 
s-a comportat voinicește, con- 
firmînd înaltul nivel tehnic la 
care a fost realizat de harnicii 
constructori. Spărgătorul de 
gheață are o forță de 2 200 CP, 
este dotat cu echipament de 
înaltă tehnicitate și sfarmă 
gheața pînă la o grosime de 
60 cm.

poarele de gheață au începi 
să opună obstacole în cale

Se împlinesc astăzi 
18 ani de la crearea 
miliției din Republi
ca Socialistă Româ
nia. Sub conducerea 
și îndrumarea per
manentă a Partidului 
Comunist Român, cu 
sprijinul larg și în
suflețit al oamenilor, 
muncii, miliția a a- 
dus și aduce, alături 
de celelalte organe 
ale statului, o preți
oasă contribuție la 
apărarea cuceririlor 
revoluționare ale po
porului muncitor, la 
respectarea legalității 
socialiste, la asigura
rea ordinii și liniștii 
publice.

în decursul anilor 
organele și formațiu
nile de miliție și-au 
ridicat pregătirea de 
specialitate, strădu- 
indu-se să fie perma
nent la datorie și să 
răspundă prin fapte 
încrederii cu care le 
înconjoară oamenii 
muncii. în executarea 
misiunilor de servi
ciu, lucrătorii de mi
liție dovedesc, prin 
munca plină de ab
negație în slujba a- 
părării și întăririi or
dinii de drept socia
liste, nețărmuritul lor 
devotament față de

General 
locotenent 

Stelian STAICU

patrie, partid șl po
por.

în activitatea lor, 
organele 
acordă o 
portantă 
vutului 
vorul bunăstării ce
lor ce muncesc. Nu 
este vorba numai de 
grija de a nu se ri
sipi sau sustrage bu
nuri ale întreprinde
rilor, ci și de lupta 
pentru prevenirea 
pagubelor ; așa s-a 
întîmplat în comu
nele Ramna și Bozo- 
vici din regiunea Ba
nat unde, în timpul 
unor inundații, lucră
torii de miliție au 
fost în primele rîn- 
duri în acțiunile de 
salvare a unor im
portante bunuri a- 
parțmînd cooperati
velor din aceste loca
lități. Totodată, mili
ția apără avutul per
sonal al cetățenilor 
împotriva elemente
lor necinstite. Lucră
torii de miliție își fac

de miliție 
mare im- 
apărării a- 
obștesc, iz-

Primele blocuri din Țiglina III au ?i primit locatarii Foto t M. Andreeicv

o datorie de onoare 
din aceasta, cu atît 
mai mult cu cît în 
societatea noastră a- 
vutul personal 
avut dobîndit 
muncă.

în activitatea 
organele de

lor, 
miliție 

se străduiesc să asi
gure nu numai apă
rarea avutului ob
ștesc sau personal, a 
legalității socialiste. 
Ofițerii și lucrătorii 
de miliție sînt edu
cați de organizațiile 
de partid în spiritul 
unei înalte răspun
deri față de tot ceea 
ce înseamnă ocrotirea 
vieții, a onoarei și 
demnității cetățeni
lor. Din numeroasele 
fapte de acest fel a- 
mintim unul petrecut 
în orașul Botoșani, 
în timp ce-și înde
plinea atribuțiile de 
serviciu, plutonierul 
Ioan Puiu a observat 
că dintr-o locuință 
iese neobișnuit de 
mult fum; forțînd 
ușa, subofițerul s-a 
găsit în fața unui in
cendiu, din flăcările 
căruia a zmuls trei 
copii aproape asfi- 
xiați (mama lor lip
sea de acasă în acel 
moment).

Putem 
eficiența 
organelor 
a crescut 
perfecționării stilului 
și metodelor de mun
că, ridicării nivelului 
de pregătire a ofițe
rilor și subofițerilor. 
Sesizările sînt rezol
vate în prezent mult 
mai repede, de multe 
ori chiar într-un in
terval de cîteva ore 
de la primirea lor.

în îndeplinirea mi
siunilor lor, organele 
și formațiunile de 
miliție se sprijină pe 
colaborarea cu masa 
largă a cetățenilor, 
concursul și încre
derea acestora fiind 
un factor esențial al 
întregii lor activități. 
Ca un exemplu, des
coperirea unor ele
mente necinstite care 
sustrăgeau sistematic 
produse de la uzinele 
„Electronica" s-a pu
tut realiza datorită 
concursului a i 
meroși salariați ai 
zinei.

aprecia că 
activității 

de miliție 
datorită

(Continuare 
în pag. a Il-a)

este 
prin

(Continuare în pag. a IV-a)

Secretariatul UNESCO a Aqt 
publicității la Pans un raport 
de 259 pagini asupra efecte
lor apartheidului în materie 
de educație, știință, cultură șl 
informație în Africa de Sud. 
Documentul a fost alcătuit cu 
concursul unor experți, după 
o îndelungată anchetă, el ba- 
zîndu-se în special pe publi
cații oficiale ale guvernului 
sud-african, pe rapoartele u- 
nor instituții științifice și de 
cercetare din Republica Sud- 
Africană și din afara ei. El 
este destinat Comitetului spe-

Corespondență 
din Paris

Adunării Generale 
O.N.U. pentru politica de a- 
partheid, care se întrunește în 
prezent la New York.

Raportul califică drept alar
mantă situația din Africa de 
Sud și arată în detaliu cum în 
regiunile studiate discrimina
rea creează o situație inac
ceptabilă în lumea de astăzi. 
Se arată, între altele, că chel
tuielile din venitul național 
net afectate școlilor africane 
sînt în scădere continuă. Dife
rite anchete făcute în rîndu- 
rile copiilor din aceste scoli 
au arătat că 60—70 lț sută 
dintre ei sînt subalimentați, 
50 la sută au nevoie da îngri
jiri medicale și aproape 10 la 
sută trebuie să fie spitalizați 
pentru boli atribuite direct sau 
indirect subalimentației.

Extinderea școlarizării afri
canilor este finanțată în mod 
obligatoriu de africanii înșiși, 
prin taxe speciale. Totuși, nu
mărul copiilor africani din 
școli este limitat, ei sînt izo
lați de diferite alte grupuri et
nice. Se notează posibilitățile 
reduse ale lor de a urma stu
dii secundare sau superioare.
Guvernul sud-african, aratq

Al. GHEORGHIU
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De ce lîncezește 
controlul obștesc 

in instituțiile 
sanitare ?

Din 1960, de cînd a fost 
introdus controlul obștesc 
asupra unităților medico- 
sanitare, de prevederi so
ciale și stațiuni balneo
climaterice, acesta s-a do
vedit un mijloc eficient 
prin care oamenii muncii 
contribuie nemijlocit Ia ri
dicarea nivelului deservirii 
publice. Aproape 12 500 de 
membri de sindicat sînt as
tăzi mandatari ai oameni
lor muncii, aleși în adunări 
generale și conferințe sin
dicale, cu dreptul de a 
controla circa 4 000 de spi
tale, policlinici, materni
tăți, preventorii, circum
scripții sanitare teritoriale, 
farmacii, stațiuni balneo
climaterice ș.a. Cu un plus 
de exigență față de cea a 
cetățeanului obișnuit, echi
pele de control obștesc sa
nitar au făcut sute și mii 
de sugestii și propuneri u- 
nităților controlate, deter- 
minînd ridicarea pe o 
treaptă superioară a acti
vității acestora.

Analizînd însă mai în
deaproape influenta aces
tor organisme obștești a- 
supra unităților din dome
niul sanitar, se observă că 
ea nu se ridică întotdeau
na la nivelul cerințelor ac
tuale, fapt subliniat atît de 
Congresul Uniunii Genera
le a Sindicatelor, cît și de 
Conferința Uniunii sindica
telor din unitățile sanitare. 
Din situațiile care ni se 
semnalează, ca și din inves
tigațiile făcute reiese că o 
mare parte din lipsurile 
care se mai manifestă în 
activitatea controlului ob
ștesc sanitar au drept prin
cipală cauză superficialita
tea. Unde și sub ce formă 
apar aceste simptome ? 
Care sînt cauzele care le 
generează, ce factori tre
buie să acționeze pentru 
înlăturarea lor ?

Să vedem mai întîi care 
sînt sarcinile controlului 
obștesc sanitar. După cum 
reiese din H.C.M. nr. 
681/1960 și din instrucțiu
nile de aplicare a acestei 
hotărîri, echipele trebuie 
să cuprindă 5—7 persoane, 
printre care și un medic, a- 
legerea lor făcîndu-se pe 
termen de un an. Reparti
zarea lor pe unități se face 
de către consiliile locale 
ale sindicatelor, care au și 
datoria de a le instrui cît 
mai temeinic. Controalele 
se efectuează lunar și ori de 
cîte ori va fi nevoie, prin
cipalele obiective fiind : 
modul de internare, con
sultare și îngrijire a bolna
vilor ,- felul în care se com
portă personalul medico- 
sanitar față de pacienți; 
modul de îngrijire a bol
navilor, mai ales în timpul 
nopții etc. Probleme ca 
dotarea unităților, calitatea 
alimentației bolnavilor, re
zolvarea unor cerințe de 
ordin cultural ale acestora 
intră, de asemenea, în o- 
biectivul lor.

Folosind dreptul pe care

îl au de a organiza contro
lul obștesc de masă asupra 
unităților medico-sanitare, 
sindicatele au datoria de a 
lua toate măsurile pentru 
ca acest control să fie cît 
mai competent, multilateral 
șl eficace.

Consiliul Central al U- 
niunii Generale a Sindica
telor a luat în ultimul timp 
o serie de măsuri me
nite să sprijine birourile 
executive ale consiliilor 
regionale și locale ale 
sindicatelor și să în
drume comitetele sindica
telor din întreprinderi și 
instituții în organizarea a- 
cestei activități de larg in
teres cetățenesc. Totuși, 
superficialitatea se face 
simțită uneori chiar de 
la alegerea membrilor e- 
chipelor. Se semnalează, 
uneori, —• cum se în- 
tîmplă, de exemplu, Ia fa
brica „Suveica" din Bucu
rești — că, timp de 9 luni 
din anul trecut, cele patru 
echipe n-au efectuat nici 
măcar un singur control. 
Nu de puține ori întîlnești 
echipe ai căror medici sînt 
oameni în general foarte o- 
cupați și, evident, indispo
nibili, la timpul oportun, 
pentru astfel de acțiuni.

Așa cum ni se relatează 
din Baia Mare, Brăila, Rm. 
Vîlcea, marea majoritate a 
observațiilor și propuneri
lor înscrise în procesele 
verbale de către echipele 
de control obștesc vizează 
deziderate nerealiste, ca, de 
pildă, amenajarea unui lift 
într-o construcție veche cu 
puține etaje, unde n-a fost 
prevăzut așa ceva. Ca să-și 
facă „planul" de controale 
cît mai repede, multe echi
pe efectuează 4—5 vizite 
în 4—5 ore. Evident, mun
că formală, superficială. 
Nivelul calității controale

lor ar trebui ridicat mai 
ales de medicii cooptați în 
echipe. Aceștia, însă, fac 
parte din același raion cu 
medicii unităților vizitate 
și sînt de multe ori cunoș
tințe, astfel încît controa
lele se transformă în sim
ple vizite protocolare, lip
site de conținut și, desigur, 
de efect. Lucrurile ar sta 
altfel dacă s-ar face o se
lecție mai exigentă a aces
tor medici de către secții
le sanitare raionale a- 
tunci cînd sînt propuși. Și 
ar merita studiată propu
nerea ca, eventual, să facă 
parte chiar din alt raion.

Despre alte cauze ale 
ineficientei acestui control 
ne-au vorbit înșiși șefii u- 
nor echipe.

Vasilica Bran, șefa echi
pei nr. 3, și Daria Chirilă, 
șefa echipei nr. 2 de la Fa
brica de confecții și trico
taje „București" (care con
trolează spitalul Colțea): 
în tot cursul anului trecut 
n-am făcut nici un control 
de noapte. Echipele noas
tre sînt formate numai din 
femei.

Teodor Schwind, șef de 
echipă, salariat la întreprin
derea de distribuție a ener
giei electrice București: 
De obicei, echipele de con
trol efectuează controalele 
după ora 17, cînd activita
tea unităților spitalicești e 
mult redusă.

Unele consilii sindicale 
locale, cum sînt cele din 
Deva, Galați, Arad și alte 
orașe, sau din unele raioa
ne ale Capitalei, în loc să 
analizeze profund cauzele 
acestei situații, se rezumă 
Ia explicații. în multe ora
șe din țară s-a ajuns, anul 
trecut, la un control o dată 
la trei luni în fiecare uni
tate ; unitățile ceva mai în
depărtate de centrul regio

nal sau situate mai la mar
ginea orașelor n-au înre
gistrat nici un control; vi
zitele de noapte se reduc 
la 1—2 într-un an întreg 
pentru fiecare regiune în 
parte.

Problema principală a 
controlului obștesc rămîne 
eficiența acestuia. Congre
sul- sindicatelor a atras în 
mod deosebit atenția con
ducerilor de unități că tre
buie să acorde o atenție 
deosebită sesizărilor și pro
punerilor făcute de contro
lul obștesc și să ia măsuri 
corespunzătoare pentru în
lăturarea lipsurilor semna
late. Forul tutelar tehnic și 
metodologic al unităților 
supuse controlului obștesc 
sanitar — Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Socia
le — a elaborat instrucțiuni 
pentru unitățile sale, stabi
lind sarcinile ce le revin 
pentru valorificarea con
statărilor făcute de echipe. 
Totuși, aceste instrucțiuni 
nu sînt traduse în fapt în 
mod sistematic și consec
vent. Medicii unor unități 
își permit să interzică pur 
și simplu efectuarea con
trolului obștesc sau tără
gănează trimiterea propu
nerilor făcute de echipe, ca 
și a măsurilor luate, către 
secțiile sanitare raionale 
și orășenești. în alte cazuri, 
cum se întîmplă la Iași, 
secția sanitară este cea 
care nu dă curs sesizărilor. 
Trebuie amintită, de altfel, 
și încălcarea frecventă a 
dispozițiilor care prevăd 
îndatorirea secțiilor sanita
re de a analiza periodic 
modul cum s-au rezolvat 
propunerile și sesizările 
făcute de echipe.

Preluînd mecanic „me
toda" unităților spitalicești, 
farmaciile trimit procesele 
verbale de constatare sec
țiilor sanitare raionale sau 
orășenești, deși nu au nici 
o tangență cu acestea (nor
mal ar fi ca ele să fie adre
sate oficiilor farmaceutice 
regionale).

Controlul obștesc — cu- 
prinzînd în rîndurile sale 
mii și mii de oameni ai 
muncii — este o expresie 
a democratismului orîndui- 
rii noastre socialiste. Dar 
pentru ca el să poată da 
roadele așteptate, se impu
ne cu tărie îmbunătățirea 
formelor sale de organiza
re, a stilului și a metode
lor de muncă. Se cere ca 
pentru lichidarea superfi
cialității în acest domeniu 
Să intervină atît Consiliu] 
Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, cît și 
Ministerul Sănătății și Pre
vederilor Sociale.

Nicolae BRUJAN

PREMIERE
CINEMATOGRAFICE

Război și pace. Din ampla epopee 
cinematografică după romanul lui 
Lev Tolstoi, vom vedea, săptămîna 
viitoare, la „Patria", prima serie 
dintre cele 'patru realizate de Ser- 
ghei Bondafciuk. Interpret! : Liudmi
la Savelieva (Natașa), Serghei Bon- 
darciuk (Pierre Bezuhov), Viaceslav 
Tihonov (Andrei Bolkonski), Viktor 
Stanițîn (contele Rostov), Kira Iva
nova Golovko (contesa Rostova) și 
alții. Filmul este o producție a stu
dioului „Mosfilm", distinsă cu Ma
rele premiu „ex aequo" la cel de-al 
IV-lea Festival internațional al fil
mului de la Moscova — 1965.

Lumea minunată a 
fraților Grimm — e 
cranizarea cărții „Fra
ții Grimm' de Her
mann Gerstner. Fii 
mul, realizat în S.U.A 
de regizorul Henry 
Levin, are ca inter- 
prefi pe Laurence 
Harvey, Karl Boehm 
Claire Bloom, Waltet 
Slezak, Barbara E 
den, Oscar Homolka 
Va rula în premieră 
la „Republica", „Fes
tival" și „Modem".

B CINEMA M

• Teatrul de operă și balet : AIDA — 19.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI 
— 20.
• Teatrul „Lucia Șturdza Bulandra" (sala

din B-dul Schitu Măgureanu nr. 1); MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A); NU SÎNT TURNUL EIFFEL — 19,30.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Studio a Teatrului National „I. L. 
Caragiale") : GAIȚELE - 19,30.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-Iea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : LUCEAFĂRUL DINSPRE ZIUĂ — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (în sala Palatului Pionierilor) : TIGRIȘORUL PETRE 
- 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19,30.

„Tribuna tinerilor soliști"
Astă-seară, ora 20, are loc în studioul de concerte al Radioteleviziunii un 

program de concerte susținuta de tineri soliști în compania orchestrei simfonice 
a Radioteleviziunii, dirijată de Emanuel Elenescu, în cadrul ciclului „Tribuna 
tinerilor soliști". Programul cuprinde Concertul nr. 20 în re minor pentru pian 
și orchestră de Mozart (Solistă : Florela Geantă), Concertul pentru com și 
orchestră de Paul Hindemith (Solist: Paul Staicu), Concertul în mi minor 
pentru vioară și orchestră de Mendelssohn-Bartholdy (Solistă : Mariana Sîrbu 
din Iași).

!■& concerte!

De strajă intereselor 
poporului muncitor

(Urmare din pag. I)

Paralel cu acțiunile de prevenire 
și descoperire a cazurilor de încăl
care a legalității, s-au dezvoltat și 
acțiunile cu caracter social-edu- 
cativ ale miliției, rolul ai în pro
movarea normelor de conduită ci
vilizată între oameni, în stingerea 
unor neînțelegeri între cetățeni. 
Nu vom relata cazuri ori statis
tici, menționînd numai că, datorită 
intervenției organelor de miliție, 
discuțiilor tovărășești, sfaturilor și 
îndemnurilor lucrătorilor de mili
ție, s-au aplanat nu puține conflic
te caire înveninau relații dintre unii 
cetățeni, evitîndu-se ajungerea în 
fața organelor de justiție.

Stima și prețuirea exprimate de 
cetățeni verbal sau în scrisori de 
mulțumire pentru asemenea fapte 
constituie nu numai un prilej de 
satisfacție și de mîndrie pentru lu
crătorii de miliție, ci și un imbold 
de a depune eforturi sporite pen
tru îndeplinirea exemplară a mi
siunii ce le-a fost încredințată.

Sarcinile importante pe care con
ducerea de partid și de stat le 
pune în fața organelor de miliție 
reclamă necontenita perfecționare 
a pregătirii profesional-juridice și 
polltice-ideologice a ofițerilor și 
subofițerilor, sporirea combativi
tății în lupta pentru prevenirea

infracțiunilor și descoperirea in
fractorilor, pentru respectarea le
galității socialiste. Din păcate, mai 
sînt cazuri cînd lucrătorii de mi
liție nu intervin cu promptitudinea 
și hotărîrea necesare împotriva ce
lor ce săvîrșesc acțiuni cu carac
ter antisocial, manifestă pasivitate 
față de elemente turbulente care 
se dedau la manifestări huliganice. 
Oamenii muncii sînt îndreptățiți 
să solicite organelor de miliție mai 
multă combativitate, maximum de 
intransigență față de aceste ele
mente retrograde. întotdeauna 
lucrătorul de miliție trebuie să fie 
un sprijin al cetățenilor, un factor 
de ordine în jurul său.

Sarcini sporite revin organelor 
noastre în ce privește desfășurarea 
circulației rutiere. Intensificarea 
continuă a traficului rutier ne im
pune îmbunătățirea permanentă a 
muncii de dirijare și de control, 
popularizarea largă, în rîndul ce
tățenilor, a normelor privitoare la 
regimul de circulație. Se impune 
un control mai riguros al miliției 
asupra circulației, în mod special 
pe șosele, unde nu rareori mai sînt 
trecute cu vederea diferite încăl
cări ale regulamentului și unde se 
produce de fapt procentul cel mai 
mare de accidente. Sarcina orga
nelor de miliție este de a înrădă
cina ideea că respectarea regulilor

de circulație este în interesul ce
tățenilor, în aceasta manifestîn- 
du-se grija pentru viața și capa
citatea de muncă a oamenilor, pen
tru apărarea bunurilor obștești și 
a celor personale.

în îndeplinirea sarcinilor încre
dințate de partid și guvern, lucră
torii de miliție trebuie să fie mo
del de disciplină și de conduită 
morală și profesională, să dove
dească, în întreaga lor activitate, 
promptitudine și răspundere în 
executarea întocmai a ordinelor și 
îndatoririlor de serviciu, să fie 
permanent receptivi la «sesizările și 
părerile celor ce muncesc.

Pretutindeni și în orice mi
siune încredințată, lucrătorul de 
miliție trebuie să dea dovadă de 
o înaltă solicitudine fată de ce
tățeni, să constituie un exem
plu de atitudine civilizată, — 
ceea ce nu numai că va spori 
continuu prestigiul și respectul de 
care se bucură, dar va constitui și 
un factor de educare a cetățenilor 
în spiritul comportării civilizate, al 
politeții și demnității.

înfăptuind indicațiile conducerii 
de partid și de stat, lucrătorii de 
miliție, împreună cu celelalte or
gane ale statului, sînt hotărîți să 
nu-și precupețească eforturile pen
tru îndeplinirea misiunii de mare 
răspundere ce le revine în întărirea 
societății noastre socialiste.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru 
ecran panoramic (seria I) : PATRIA
— 9; 12; 15; 18; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 
14; 16,30; 18,45; 21, VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45 (la ultimele două cinematogra
fe completarea Unirea).
• MONDO CANE (ambele serii) : 
LUCEAFĂRUL — 9,30; 13; 16,30; 20, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
BUCEGI - 9; 12,30; 16; 19,30, ME
LODIA — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, 
RAHOVA — 15,30; 19.
• SEMNUL LUI ZORb : CINEMA
TECA — 14.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR :
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, EXCELSIOR — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FLO- 
REASCA - 9,30; 12,30; 15,15; 18;
20,45.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : 
FESTIVAL — 10; 12,30; 16; 18,45; 
21,15, MODERN — 9; 11,30; 15; 
17,30; 20.
• ȘAH LA REGE : LUMINA 
(completare A cui e șoseaua ?) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• ZORBA GRECUL: UNION — 
10,30; 14,30; 17,30; 20,15, GRIVIȚA
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9; 10.
• OMUL DIN RIO : DOINA (com
pletare Sărbătorirea Unirii princi
patelor) — 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, COLENTINA (completare Ci
clon!, anticicloni, fronturi) — 15; 
17,30; 20.
• PE URMELE UNUI REPORTAJ
— A 6-A SESIUNE A MARII ADU
NĂRI NAȚIONALE — CĂLĂRE
ȚUL PE PONEY — JOCUL — UL
TIMA TREAPTĂ : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• GOLGOTA — cinemascop : GIU- 
LEȘTI (completare Orizont științi
fic nr. 8) — 15,30; 18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Ci
clon!, anticicloni, fronturi) — 14; 16; 
18; 20, VITAN (completare Cantona
mentul) — 15,30; 18; 20,15; FEREN
TARI (completare Căsuțe zburătoa
re) — 16; 18,15; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA: DA
CIA (completare Apa în pericol)
— 9—13,30 în continuare; 16; 18,30; 
21, MUNCA (completare Orașul in
terzis) — 16; 18,15; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : BU- 
ZEȘTI (completare Mirceștii în 
pastel) — 15,30; 18; 20,30.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN 
MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : CRÎNGAȘI — 15,30; 
18; 20,30.
•_EL GRECO — cinemascop : GLO
RIA (completare Pe urmele unui 
reportaj) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, TOMIS (completare Pe 
calea înfloririi patriei socialiste) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• MINUNATA ANGELICA - cine
mascop : UNIREA (completare Dru
mul spre succes) — 15,30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK - ci
nemascop : FLACĂRA (completare 
Apa în pericol) — 15,30; 18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE: 
ARTA — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
AURORA — 9; 11; 13,15; 15,30; 18,15;
20.30, FLAMURA — 9; 12; 15; 18;
20.30.
• SANJURO — cinemascop : MIO
RIȚA (completare Două orașe) — 
9; 11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cine
mascop: POPULAR (completare Din 
pămînt și foc) — 15,30; 18; 20,45, 
COSMOS (completare înflorim și 
noi cu țara) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MO
ȘILOR (completare Salut, Festi
val !) — 15,30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : VII
TORUL — 15,30; 18; 20,30.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN :
VOLGA (completare Drumul spre 
succes) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, LIRA (completare Ora
șul interzis) — 15,30; 18; 20,30.
• CUMBITE : PROGRESUL (com
pletare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea Hune
doara) — 15,30; 18; 20,30.
• FALSTAFF : DRUMUL SĂRII — 
15,15; 18; 20,30.
• FAUST XX — cinemascop : CO- 
TROCENI (completare Orizont știin
țific nr. 7) — 15,30; 18; 20,40.
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : 
PACEA — 15,45; 19.

DIN PROGRAMUL 
EMISIUNILOR RADIOFONICE 
—— 23 — 29 IANUARIE 1967 ———

PROGRAMUL I: Cara
vana melodiilor (7,30). 
Cîntece și jocuri (8,10). 
Sfatul medicului — Efi

ciența tratamentului balnear — iarna (9,30). „Republică, 
pamînt străbun" — emisiune de cîntece (10,03). Roza vîn- 
turilor. Omul și planeta sa : „Terra și Universul". Pre
zintă prof. univ. Călin Popovlci (10,30). Afiș radiofonic. 
Emisiunile culturale ale săptămânii (11,20). Caleido
scop muzical (15,30). Prima emisiune a concursului 
„Meșterii de jucării” (16,30). Rapsozi ai plaiurilor noastre
(16.40) . Muzica și natura (17,35). Tribuna radio. Unirea — 
moment de deosebită însemnătate istorică. Prezintă acad. 
A. Oțetea (18,00). Varietăți muzicale (18,12). Ritmurile cin
cinalului. Realizarea ritmică a planului de investiții
(18.40) . Melodia zilei : „Gîndește-te bine" de Aurel Giro- 
veanu. Text și interpretare Flavia Buref (19,30). Teatru 
radiofonic. „În zilele Unirii". Adaptare radiofonică după 
piesa lui Tudor Șoimaru. Interpretează un colectiv artistic 
al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași (20,30). 
Ritm și melodie (23,00). PROGRAMUL II : Selecțiuni din 
operete românești (7,45). Piese vocale din muzica de estra
dă (8,15). „Pe Mureș și pe Tîrnave" — emisiune de folclor 
(8,30). Orchestra simfonică a Filarmonicii de stat din Cluj, 
dirijată de Antonin Ciolan, interpretează Simfonia a Il-a 
in Re major de Beethoven (9,03). Miorița — Legende 
populare românești (10,05). Viers de doină fermecată 
(10,45)._Matineu de operă: „Petru Rareș” de Caudella — 
montaj muzical-literar (11,20). Concert de prînz (13.30). 
Călătorie muzicală prin regiunile patriei (14,30). Vreau 
să știu : „Apa — izvor de viață și de energie" (15,30). 
Cîntece populare de dragoste (16,20). Tangouri și bole- 
rouri de concert (17,10). Orchestra ansamblului fol
cloric al Sfatului popular al Capitalei (17,30). Premiere 
muzicale radiofonice : Șase piese umoristice, pe ver
suri de Tudor Arghezi, pentru cor de copii, mică 
formație și bandă de magnetofon de Laurențiu Profe- 
ta (19,05). „Succese de pretutindeni" — muzică ușoară
(19.40) . Transmisiune din studioul de concerte al Radio
televiziunii, a concertului de concerte din ciclul „Tribuna 
tinerilor soliști". Dirijor, Emanuel Elenescu (20,00). Mo
ment poetic. Versuri de Alfred Margul Sperber în tradu
cerea lui Eugen Frunză (22,30). Compozitori și interpreți 
— muzică ușoară (22,35). Din melodie în melodie (23,50).

față (12,10). Melodii populare din diferite regiuni ale 
țării (13,15). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru copii) — (15,30). Pe teme medicale (16,15). Muzică 
ușoară de Petre Mihăescu, Ludovic Dizzi, Alin Noreanu 
și Horia Ropcea (16,30). Valsuri instrumentale (17,10). 
Cronica literară de G. C. Nicolescu (17,40). Teatru radio
fonic. Ciclu „Maeștri ai dramaturgiei universale" William 
Shakespeare „Femeia îndărătnică" (20,30). Moment poetic. 
Versuri de V. Alecsandri (22,30).

PROGRAMUL I : Ac
tualitatea agrară. în cu
prins : Din experiența u- 
nităților agricole cu rezul

tate bune în creșterea păsărilor (6,15). Jocuri populare 
(7,15). Sfatul medicului : Sporturi și jocuri de iarnă pen
tru copii (9,30). Tarafuri ale căminelor culturale (9,35). 
Radioracheta pionierilor : „Globul de platină". Scenariu 
științifico-fantastic de Radu Pavel (10,30). Cărți care vă 
așteaptă (11,20). Aici, Craiova ! (12,30). Suita I din baletul 
„Păcală” de Viorel Doboș (12,50). Vă reamintiți melodiile ? 
(14,08). De la Frescele Voronețului la Coloana Infinită. 
Ctitori de frumusețe — figuri de domnitori în pictura 
românească. Prezintă Teodor Balș ; Bienala de artă 
populară (17,10). Din creația de tinerețe a lui Geor ’ 
Enescu (17,30). In jurul globului (18,03). Ritmurile cinci
nalului. Realizarea ritmică a planului de investiții (18,40). 
Seară pentru tineret (19,00). Ion Voicu prezintă Concertul 
în re minor pentru vioară și orchestră de Wieniavski 
(22,20). Pagini lirice (23,00). PROGRAMUL II : Formații 
vocale de muzică ușoară (7,55). Melodii pentru excursio
niști (8,15). Muzică populară de pe plaiuri oltenești (8,30). 
Din muzica popoarelor (14,30). Muzică de estradă de com
pozitori români (15,10). Interpreți și compozitori de mu
zică ușoară (16,30). Emisiune literară (17,40). Transmisiu
nea concertului corului și orchestrei de studio a Radio
televiziunii. Dirijor, Constantin Bobescu ; dirijorul corului 
Aurel Grigoraș (19,50). Moment poetic : „Cîntec de seară" 

" ’ ” (22,30). Melodii pe placul— versuri de Ștefan Petică 
tuturor (23,55).

PROGRAMUL 1 : Emi
siune pentru pionieri 
(6,45). Cîntec, joc și voie 
bună (8,10). Sfatul medi- 

varicelor în timpul sarcinii

PROGRAMUL I : Sfatul 
medicului : Școala mamei 
(9,30). Din cele mai cu
noscute melodii popu

lare (10,03). Cîntece pionierești (10,30). Concertul 
nr. 1 în Do major pentru pian și orchestră de 
Beethoven. Solist, Valentin Gheorghiu (10,45). Cîn
tece de Ioan Chirescu (12,30). Uvertura națională mol
dovenească de Alexandru Flechtenmacher ; Triptic sibian 
de Gheorghe Soima ; Suita a Il-a pe teme din Muntenia 
de Dumitru Capoianu (12,40). Orchestre de estradă (14,08). 
Vechi cîntece patriotice : „Apelul moldovenilor de la 
1848" de Alexandru Flechtenmacher; „Trei culori" și 
„Pe-al nostru steag" de Ciprian Porumbescu ; „Deșteaptă- 
te române" pe versuri de Andrei Mureșianu ; „Cîntăm 
libertatea" de Dumitru Kiriac, pe versuri de George 
Coșbuc ; „Pui de lei” de Ionel Brătianu, pe versuri de 
loan Nenițescu (16,15). Luminile rampei. înregistrări din 
spectacolele Operei de stat din Timișoara (16,40). Cadran 
cultural : Pagini dedicate Unirii ; Ion Biberi și Petru 
Comarnescu despre raportul estetic dintre talent și muncă 
(17,10). Ediție radiofonică : Ion Luca Caragiale. Copilăria 
și tinerețea scriitorului. Prezintă Al. Săndulescu (21,05). 
PROGRAMUL II : Uverturi și fantezii — muzică 
de estradă (8,15). Itinerar folcloric (8,30). Imagini ale 
patriei în muzica simfonică : Rapsodie bănățeană de Vasile 
Ijak ; Rapsodie moldovenească de Achim Stoia (9,03). 
Antologie de literatură universală (10,05). Arii din opere 
românești (10,20). De la fluier la marile ansambluri folclo
rice (10,46). Piese instrumentale (11,20). Compozitori de 
muzică ușoară : Nicolae Kirculescu, Eugen Teger și Gelu 
Solomonescu (12,15). Din succesele muzicii ușoare româ
nești (13,08). Melodii populare interpretate la diferite in
strumente (13,15). Melodii... melodii — muzică ușoară (15,10). 
Emisiune de basme : „Ionică Făt-Frumos” — basm popular 
(15,30). Limba noastră. Vorbește acad. prof. Al. Graur 
(17,40). Din înregistrările violonistului Ion Luca Bănățeanu 
(17,50). Compozitori din trecut : Carol Miculi (Horă în 
Moldova); George Stephănescu (Idilă); Enrico Mezzetti 
(Gavotă în stil antic) — (18,00). „De la lume adunate" 
— muzică populară (18,35). Actualitatea muzicală. Din 
cuprins : Leopold Stokowski la pupitrul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii ; Concertul simfonic al Filarmo
nicii „George Enescu" (19,05). Noapte bună, copii : „Fîn- 
tîna Mădălinei”. poveste de Călin Gruia (19,30). Cercul 
melomanilor : la cererea ascultătorilor, pagini din creația 
simfonică a lui George Enescu (19,50). Gaudeamus (emi
siune pentru studenți — (20,30). Moment poetic. Răsunet 
liric la Hora Unirii (22,30). Simfonia în Do major de Mihail 
Jora (23,10). Melodii lirice (23,40). „Tîrziu în noapte" — mu
zică ușoară (23,52).

cului : Prevenirea apariției _____  ... „ _____
(9,30). „Un flăcău cu mîndra lui" — cîntece populare de 
dragoste (10,15). Recital Arta Florescu și Dan Iordăchescu 
(10,55). Dialog pe teme coregrafice (11,20). Selecțiuni din 
opereta „Mama soacră" de George Stephănescu (12,10). 
Cîntece pe versuri de Eugen Frunză (12,30). Buchet de 
melodii românești (13,05). Soliști și orchestre de muzică 
de estradă (14,08). Orchestra de muzică populară „Doina 
Moldovei" a Filarmonicii de stat din Iași (15,00). Piese co
rale de • Dimitrie Cuclin (16,40), In slujba patriei (17,10). 
In jurul globului (18,03). Radiosimpozion. Aspecte psiholo
gice ale organizării științifice a muncii (18,40). Viața de 
concert a Capitalei (22,20). Serenade și romanțe în inter
pretări corale (22,40). PROGRAMUL II : Melodiile dimi
neții (7,55). Călătorie muzical-folclorică prin regiunile pa
triei (8,30). Program interpretat de orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „Gheorghe Dima" din Brașov (9,03). 
Teatru radiofonic. „Căsnicia nu-i o joacă" de I. D. Șer- 
ban. Interpretează un colectiv artistic al Teatrului de stat 
din 
mici).
struim un trenuleț 
Melodii ' , ’ _ , ___
talul violoncelistului Daniil Șafran (17,16). Cîntăreți ai 
plaiurilor noastre (17,30). Coordonate culturale 
Dansuri simfonice românești (19,05). Transmisiune 
Opera română de stat din Cluj : „De la Matei 
citire" de Ion_ Nona Ottescu (premieră pe

Arad. Ineluș-Invîrtecuș (emisiune pentru cei 
Concursul „Meșterii de jucării" : să con- 

(15,30). Hore și sîrbe (16,20). 
alese, interpretări preferate (16,30). Reci-

(17,40). 
de la 
Vodă 

____  ,,______ țară). 
Moment poetic. Poezie cehă (22,30). Discuri inedite. Mu
zică de fanfară de-a lungul a trei secole : de la Clarke 
la Jolivet. Interpretează 
Armand Birbaum (23,10).

Ansamblul de soliști dirijat de

PROGRAMUL I: Sfatul 
medicului : Prevenirea
bolilor profesionale în in
dustria minieră (9,30). 

Morăreni, regiunea Mureș- 
. ... „Mai mîndră țara noastră 

program de cîntece (10,03). Emisiune literară

MIERCURI
dinTaraful Casei de cultură _ 

Autonomă Maghiară, (9,35).
crește" _____  \ )__ ____  _______  ... __
pentru școlari. „Mihai Eminescu și opera sa”, Prezintă 
conf. univ. Zoe Dumitrescu-Bușulenga (10,30). Muzică 
ușoară (11,30). Pagini din „Cavaleria rusticană" de 
Mascagni. Interpretează Cornel Stavru, Corinna Vozza 
și Victoria de Los Angeles, Franco Corelli și A- 
driana Lazzarini (12,25). Concert pentru flaut și or
chestră de Ludovic Feldman (solist Alexandru Nicolae) — 
(12,45). Melodiile iernii (14,15). Orchestra de muzică popu
lară „Doina Olteniei" din Craiova (15,00). Clasici ai mu
zicii corale : Dumitru Kiriac și Ion Vidu (16,40). Arii din 
operete interpretate de Constantin Drăghici (17,00). Ani de 
ucenicie. Din activitatea editorială a unor cercuri literare 
(17,10). Tribuna radio. Opinia colectivului — mijloc de 
educație (18,03). Program susținut de corul „Gavriil Mu- 
sicescu" din Iași : dirijor, Ion Pavalache (22,45). 
PROGRAMUL II : Dansuri de estradă (8,15). „Tran
dafir de la Moldova” — muzică populară (8,30). Poemul 
simfonic „Evocare" de Dumitru Bughici; „București 1959” 
— trei mișcări simfonice de Pascal Bentoiu (9,03). Lectură 
în premieră : Lucian Zatti : „Orașele dragostei" ; Ion Ra- 
hoveanu — „Țara fără cîntec" (10,05). Program interpretat 
de Cvintetul de suflători „George Enescu" (10,20). Bu
chet de melodii populare (10,50). „Anotimpul florilor de 
gheață" — program de muzică ușoară (11,07). Piese pen
tru pian de Radu Paladi, Tudor Ciortea, Paul Constanti- 
nescu (11,20). Din țările socialiste (11,30). Cu scrisorile în

PROGRAMUL I: Ac- 
tualitatea agrară. Din cu
prins : Avantajele micii 
mecanizări în zootehnie 

(6,15). „Excursioniștii veseli” — program de muzică ușoară 
(7,30). Sfatul medicului : Alimentația rațională în timpul 
iernii (9,30). „Dobroge, mîndră grădină" — emisiune de 
folclor (10,15). Emisiune muzicală pentru școlari : „Căsuța 
poștală muzicală” (10,30). Revista literară radio (11,20). în- 
tîlnire cu melodia populară și interpretul preferat (13,30). 
Piese instrumentale (16,15). Pagini corale (17,00). Muzica 
și dansul : Rondo-ul (17,40). In jurul globului (18,03). Știin
ță, tehnică, fantezie (18,40). O melodie pe adresa dumnea
voastră (19,00). Unda veselă (21,05). Prima întîlnire. primul 
dans (21,35). PROGRAMUL II : Selecțiuni din operete 
(7,45). Muzică populară din Banat (8,30). Bibliotecă de 
literatură română : „O, mamă, dulce mamă !" (chipul 
mamei în literatură) — (10,05). La microfon Alexandru 
Grozuță și Ion Oprea (11,40). Cîntece patriotice (12,00). 
Revista revistelor economice (12,10). Din viața muzicală a 
orașului Craiova (12,25). Prelucrări din folclor prezentate 
de sextetul vocal feminin „Perinița" (13,15). Răsună cîn- 
tecul și jocul pe întinsul patriei (14,30). Soprana Teodora 
Lucaciu în opera „Faust" de Gounod (16,00). Cîntă Dorina 
Drăghici, Yves Montand, Aida Moga și Luis Alberto del 
Parana (16,30). Tineri interpreți de muzică populară : 
Alexandru Dumbravă, Viorica Groza și Constantin So- 
rescu — voce, Anton Boțea — caval, Remus Bistriță — 
taragot (17,30). Scriitori ai secolului XX : Eugene O’Neill 
(17,40). Colegi de liceu (19,30). Cîntă Gică Petrescu, Doina 
Badea, Eduardo Vianello, Cilla Black și orchestrele 
Alexandru Imre și Michel Legrand (19,50). Călătorie în 
istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultători): 
„Palete ale plaiurilor românești". Autor prof. univ. Râul 
Șerban (20,30). Seară de operetă : „Văduva veselă" de 
Lehar (fragmente) — 21,05). Ritm și fantezie (23,59).

duminica PROGRAMUL I: Cîntă 
fanfara reprezentativă a 
armatei (7,18). Formații 

._ .. ,. . _ , vocale de muzică ușoară(7,30). „Mult mi-e draga țara mea” — emisiune de cîntece 
și jocuri (7,45). Clubul voioșiei : „Repetiție la un specta 
col — scenetă de Carmen Constantinescu (8,00). Minia 
tun de estradă (8,30). Melodii populare de virtuozitate 
(9,15). Transmitem pentru sate (9,30). „Ascultătorii ne cer” 
— muzică din opere (10,30). De toate pentru toți (12,00) 
Estrada duminicală (13,13). Cîntăreți români de operă p 
scenele lumii — Traian Grozăvescu (15,15), Din cele ma; 
cunoscute melodii populare (16,35). Teatru scurt : Mașin 
de calculat" de Paul Everac (18,20). Varietăți muzical.
(18.50) . In vîrtejul dansului (21,00). PROGRAMUL II 
Piese pentru vioară (8,20). Teatru radiofonic pentru copii 
„Intilnirea” scenariu de Vasile Mănuceanu (8,30). Cînt; 
corul de copii al Radioteleviziunii, dirijat de Elena Vicici
(9.50) . Muzică ușoară (10,35). Transmisiunea concertulu 
orchestrei simfonice a Filarmonicii de stat „George 
Enescu", dirijor Mircea Cristescu — solist Dmitri Bașkirov 
(U.R.S.S.) — (11,00). Caruselul melodiilor (15,10). Pagini 
celebre din opera „Turandot” de Puccini (15,42). „Me
lodii magazin" — emisiune muzical-distractivă : Călăto
riile muzicale ale lui Guliver (partea a IlI-a) — (16 30) 
Din succesele muzicii ușoare românești (19,05). Festivalul 
muzical internațional — Salzburg 1966 (23.10) Muzică de 
dans (23,53).
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Prestigiul 
obligă la

in capitala Suediei, pentru o ul
timă escală înaintea plecării spre 
patrie. Campionatul mondial s-a 
încheiat sîmhătă seara și, firește, 
acum fiecare echipă își face „la 
rece" retrospectiva comportării.

Rezultatele marii competiții 
sint cunoscute : titlul mondial a 
revenit handhaliștilor cehoslovaci, 
care își văd astfel răsplătite 
îndelungatele strădanii (ani de 
zile au ratat cucerirea suprema
ției, deși s-au aflat foarte aproape 
de ea). Echipa Danemarcei, a 
cărei prezență la mondiale — ne 
spunea antrenorul danez — a 
fost incertă pînă cu puțin îna
inte de începerea competiției, a 
ocupat un nesperat loc II, iar 
cea a României locul al IlI-lea. 
Ca de obicei, în urma consultă
rii a numeroși specialiști s-a alcă
tuit „echipa lumii", în componen
ța căreia au fost incluși următorii: 
Horst (Danemarca), Duda (Ceho
slovacia), Bruna (Cehoslovacia), 
Gruia (România), Solomko 
(U.R.S.S.), Tiedemann (R.D.G.), 
Mareș (Cehoslovacia). „Fair Play 
Cup" — trofeul sportivității — 
a revenit reprezentativei R.F.G., 
care a avut doar 6 minute de 
penalizare. Golgeterul campiona
tului este Lubking (R.F.G.), cu 38 
de goluri; o poziție fruntașă are și 
handbalistul nostru Gh. Gruia; 
el a marcat 34 de puncte, dar este 
aproape sigur că, dacă ar fi ju
cat și în meciul cu Canada (o 
entorsă la picior l-a făcut indis
ponibil), acum l-am fi putut con
semna pe el lider al golgelerilor.

Medaliații au „plătit" scump, 
mai scump ca niciodată, distinc
țiile primite. Din această încleș
tare de nervi, dîrzenie, voință au 
rezultat o serie întreagă de par
tide spectaculoase, aplaudate cu 
căldură... meridională.

Campionatul mondial din Sue
dia — remarca Hans Baumann 
(Elveția), președintele Federației 
internaționale de handbal, a în
semnat un mare succes, pe care-l 
dorim confirmat la viitoarele 
mondiale în 1970 în Franța și 
apoi la Jocurile Olimpice din 
1972, tind handbalul „în 7“ va 
debuta ca sport olimpic.

Echipa României, cîștigătoarea 
medaliilor de aur la edițiile din 
1961 și 1964, a pierdut acum su
premația, clasîndu-se a treia. 
Este, intr-adevăr, o coborîre în 
clasamentul general, dar trebuie 
spus că jucătorii noștri au dovedit 
totuși că pot fi considerați în con
tinuare printre cei mai buni; deși 
au făcut parte din cea mai grea 
grupă preliminară, au încheiat ne
învinși 5 din totalul de 6 meciuri 
disputate (pierzînd doar în fața 
noilor campioni ai lumii). Deținînd 
titlul suprem, handbaliștii români 
au primit o replică extraordinar 
de puternică din partea fiecărui 
adversar, căci oricine ar vrea să 
se poată minări cu un succes 
în fața dublilor campioni ai lumii. 
Echipa noastrăș antrenorii ei me
rită, totuși, considerație. Ținînd 
cont de conjunctura în care au 
fost obținute, medaliile de bronz 
au o valoare mult mai mare de- 
cît o exprimă locul III ocupat în 
clasamentul final. Sîmhătă yi 
duminică, reprezentanți ai unor 
federații naționale de handbal au 
solicitat turnee ale echipelor ro
mânești în diferite țări europene. 
Un exemplu mic în aparență, dar 
semnificativ.

La fel de adevărat este că 
în comportarea echipei noastre au 
ieșit la iveală o serie de lipsuri 
ce au stîmit nedumerire. Ne re
ferim în special la oboseala fizică 
și nervoasă manifestată încă de la 
primul meci, ca și la foarte nu
meroasele greșeli tehnice și de 
orientare pe teren. Experiența lui 
Moser, Costache II, Oțetea nu 
și-a găsit o valorificare corespun
zătoare, deoarece tocmai ei (mai 
ales Moser) au avut trac, au jucat 
lent, greoi, nehotărît. Guneș, Licu 
nu și-au motivat selecția, iar ma
joritatea celorlalți au jucat sub 
valoarea arătată în timpul me
ciurilor de pregătire. Proce
deele noi („armele secrete") de 
străpungere a apărărilor adverse, 
îndelung șt insistent repetate la 
antrenamente, au rămas de fie
care dată... în vestiar. Avînd 
practic un singur șuter, Gruia, 
atacul nostru n-a reușit să înscrie 
goluri suficiente, ratînd copilă
rește chiar și numeroase lovituri 
de la 7 m! De altfel, în meciul 
cu Cehoslovacia, pierdut la două 
puncte diferență, s-au ratat 
patru asemenea lovituri. A 
fost portarul advers fenomenal ? 
Nu. Jucătorii noștri, de fiecare 
dată altul (I), au șutat anemic și 
imprecis. După părerea noastră, 
irosirea unor asemenea situații 
de gol reflectă neglijarea perfec
ționării unuia din procedeele teh
nice de bază. De altfel, se pare 
că antrenorii și jucătorii noștri 
fruntași, aureolați în nenumărate 
competiții internaționale, au „scă
pat" din vedere unele laturi ele
mentare, dar obligatorii, ale pro
cesului de pregătire. Specialiștii 
federației noastre, antrenori ai 
unor cluburi, și-au putut da sea
ma — unii dintre ei chiar la fața 
locului — de slăbiciunile manifes
tate în această mare competiție 
de componența lotului reprezenta
tiv. Însemnările lor sint, desigur, 
mai cuprinzătoare și nădăjduim 
că ele vor face obiectul unor ana
lize ce se impun pentru ca hand
balul românesc să-și mențină pres
tigiul pe plan mondial.

Ion DUMITRIU

SPORT

Un atac al dinamovistelor în meciul cu selecționata 
Mexicului

I
I
I

Boberii romani I 
vicecampioni europeni!

VIENA 22 (Agerpies). — Desfășurate pe pîrtia din 
stațiunea austriacă Igls (în apropiere de Innsbruck), 
campionatele europene de bob (două persoane) s-au 
încheiat cu un frumos succes pentru sportivii români : 
echipajul Ion Panțuru—Nicolae Neagoe a cucerit locul 
II și medalia de argint. Astfel, după o îndelungata 
întrerupere, boberii români revin pe unul din locurile 
fruntașe în ierarhia europeană.

In întrecerile de la Igls, Panțuru și Neagoe au con
dus cu pricepere bobul, atacînd cu mult curaj virajele 
pîrtiei olimpice. Cîștigători în două din cele patru 
manșe cu timpuri remarcabile, reprezentanții noștri 
și-au asigurat un avans față de echipajul vest-german, 
angajat și el în disputa pentru locul doi. Concurenții 
români s-au străduit să ocupe locul întîi, dar austriecii 
Erwin Thaler și Durnthaler, cîștigătorii întrecerii, au 
beneficiat de un antrenament mai complet și de avan
tajul cunoașterii mai bune a pîrtiei.

CLASAMENTUL FINAL : 1. Thaler—Durnthaler (Aus
tria) 4'36"58/100 ; 2. Panțuru—Neagoe (România) 
4'37"52/100 ; 3. Zimmerer—Utzschnelder (R.F.G.) 
4'38"81/100 ; 4. Floth—Lange (R.F.G.) 4'39"99/100 ; 5. Eve- 
lyn—Fildes (Anglia) 4'41"09/100.

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Turneul echipelor feminine ale Mexicului
• Dinamovistele înaintea primelor partide 

din „C. C. E.“
Penultimele întîlniri susținute de 

reprezentativele feminine (A și B) 
ale Mexicului în țara noastră s-au 
desfășurat ieri dimineață în sala 
Dinamo din Capitală. Echipa se
cundă a oaspetelor a întrecut for
mația bucureșteană Medicina cu 
3—0. -In continuarea cuplajului, 
prima selecționată mexicană a 
fost învinsă la același scor de e- 
chipa noastră campioană, Dinamo 
București, la capătul unei partide 
interesante, în care s-au evidențiat 
Gloria Casales, de la oaspete, Ma- 
rilena Ștefănescu și Lucia Vanea 
de la gazde. Bucureștencele și-au 
încheiat cu acest prilej pregătirile 
pentru primele lor întîlniri din edi

ția 1967 a „Cupei campionilor eu
ropeni" ce le vor susține la 25 și 
28 ianuarie cu campioana Italiei, 
echipa Max Mara La Torre, în o- 
rașul acesteia, Reggio Emilia. în 
Italia, sportivele noastre vor mai 
susține apoi două jocuri : la Ber
gamo (cu reprezentativa Lombar- 
diei) și Modena (cu o selecționată 
locală), în zilele de 29 și 31 ianua
rie.

Voleibalistele mexicane își în
cheie turneul în țara noastră marți, 
cînd prima selecționată va întîlni 
echipa Institutului de cultură fizi
că, iar cea secundă o combinată 
bucureșteană.

în „Cupa campionilor europeni" la handbal

Universitatea Timisoara 8
Copenhaga 2F. I. F.

CLUJ (coresponden
tul „Scînteii"). — E- 
chipele feminine de 
handbal Universitatea 
Timișoara și F.I.F. 
Copenhaga au susținut 
in sala sporturilor din 
Cluj prima lor întâl
nire din cadrul tu
rului II al „Cupei 
campionilor europeni". 
Meciul a avut o des
fășurare interesantă,

prilejuind o serie de 
faze spectaculoase, la 
realizarea cărora au 
contribuit mai ales ju
cătoarele noastre. în
tâlnirea s-a încheiat 
cu rezultatul de 8—2 
(4—2) în favoarea ti- 
mișorencelor. Punctele 
învingătoarelor au fost 
marcate de Secheli (4), 
Neagoe (2), Ciosescu șt 
Nemetz, iar pentru

oaspete a înscris Ha- 
sen. Campioanele 
noastre puteau cîștiga 
la un scor și mai con
cludent dacă nu s-ar 
fi angajat uneori în 
jocul pasiv al oaspe
telor, preocupate vădit 
de a înregistra o dife
rență de puncte cit 
mai strînsă. Returul 
va avea loc la 9 fe
bruarie la Copenhaga.

Herrera, despre tactică și reguli de joc
în a doua conferință pe care a 

ținut-o la Moscova, în fața unor an
trenori sovietici, cunoscutul antrenor 
de fotbal Helenio Herrera a spus că 
este „un adversar declarat al jocului 
static, al tacticii care cere ca fiecare 
jucător să stea „lipit" de locul lui. Ju
cătorul inteligent este și un bun tacti
cian. El trebuie să dea același ran
dament și în apărare și în atac". în le
gătură cu tactica de apărare, Herrera a 
declarat: „Personal sînt partizanul apă
rării om la om, tactică ce-i permite 
„Interului" să-și demobilizeze adver
sarii. în principiu, antrenorul trebuie 
să aibă pregătite cîteva variante tac
tice, pe care le va aplica în funcție 
de adversar. Eu elaborez astfel de va
riante la antrenamentele din preajma 
meciurilor cu echipe cunoscute". în 
continuare, cunoscutul antrenor s-a 
ocupat de unele aspecte referitoare la 
viitorul fotbalului : „în jocul de fotbal 
evoluția este un lucru de lungă durată,

dar noi trebuie să facem totul pentru 
a grăbi această evoluție. Cred, a spus 
Herrera, că este necesar, în primul 
rînd, să se desființeze regula ofsaidului. 
O dată desființată această regulă, jocul 
ar deveni mai rapid, mai interesant. 
Este momentul ca toate federațiile să 
studieze această problemă și să o ex
perimenteze practic". Adept și al altor 
modificări, Herrera mai propune ca 
aruncările de la tușă să se efectueze 
în viitor cu piciorul, nu cu mîna. Re
feritor la mult discutata problemă a în
locuirii jucătorilor, Helenio Herrera 
este de părere ca la campionatele 
mondiale să se permită înlocuirea unui 
jucător de cîmp și a portarului.

ÎN CÎTEVA RfNDURi
• După consumarea a 8 runde, pe 

primele locuri în clasamentul tur
neului zonal de șah de la Vrnjacka 
Banja (Iugoslavia) se află Matanovici 
și Kostro cu cîte 4,5 (1) puncte, ur
mați de Florin Gheorghiu și Lengyel 
cu 4,5 puncte. Fostul lider, Morlock, 
are 4 (2) puncte.

• La Addis Abeba s-a disputat 
meciul de fotbal dintre reprezenta
tiva Etiopiei și selecționata de ti
neret a României. Victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—1 (1—0). 
Golul echipei române a fost marcat 
de Oblemenco. O dată cu acest meci, 
selecționata noastră de tineret și-a 
încheiat turneul în Africa.

• La Grenoble au început întrece
rile de patinaj viteză din cadrul 
„Săptămînii preolimpice internațio
nale" Proba feminină de 1 500 m 
a revenit Lidiei Skoblikova (U.R.S.S.) 
cu timpul de 2'25"7/10. Skoblikova a 
cîștigat și cursa de 500 m cu timpul 
de 47". Norvegianul Fred Anton 
Maier a cîștigat detașat cursa de 
5 000 m, realizînd timpul de 
7’44"4/10.

• La Montevideo a avut loc 
partida de fotbal Uruguay-Venezuela, 
contînd pentru campionatul Ame- 
ricii de sud. Scor : 4—0 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor uruguayeni.

DEZVOLTAREA
INDUSTRIEI ALIMENTARE

(Urmare din pag. I)
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„Cupa României" I 
la schi

PREDEAL (prin telefon). — A- 
tenția iubitorilor de schi s-a mu
tat sîmbătă din valea Poliștoacă 
pe pîrtia de sub telefericul Clăbu- 
cet, unde au avut loc întrecerile 
de slalom uriaș din cadrul „Cupei 
României". Rezultatele înregistrate 
vineri în proba de slalom special 
lăsau să se întrevadă că lupta 
pentru întîietate se va da între 
echipele A.S.A. Brașov și Carpați 
Sinaia Contrar așteptărilor, victo
ria a revenit formației Dinamo 
Brașov (58 puncte). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Carpați Si
naia și A.S.A. Brașov.

Concursul 
internațional 
de biatlon

Ultima zi a „internaționalelor" 
de biatlon a programat duminică 
dimineața proba de ștafetă. Chiar 
de' la primul schimb, lupta s-a dat 
între reprezentanții țării noastre 
și cei ai Uniunii Sovietice. Recu- 
noscuți ca mai buni fondiști (do
vada au făcut-o încă în proba de 
20 km), schiorii sovietici și-au asi
gurat victoria și datorită unei mai 
mari precizii în proba de tir, la 
care componenții primei noastre 
echipe au fost deficitari (Bărbășes- 
cu, de exemplu, a efectuat 800 me
tri penalizare pentru 4 baloane ne- 
doborîte). Iată clasamentul final:
1. U.R.S.S. (Tihonov, Tretiakov, 
Mihailov și Krapivin) 2hll’59” ;
2. România I (Carabela, Cimpoia, 
Bărbășescu, Vilmoș) 2hl6’52” ; 3. 
R.D.G. — 2h20’26" ; 4. România II 
2h25'37" ; 5. Franța 2h28’14".

PRONOSPORT
Concursul din 22 ianuarie 1967

Atalanta-Foggia (2—0) 1
Bologna-Lanerossi (2—0) 1
Cagliari-Brescia (2-0) 1
Fiorentina-Roma (2—2) X
Inter.-Mantova (1-1) X
Lazio-Juventus (0—0) X
Lecco-Milan (1—0) 1
Torino-Napoli (0—0) X
Venezia-Spal (1—0) 1
Alessandria-Sampdoria (2—2) X
Catanzaro-Modena (1-1) X
Messina-Varese (1-1) X
Savona-Catania (2—1) 1

Rubrică realizată de 
Constantin ANI

Foto : M. Cioc

ÎNTOARCEREA DELEGAȚIEI A. R. L. U. S.
DE LA MOSCOVA

Duminică s-a înapoiat de la Mos
cova delegația Asociației române 
pentru legăturile de prietenie cu 
Uniunea Sovietică condusă de Ion 
Moraru. membru în Biroul Consi
liului General A.R.L.U.S., care a 
semnat planul de colaborare pe a- 
nul 1967 cu Asociația de prietenie 
sovieto-română.

La sosire, pe aeroportul Bănea-

sa, delegația a fost salutată de Ma
rin Florea Ionescu, vicepreședinte 
al Consiliului General A.R.L.U.S., 
de reprezentanți ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, de ac
tiviști A.R.L.U.S,

Au fost prezenți, de asemenea, 
membri ai ambasadei U.R.S.S. la 
București.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

în toate regiunile. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin în sud-est. 
S-au produs înnorări mai accen
tuate în Ardeal, unde local a nins, 
și în nordul Moldovei, unde s-au 
semnalat lapoviță și ploaie. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între minus 7 la Miercurea Ciuc și 
Brașov și plus 9 grade la Tr. Seve
rin și Cîmpina. In București : Vre
mea s-a încălzit, cu cerul mai mult 
senin Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a fost 
de plus 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 ianuarie. în tară : Vreme

în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Va ninge mai ales la 
începutul intervalului. Vîntul va 
sufla potrivit din nord-est, cu 
unele intensificări. Temperatura 
staționară la început, apoi în 
scădere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 15 și minus 5 
grade, iar maximele între minus 5 
și plus 5 grade. Ceață dimineața și 
seara. In București : Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult 
noros. Ninsori slabe. Vîntul va 
sufla potrivit, cu unele intensificări 
în a doua parte a intervalului 
Temperatura în creștere la început, 
apoi în scădere. Ceață dimineața 
șl seara.
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matori. Au fost luate măsuri 
pentru îmbunătățirea calității la 
brînzeturi, conserve de legu
me, preparate de carne, produse 
zaharoase, produse de panificație și 
altele. în acest sens menționez că 
anul trecut au fost îmbunătățite 
138 de standarde și norme interne 
de producție.

S-a accentuat preocuparea între
prinderilor pentru diversificarea 
producției, pentru crearea de noi 
sortimente care să satisfacă exi
gențele consumatorilor interni și 
ale beneficiarilor externi. S-au 
omologat în acest sens încă din 
anul trecut peste 50 de produse noi, 
iar 60 de sortimente sînt în stadiul 
de omologare, ele urmînd să intre 
în curînd în fabricație curentă.

Numeroase sortimente de brîn
zeturi noi — ele au fost prezentate 
la expoziția care s-a deschis în 
luna noiembrie în București — o 
gamă largă de conserve gătite, spe
cialități de panificație și produse 
zaharoase, preparate din carne vin 
să acopere în parte golurile care 
mai există în producția industriei 
noastre.

Cu toate rezultatele pozitive ob
ținute în 1966, s-au înregistrat încă 
reclamați! asupra unor produse li
vrate de industrie, mai cu seamă 
la unele produse lactate, conserve, 
preparate de carne. Reclamațiile 
vizează existența unor deficiențe 
pe care ministerul nostru este ho- 
tărît să le lichideze.

I
în ce direcții continuă dez
voltarea industriei alimentare 
în acest an ?

în cadrul sarcinii date de ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, ca produc
ția în ansamblu a bunurilor de 
consum să crească în 1967 cu 12 
la sută față de anul precedent, în
treprinderile din subordinea Mi
nisterului Industriei Alimentare 
vor contribui cu un ritm de creș
tere ’de 13,4 la sută. în contextul 
celor arătate, la principalele pro
duse ale industriei alimentare, 
creșterile în 1967 față de realiză
rile anului 1966 reprezintă circa 
70 000 tone came, 30 000 tone ulei

comestibil, 20 000 tone zahăr, 13 000 
tone conserve de legume și fructe, 
800 000 hl lapte și produse lactate 
proaspete, însemnate cantități de 
preparate de panificație, vinuri 
etc. O deosebită atenție vom acorda 
introducerii de noi sortimente, con
comitent cu îmbunătățirea calității 
produselor.

Pentru ușurarea muncii în gos
podărie și satisfacerea unor cereri 
ale consumatorilor va spori gama 
de semifabricate, d>e preparate și 
semipreparate culinare, se va ex
tinde fabricarea sortimentelor 
speciale pentru copii — fulgi de 
ovăz, creme de legume și fructe, 
sucuri naturale de fructe, precum 
și a alimentelor dietetice.

Va continua îmbunătățirea pre
zentării produselor alimentare, lăr- 
gindu-se gama de produse pre- 
ambalate, corespunzător volumului 
și dimensiunilor solicitate de con
sumatori.

Un rol mai mare va avea în acest 
an cercetarea tehnico-științifică 
pentru valorificarea complexă a 
materiei prime, îmbunătățirea pro
cedeelor tehnologice existente și 
introducerea de noi tehnologii, rea
lizarea de noi sortimente.

Pentru lichidarea rămînerilor în 
urmă în industria alimentară și 
dezvoltarea ei continuă s-au alocat 
în acest an investiții de peste 1 530 
milioane lei, ceea ce reprezintă o 
creștere de 21,5 la sută față de 
anul precedent. Aceasta va per
mite intrarea în funcțiune încă în 
acest an a unor obiective impor
tante, dintre care menționăm : Fa
brica de zahăr Buzău, fabricile 
de pîine de la Timișoara, Cluj, 
Craiova. Suceava, Sinaia, comple
xele de' morărit și panificație Iași 
și Sibiu, antrepozitele frigorifere 
de la Galați, Timișoara și Tulcea, 
fabricile de brînzeturi de la Bîrlad, 
Bistrița, de paste făinoase și bis
cuiți din Iași, de conserve din Ca
racal, complexe de depozitare, con
diționare și îmbuteliere a vinului la 
Galați și Tg. Mureș, o secție de 
băuturi răcoritoare de tip Pepsi
Cola la Constanța și va începe 
construirea altor unități.

Indicațiile date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la plenara Co

mitetului Central al partidului, 
privind creșterea eficienței econo
mice vor sta în centrul activității 
întreprinderilor noastre. în 1966 
s-au menținut la un număr de pro
duse sortimente cu pierderi ; cos
turile unor întreprinderi au fost se
rios influențate de nivelul încă ridi
cat al unor consumuri specifice, de 
volumul rebuturilor și al perisabili- 
tăților. Sînt încă numeroase între
prinderi la care cheltuielile pe 
1 000 lei producție-marfă se men
țin ridicate, situîndu-se la limita 
minimă de rentabilitate. La aceasta 
contribuie și insuficienta încărcare 
a capacităților de producție din u- 
nele întreprinderi cu activitate se
zonieră, precum și slaba pre
ocupare a unor întreprinderi și 
direcții generale din minister pen
tru obținerea unui raport cores
punzător între muncitorii direct 
productivi și alți salariați. Este su
ficient să arătăm situația între
prinderii de conserve Zagna Vă
dani, la care cheltuielile pe 1 000 
lei producție-marfă. planificate în 
1966, se ridică la 975 lei.

Pentru eliminarea acestor stări 
de lucruri din întreprinderile cu 
caracter sezonier, ministerul îm
preună cu întreprinderile studiază 
soluții pentru a reduce Ia mini
mum timpul de inactivitate, ceea 
ce va duce la îmbunătățirea acti
vității economice a acestor între
prinderi.

în domeniul investițiilor, con
form indicațiilor date, vom conti
nua acțiunea de examinare a solu
țiilor de proiectare în scopul redu
cerii costului și ridicării eficienței 
economice a noilor obiective.

Toate problemele ridicate de 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român sînt 
de importantă capitală pentru ac
tivitatea de perspectivă a indus
triei alimentare și ele vor sta în 
centrul preocupărilor noastre ; 
printr-o analiză atentă, împreună 
cu colectivele din întreprinderi, 
vom stabili măsuri concrete pentru 
înlăturarea neajunsurilor exis
tente și creșterea eficienței activi
tății economice.

Al. PLAIEȘU

Lipsa pieselor de schimb
(Urmare din pag. I)

în planul pe 1967, din 
cantitatea totală de pie
se numai o mică parte a 
fost repartizată pe tri
mestrul I. De pildă, din 
17 000 bucăți cuplaj uni
direcțional pe primul tri
mestru s-au repartizat 
numai 1000, Dar nici pie
sele de schimb contrac
tate de către M.I.C.M. nu 
sînt onorate. Uzina „E- 
lectroprecizia“-Săcele, în 
cursul anului 1966 și pînă 
în prezent, a rămas în 
restanță cu 380 bucăți 
rotor asamblat, 500 bucăți 
subansamblu colector, iar 
din 200 de paliere cu ax nu 
a livrat nimic. Restanțe 
de multe luni are și Uzi
na din Bocșa Română — 
Banat, care n-a livrat 
90 000 bucăți disc pentru 
grape. Fabrica ,,6 Mar- 
tie“-Zărnești Brașov a ră
mas datoare cu 636 rul
menți cu role pentru se
mănătoarea de porumb 
2 SPC 2 și 529 rulmenți 
cu role pentru semănătoa
rea de cereale SU-29. Or, 
este clar că fără asemenea 
piese de schimb un mare 
număr de mașini nu not 
fi puse în stare de func
ționare.

Trebuie spus că, în afa
ra cauzelor obiective, e- 
xistă și o însemnată 
doză de subapreciere

a problemelor privind 
producția unor piese de 
schimb. Cu toate că 
s-au încheiat numeroase 
minute, s-au schimbat 
teancuri de adrese în
tre organele Consiliului 
Superior al Agriculturii și 
cele ale Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini, pînă acum nu au 
prins viață o serie de 
măsuri stabilite de comun 
acord. încă din iarna a- 
nului trecut s-a stabilit 
un plan de colaborare în
tre Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini 
și Consiliul Superior al A- 
griculturii, urmînd ca o 
mare parte din reparații, 
mai ales la tractoarele de 
tipul U-650. să fie efec
tuate în cadrul Trustului 
uzinelor de reparații. Cu 
acest prilej s-a stabilit ca 
o serie de uzine aparți- 
nînd M.I.C.M. să asigure, 
conform cerințelor și în
țelegerii care a avut loc. 
livrarea a 5 770 tone de 
piese brute turnate, for
jate și abutisate. Din a- 
cestea. nu au fost însă a- 
sigurate 58 de repere, re- 
prezentînd circa 380 de 
tone. Nerealizarea la tonaj 
pare neînsemnată, dar este 
vorba de un număr mare 
de repere dintre cele mai 
necesare nentru bunul 
mers al reparațiilor. Din 
această cauză, nici uzine

le de reparații beneficia
re nu și-au îndeplinit o- 
bligațiile contractuale. 
Acest lanț al slăbiciunilor 
ar trebui desigur să înce
teze, luîndu-se măsuri ho- 
tărîte de către M.I.C.M., 
în colaborare cu Consiliul 
Superior al Agriculturii și 
organele de planificare, 
astfel ca să se asigure 
condiții cit mai bune la 
reparațiile utilajelor agri
cole.

Se simte nevoia ca o se
rie de întreprinderi, cum 
este uzina „Tractorul" din 
Brașov, să analizeze posi
bilitățile de fabricație a 
unui număr mai mare de 
piese de schimb din repe
rele cele mai căutate, care 
an de an nu se găsesc 
cînd sînt solicitate. A- 
ceastă uzină este în res
tanță cu livrarea a peste 
5 000 arbori cotiți, 2 000 
bucăți picior bielă și al
tele, în total 18 repere, 
care însumează multe mii 
de piese de schimb. Din 
păcate, chiar în ultimul 
timp, cu toate că ne a- 
flăm în plină acțiune de 
reparații, în G.A.S. și 
S.M.T. continuă să lip
sească multe piese de 
schimb. Adesea, în loc ca 
situația să se îmbunătă
țească, la unele sortimen
te se adună restanțe din 
ce în ce mai mari.

Tinînd seama că nu a

rămas timp prea mult 
pînă la începerea campa
niei agricole de primăva
ră, că există un mare vo
lum de lucrări care va 
trebui executat în terme
ne scurte, se impune ca în 
fiecare gospodărie de stat, 
în fiecare S.M.T. să se a- 
sigure executarea repara
țiilor la timp și de cali
tate.

In aceste zile este nece
sar să se ia toate măsurile 
pentru producerea și re- 
condiționarea unui număr 
cit mai mare de piese de 
schimb, depistarea sorti
mentelor care prisosesc în 
unele locuri și dirijarea 
lor operativă acolo unde 
este cea mai mare nevoie. 
Organele și organizațiile 
de partid, conducerile 
G.A.S. și S.M.T. trebuie 
să asigure organizarea ju
dicioasă a reparațiilor, să 
folosească toate mijloacele 
care le stau la îndemînă 
pentru a asigura execu
tarea acestor lucrări la 
timp și la un nivel calita
tiv corespunzător.

Totodată, se simte nevo
ia stringentă ca Ministe
rul Industriei Construc
țiilor de Mașini să ia mă
suri pentru folosirea tu
turor posibilităților de 
mărire a producției de 
piese de schimb, livrarea 
fără întîrziere a acestora 
către unitățile agricole.

DE PRETUTINDENI
O ipoteza cu privire 

la razele emise 
de Soare în Cosmos

Astrofizicianul sovietic Evald 
Mustel a afirmat că în Cosmos 
există regiuni în care nu pătrund 
razele cosmice emise de Soare. 
Dacă aceste regiuni vor fi găsite, 
sarcina cuceririi altor planete va 
fi considerabil ușurată. Mustel a 
emis ipoteza că de la Soare por
nesc în toate părțile, în mod uni
form, sub formă de spirale lungi, 
particule relativ lente. Aceste ori
ginale spirale magnetice, care au 
primit denumirea de „țevi de 
gaze", au fost comparate de omul 
de știință cu niște jeturi de apă 
care țîșnesc din orificiile laterale 
ale unui vas care se învîrtește. Pe 
aceste spirale, razele cosmice for
mate pe Soare în momentul ex
ploziilor se răspîndesc în spațiul 
interplanetar.

„Dacă se va reuși să se demon
streze că „țevile de gaze" se răs
pîndesc după anumite legi, a de
clarat savantul, se vor găsi, evi
dent. în Cosmos destule regiuni 
unde nu pătrund razele cosmice 
emise de Soare. Existența acestor

regiuni va ușura substanțial sar
cinile cosmonauticii, deoarece ex
ploziile solare reprezintă un mare 
pericol pentru cosmonauți, ele 
emițînd puternice fluxuri de pro
toni cu energii mari".

Zăcăminte de uraniu 
în Iugoslavia

La Gorenie Vasi, în Slovenia, 
au fost descoperite zăcăminte de 
uraniu. Potrivit datelor Institutu
lui pentru cercetarea și studierea 
materiilor prime atomice, o tonă 
din acest minereu conține 1200 
grame uraniu. în prezent, se des
fășoară cercetările pentru stabi
lirea exactă a suprafețelor în 
subsolul cărora există uraniu.

Rezervele de uraniu descoperite 
pînă în prezent în Iugoslavia pot 
satisface nevoile unor centrale a- 
tomoelectrice cu o capacitate de 
2 500 MW, pe o perioadă de 30 
de ani.

Iarnă neobișnuită 
în Grecia

în Grecia continuă să bîntuie 
gerul. Toate lacurile din nordul

țării au înghețat, iar în unele re
giuni termometrele arată 34 de 
grade sub zero. Instalațiile de ali
mentare cu apă ale multor loca
lități au înghețat, iar populația 
trebuie să folosească zăpada to
pită. Haite de lupi colindă sate 
în regiunea muntoasă, iar în a- 
propierea unor sate din nord 
și-au făcut apariția turme de 
porci mistreți.

Crocodilul rebel
Un crocodil mascul cu o lun

gime de 2,70 m și o greutate de 
202 kg, din grădina zoologică pra- 
gheză, a fost mușcat de o femelă 
atât de grav îneît a fost nevoie să 
se apeleze la ajutorul medicului 
veterinar. Pentru a curăța și a 
trata rănile de la cap și de pe 
labe. 5 lucrători de la grădina 
zoologică au trebuit să lege mas
culul și să-l imobilizeze pe o 
planșetă de lemn groasă de 3 cm, 
pe care însă pacientul a făcut-o 
surcele.

întrucît rănile nu se cicatrizea
ză în apă, crocodilul este ținut pe 
uscat și de cîteva ori pe zi este 
stropit cu apă caldă.



VIAȚA INTERNAȚIONALĂ VIAȚA INTERNAȚIONALĂ

chile DUPĂ
VETO-UL
SENATORIAL

aRefuzul Senatului chilian de 
autoriza vizita președintelui E- 
duardo Frei în Statele Unite s-a 
soldat cu repercusiuni neaștep
tate asupra cadrului politic. Ca
binetul democrat-creștin a solici
tat marți demisia, neacceptată 
însă de președinte. După unele 
surse, acesta ar fi decis să dizolve 
congresul național și să convoace 
noi alegeri pentru reînnoirea 
completă a componenței parla
mentului. Atît partizanii preșe
dintelui, cît și opoziția agită ideea 
unor noi alegeri, pretinzînd fie
care că scrutinul i-ar aduce a- 
vantaje certe. După veto-ul Sena
tului, șefii militari l-au vizitat pe 
președinte în incinta palatului 
La Moneda, asigurîndu-1 de soli
daritate, iar pe străzile alăturate, 
manifestanți democrat-creștini au 
arborat pancarte cu inscripția 
„Viva el presidente". în fața se
diului partidului radical, ai cărui 
senatori au votat contra, au avut 
loc ciocniri între simpatizanții 
președintelui și forțele de ordine.

Parlamentari și lideri politici 
chilieni atribuie în mare parte 
decizia Senatului însuși guvernu
lui nord-american. Se afirmă că 
„forma în care președintele John
son a adresat invitația lui Frei, 
înștiințîndu-1 că ar dori să cu
noască programul de reforme so
ciale și economice, constituie o 
intervenție în treburile interne 
chiliene" și că „invitația nu a co
respuns normelor de respect ce
rute în relațiile dintre președin
ții unor națiuni independente și 
suverane". în general, se apre
ciază că incidentul din par
lament ar putea determina o re
vizuire a relațiilor dintre preșe
dinte și forul legislativ.

O știre sosită în ultimul mo
ment din capitala chiliană face 
cunoscut că președintele Frei a 
înaintat Congresului un proiect 
de reformă constituțională care 
prevede posibilitatea ca puterea 
executivă să dizolve parlamentul 
și să convoace noi alegeri. Potri
vit declarațiilor unor surse gu
vernamentale, Frontul de acțiune 
populară, format în principal din 
comuniști și socialiști, ar vota în 
favoarea adoptării proiectului.

Vatile OROS
Rio de Janeiro

Vizita de prietenie în Iran
a tovarășului Cheorghe Rădulescu

TEHERAN 22 (Agerpres). — Sîm
bătă seara a sosit la Teheran vice
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Gheorghe Rădulescu, care, la 
invitația primului ministru Amir 
Abbas Hoveida, face o vizită de 
prietenie în Iran.

Pe aeroportul din Teheran to
varășul Gheorghe Rădulescu a fost 
întîmpinat de dr. Alikhani, minis
trul economiei, de dr. Kashfian, mi
nistru de stat, și alte persoane o- 
ficiale iraniene. Au fost prezenți 
Teodor Vlad, însărcinat cu afaceri 
a.i. al României la Teheran, mem
brii ambasadei române, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

La 22 ianuarie, oaspetele român 
a depus o coroană de flori la Mau
soleul lui Reza Șah, iar apoi a 
semnat în Cartea de onoare de la 
palatul Curții Imperiale.

în aceeași zi, tovarășul Gheor- 
ghe Rădulescu a făcut o vizită 
primului ministru Hoveida. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb 
de vederi privind relațiile bilate
rale dintre România și Iran. Du- 
pă-amiază, oaspetele român a avut 
o convorbire cu 
cietății naționale 
trol, dr. Eghbal.

La întrevederi
Teodor Vlad, însărcinatul cu afa
ceri a-i. al țării noastre la Teheran.

președintele So- 
iraniene de pe-

a participat și

Comunicat asupra
convorbirilor de la Brioni

BRIONI 22 (Agerpres). — Agen
ția Taniug transmite comunicatul 
cu privire la vizita întreprinsă la 
Brioni, la invitația C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, de 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian.

în cadrul convorbirilor, la care 
au participat I. B. Tito, președin
tele U.C.I., și al’ți conducători de 
partid din R.S.F. Iugoslavia, au 
fost examinate probleme privind 
relațiile dintre cele două partide 
și principalele aspecte ale evoluției 
situației internaționale.

Reprezentanții celor două parti
de — se spune în comunicat — au 
acordat o atenție deosebită schim
bului de păreri privind problemele 
actuale ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

într-un interviu acordat agenției 
Taniug, la încheierea convorbirilor 
de la Brioni, Luigi Longo a decla
rat că este foarte satisfăcut de în- 
tîlnirea avută cu președintele Tito 
și ceilalți conducători ai U.C.I. „în 
timpul convorbirilor — a spus se
cretarul general al P.C. Italian — 
am putut efectua un amplu și des
chis schimb de opinii asupra pro
blemelor de interes comun. Comu
nicatul referitor la convorbirile 
noastre relevă existența unei înțe
legeri reciproce depline în ce pri
vește pozițiile partidelor noastre 
față de problemele actuale ale miș
cării comuniste și muncitorești in- 
ternaționale“.

Sîmbătă seara, Luigi Longo a 
părăsit Brioni îndreptîndu-se spre 
patrie.

VARȘOVIA ÎNCHEIEREA consfătuirii
V

ASUPRA SARCINILOR SFATURILOR LOCALE
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat sîmbătă lu
crările consfătuirii președinților 
prezidiilor sfaturilor populare vo
ievodale și comunale, consacrată 
principalelor sarcini care revin 
sfaturilor locale în acest an. La 
consfătuire au luat parte Wlady-

Pod aerian spre Amman j 
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De la 18 Ianuarie, 
cînd la Amman a so
sit un prim transport 
de arme și echipa
ment american, între 
S.U.A. și Iordania a 
fost stabilit un ade
vărat pod aerian. Pe 
aeroportul din 
tala Iordaniei 
cu regularitate 
ne americane 
cînd arme de diverse 
tipuri : obuziere de 
105 mm, tunuri, puști 
și grenade. Surse ofi
ciale iordaniene au 
făcut cunoscut 
transporturile 
continua zilnic 
la sfîrșitul lunii 
bruarie.

După cum se 
aceste livrări masive 
au loc în baza obli- 
qației asumate de 
S.U.A. în decembrie 
anul trecut de a pune 
la dispoziția Iorda
niei, în maximum 60 
de zile, armament în 
sumă de aproape 5 
milioane de dolari. 
Armamentul, preciza 
Departamentul de 
Stat, va fi expediat 
nu ca de obicei pe 
mare, ci pe calea 
aerului.

De ce atîta grabă ? 
De ce a fost necesar 
să se întreprindă o 
acțiune „fulqer" sta- 
billndu-se un pod ae
rian spre 
Răspunsul 
de aflat. 
S.U.A. își 
cația în dorința re
gimului de la Amman, 
care de multă vreme 
se află într-o situație 
dificilă de a se salva 
cu ajutorul sprijinito
rilor săi de la Was
hington. La sfîrși
tul lunii noiembrie la 
Ierusalim, Nablus, 
Hebron, Ramallah și 
în alte orașe iorda
niene au avut Ioc pu
ternice demonstra
ții în cursul cărora 
populația a condam
nat cu tărie politica 
proimperialistă a gu
vernului acestei țări. 
Iordania este, ală
turi de Arabia Saudi
tă, unul dintre cei 
mai fervenți susțină
tori ai politicii oc
cidentale în Orien
tul Mijlociu. Ea spri-

capi- 
sosesc 
avioa- 
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câ 
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Acțiunea 
are expli-

jină proiectul „pactu
lui islamic", alianță 
reacționară menită să 
grupeze forțele con
servatoare și reacțio
nare ale acestei re
giuni, iar pe plan in
tern desfășoară o de
șănțată politică de 
represiuni antidemo
cratice.

Demonstrațiile din 
noiembrie, care au 
constituit o violentă 
răbufnire a nemulțu
mirii populare, au 
fost înăbușite prin 
intervenția poliției și 
a armatei. Au fost 
operate arestări, a 
fost instituită starea 
excepțională. 20 000 
de soldați saudiți e- 
rau gata să intre pe 
teritoriul Iordaniei 
pentru a veni în spri
jinul quvernului ior
danian. în decembrie 
însă au avut loc noi 
manifestații. La qra
nița cu Izraelul ten
siunea persistă, în 
ultimele zile avînd 
loc noi incidente. Sub 
presiunea evenimen
telor, regele Hussein 
a hotărît să schimbe 
guvernul Wasfi el 
Tall, care se compro
misese, încredințînd 
formarea noului gu- 
vern... tot lui Tall. 
Totodată, el s-a adre
sat Washingtonului 
cu cererea de a-i tri
mite de urgență noi 
transporturi de ărme.

Răspunsul nu s-a 
lăsat așteptat. Expe
dierea armelor promi
se este în curs. S.U.A. 
fac aceasta deoare
ce Iordania ocupă un 
loc important în ca
drul planurilor pri
vind Orientul Mijlociu 
ale monopolurilor pe
troliere. Regatul ha- 
șemit este situat în 
centrul lumii arabe. 
Pe teritoriul său tre
ce conducta Dahran- 
Beida prin care se 
scurq uriașe cantități 
de petrol extras în 
Arabia Saudită de 
marele trust ameri
can ARAMCO. Păs
trarea acestei poziții- 
cheie — se apreciază 
la Washington — 
constituie o problemă 
de primă importanță 
mai ales în condițiile

actuale cînd lupta 
popoarelor arabe 
pentru apărarea re
surselor lor petroliere 
a crescut considera
bil, cînd exemplul Si
riei care înfruntă 
compania „Iraq Pe
troleum" ar putea să 
contribuie la intensi
ficarea acțiunilor an- 
tiimperialiste.

Noile livrări de ar
mament către Iorda
nia se încadrează 
așadar în șirul acți
unilor întreprinse de 
forțele reacționare 
din Orientul Mijlociu, 
sprijinite de cercurile 
imperialiste, în vede
rea consolidării pozi
țiilor lor și a reprimă; 
rii luptei popoarelor 
arabe pentru apăra
rea intereselor națio
nale ale acestora. 
Ele se adaugă inci
dentelor care au avut 
loc în ultima vreme 
Ia qranița izraeliano- 
siriană și izraeliano- 
iordaniană care ur
măresc să ascută 
tensiunea în această 
parte a lumii pentru 
a distrage atenția a- 
rabilor de la lupta 
pentru lichidarea in
fluenței marilor mo
nopoluri petroliere, 
pentru apărarea in
tereselor lor naționa
le legitime.

Nicolae N. LUPU

slaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., Jozef Cyrankie- 
wiez, președintele Consiliului de 
Miniștri, și alți conducători de 
partid și de stat din R. P. Po
lonă, miniștri, conducători ai di
recțiilor și instituțiilor centrale. 
Participanții la consfătuire au re
levat sarcinile complexe ale sfa
turilor populare în domeniul dez
voltării agriculturii, în domeniul 
construcțiilor și învățămîntului, al 
perfecționării aparatului adminis
trativ, precum și în alte domenii 
importante ale vieții populației din 
mediul urban și rural. în înche
ierea dezbaterilor au rostit cuvîn- 
tări Wladyslaw Gomulka și J. 
Cyrankiewicz.

„Union Miniere este moartă
pentru poporul nostru

O ceremonie
Cțpitala congoleză, Kinshasa, 

fost duminică scena în aer liber

simbolică la Kinshasa
a 
a 

unui spectacol original, prin care 
congolezii au marcat lichidarea, 
după 60 de ani de dominație, a 
companiei „Union Miniere du 
Hauf Katanga' pe teritoriul țării. 
Agenția France Presse relatează 
succint „programul” spectacolului : 

Kinshasa (ex-Leopoldville) 22 ia
nuarie. „Union Miniere du Haut 
Katanga’ a fost „solemn îngro
pată” azi la Kinshasa. Ceremonia 
s-a desfășurat în plin centru al o- 
rațului, în prezența generalului 
Mobutu și a mai multor membri ai 
guvernului. Un african deghizat în 
preot, preceda un imens sicriu în 
care se aflau rămășițele celei pe

care toată lumea n-o cunoștea în 
Congo decît ca „L’Union de la mi- 
sere". In dreptul sicriului, pe o 
cruce așezată deasupra unei căști 
coloniale, scria „Odihnește-fe în 
pace, Union Miniere". Urma un 
cortegiu funebru alcătuit din mii 
de persoane.

„Cortegiul funebru”, care intona 
cînfece în memoria „defunctei so
cietăți”, s-a îndreptat spre fluviu. 
„Union Miniere — s-a relatat în- 
fr-o emisiune a postului de radio 
Kinshasa — este moartă pentru 
poporul nostru, dar rămășițele ei 
nu vor fi duse în cimitirul național, 
unde ne-ar putea tulbura strămo
șii, ci în semn de dispreț vor fi 
aruncate în fluviu”.

♦

Congresul brazilian

noua Constituție
1

BRASILIA 22 (Agerpres). — Cu 
221 de voturi pentru și 110 îm
potrivă, Congresul brazilian de- 
misionar a adoptat sîmbătă noap
tea noua constituție, la capătul a 
șase săptămîni de vii dezbateri. 
Ea va intra în vigoare la 15 mar
tie, o dată cu preluarea 
de președinte de către 
Silva.

Noua constituție, care 
180 de articole, menține 
prevederile proiectului 
elaborat de guvernul lui Castello 
Branco.

Corespondenții de presă reamin
tesc că deputății opoziției, presa 
și radioul au formulat în ultimele 
săptămîni numeroase critici la a- 
dresa textului constituției. Agen
ția France Presse relevă că noua 
constituție braziliană permanenti
zează unele hotărîri adoptate^ în- 
cepînd din 1964, în virtutea legis
lației excepționale. Astfel, sanc
țiunile instituite împotriva mai 
multor sute de personalități ale 
vechiului regim nu vor putea fi 
revizuite prin simplă hotărîre ju
diciară. Alegerea indirectă a pre
ședintelui republicii, prin sufragiu 
restrîns al Congresului, va fi men
ținută. în virtutea noii constituții 
președintele republicii, care, înce- 
pînd din 1964, a făcut uz de pu
terile excepționale acordate cu ti
tlu tranzitoriu, este autorizat ofi
cial să promulge decrete, iar în 
caz de urgență să instituie starea 
de asediu fără a consulta Congre
sul.

DEZVOLTAREA ECONOMIEI
UNGARE ÎN 1966

BUDAPESTA 22 
Luînd cuvîntul în 
Comitetului pentru problemele bu
getare și de planificare de pe lîngă 
Adunarea de Stat a R. P. Ungare, 
ministrul de finanțe, dr. Matyas 
Timar, a analizat rezultatele obți
nute anul trecut în domeniul dez
voltării economiei naționale, situa
ția ei actuală și a prezentat pro
iectul bugetului de stat pe 1967.

Potrivit declarațiilor ministrului 
de finanțe ungar, în domeniul in
dustriei s-a înregistrat în cursul 
anului 1966 o îmbunătățire a indi
cilor de calitate, mărirea producti
vității muncii și, ca urmare, redu
cerea prețului de cost. El a anunțat 
că planurile de export au fost în
deplinite. Producția agricolă a a- 
nului 1966, a arătat Matyas Timar, 
a depășit cu aproximativ 7 la sută 
nivelul mediu al ultimilor cinci 
ani. în ce privește creșterea nive
lului de trai, vorbitorul a indicat 
că volumul mărfurilor cumpărate 
de populație a fost cu aproximativ 
7 la șută mai mare decît în 1965.

Referindu-se, în continuare, la 
sarcinile curente, ministrul de fi
nanțe a declarat că, potrivit pre-

vft Xho II

Să/i pline 
pînă 
la refuz

Oaspete al guvernului australian, primul ministru saigonez, ge
neralul Ky, este însă socotit un indezirabil de către opinia publică 
din Australia, care își manifestă în modul cel mai concret sentimen
tele față de el. Fotografia de mai sus atestă în mod pregnant aceas
ta : între cortegiul lui Ky și populație, un zid de polițiști. Instantaneul 
a fost luat la Sidney, unde peste 3 000 de persoane îl așteptau pe Ky 
pe traseu spre a protesta împotriva sosirii lui în Australia. De aceea, 
traseul prin oraș al cortegiului a fost schimbat în ultimul moment de 
autorități.

în același timp, „Kirribilli House", reședința oficială a premieru
lui sud-vietnamez, a fost izolată de restul orașului din cauza acelo
rași demonstranți, care au organizat în apropiere o mare manifesta
ție de protest, în cadrul căreia au fost arse efigii ale lui Ky și scan
date lozinci oare cereau încetarea agresiunii S.U.A. în Vietnam.

(Agerpres). — 
cadrul ședinței

în cadrul unei 
conferințe de 
presă, la New 
York, publicistul 
William Man
chester își pre
zintă cartea, a- 
um atît de 
controversată, 
Moartea unui 

președinte", din 
care presa mon
dială reproduce 
ample extrase.

funcțiilor 
Costa e

cuprinde 
în esență 

original

„Apoteoza lui Herlea" 
(„Messimvrini"); „Un Figaro 
strălucit pe scena Teatrului 
Liric" („To Ethnos"); „Bogăție 
fonetică și actoricească" („Ivra- 
dini") — sînt numai cîteva din 
titlurile numeroaselor cronici 
din presa ateniană pe margi
nea spectacolelor pe scena 
operei din capitala Greciei cu 
participarea artistului poporu
lui Nicolae Herlea, în rolul 
lui Figaro din „Bărbierul din 
Sevilla" de Rossini. Presa este 
unanimă în aprecierea că pu
blicul 
acum 
tural 
scrie, 
„De fiecare dată cînd Herlea

de aici nu văzuse pînă 
„un Figaro atît de na
și de pămîntean", cum 
de exemplu, "Ta Nea".

Corespondență din Atena
scrie „Ivra- 
sa răspîn- 

o mare des-

Apartheidul 
în cifre și fapte
(Urmare din pag. I)

vederilor, venitul național va spori 
în 1967 cu aproape 3,7 la sută față 
de 1966. Volumul producției indus
triale va crește ou 4—6 la sută, 
cu o reducere a cheltuielilor între 
0,7—1 la sută, iar cel al producției 
agricole cu 2—3 la sută.

O pondere însemnată în bugetul 
de stat pe 1967 o vor avea în con
tinuare contribuțiile întreprinderi
lor. Astfel, aproximativ 80 la sută 
din bugetul de stat va fi acoperit 
de acestea. Ministrul de finanțe a 
adăugat că întreprinderile pot spori 
volumul acestor contribuții pe ca
lea descoperirii și utilizării rezer
velor interne, raționalizării și pla
nificării judicioase a forței de 
muncă.

în ceea ce privește investițiile 
planificate pe anul 1967, ministrul 
de finanțe a subliniat că trebuie a- 
cordat în primul rînd atenție in
vestițiilor destinate construcțiilor 
de importanță primordială pentru 
economia națională, precum si con
strucțiilor de locuințe. El a subli
niat, de asemenea, importanța 
luării unor măsuri menite să lăr
gească resursele de venituri ale 
întreprinderilor și să mărească co
interesarea lor materială.

apare pe scena, 
dini", prezența 
dește cu dăruire 
fătare estetică".

Relevînd renumele de care 
se bucură artistul român 
pe plan artistic internațional, 
cotidianul „Elephteron Kos- 
mos" scrie că „Herlea a deve
nit de mult o personalitate re
cunoscută a artei lirice. Pozi
ția sa predominantă pe firma
mentul muzical internațional 
constituie o recunoaștere și o 
răsplată a bogatelor sale ca
lități".

La rîndul său, „Elephteria" 
scrie că „vocea sa este plină 
de strălucire și omogenă pe 
toată scara" iar „vioiul său 
joc de scenă urmează o linie 
crescendo, paralelă cu evolu
ția acțiunii". Ziarele caută în 
istoria internațională a artei 
vocale interpretative persona
lități de seamă lîngă care îl 
situează pe Herlea. Astfel, 
„Estia" arată că „baritonul 
român amintește de neuitatul 
său confrate spaniol Aussenci, 
atît prin arta cu care își do
zează vocea sa mare și sen
sibilă, cit și prin jocul său 
viu cu care se impune pe sce
nă. In cunoscuta arie a lui 
Figaro și în duetul cu Alma- 
viva, Herlea a cucerit un rar 
triumf".

Intr-adevăr, publicul ce 
umple seară, de seară, pînă la 
refuz, sala operei, „îi rezervă 
lui Herlea o primire ajunsă 
pînă la apoteoză", pentru a 
folosi expresia cotidianului 
„Messimvrini". Fermecați de 
vocea sa, spectatorii izbucnesc 
în urale și aplaudă minute în 
sir, de cele mai multe ori îna
inte de terminarea replicii. La 
unul dintre spectacole aplau
zele și uralele au durat a- 
proane zece minute.

Răspunzînd dorinței citito
rilor, mai multe cotidiene ate
niene au publicat interviuri 
cu Nicolae Herlea,

C. ALEXANDROAIE

lapoitul, recunoaște 
el însuși că afri
canii nu primesc 
o pregătire corespun
zătoare care să le 
permită să joace ro
lul lor deplin în rîn- 
dul populației din 
Africa de Sud. Nici 
numărul de diplome, 
nici gradul de auto
nomie administrati
vă nu permit să se 
susțină că africanii 
sînt formați pentru a 
conduce măcar în re
zervații".

Raportul mențio
nează, între altele, 
că nu există aproape 
nici o posibilitate de 
acces pentru africani 
în școlile de ingineri 
sau agronomi, cu toa
te că nevoia de spe
cialiști nealbi în re
zervațiile Bantu este 
tot mai mare. In ul
timii cinci ani nu au 
fost acordate mai 
mult de trei diplome 
de ingineri unor „ne
albi" în universitățile 
sud-africane. Clasele 
pentru africani sînt 
aglomerate, iar nu
mărul învățătorilor 
este insuficient, aceș
tia avînd o pregătire 
mediocră.

Apartheidul aduce 
multe suferințe fami
liilor africane, des- 
părțindu-i pe mun
citori, care locuiesc 
provizoriu în zone 
urbane, de familiile 
constrînse să trăias
că în rezervații. A- 
ceasta este urma
rea refuzului guver
nului de a autoriza 
soțului și soției să 
trăiască împreună.

LA ADEN

■■ SAIGON. Duminică a sosit generalul Chang 
" Chi Ryang, comandantul flotei aeriene a Co
reei de sud. Observatorii politici sînt de părere că 
vizita generalului Ryang vizează o intensificare a 
participării Coreei de sud la războiul agresiv din 
Vietnam. Este amintită în acest sens recenta hotă- 
rîre a guvernului de la Seul de a trimite în Viet
namul de sud un lot de avioane cu piloții respectivi 
pentru a participa, alături de unitățile americane, 
la lupta împotriva poporului vietnamez.

■ MOSCOVA. Ministrul industriei și comerțului 
al Braziliei, Paulo Egidio Martines, și-a încheiat 

vizita în U.R.S.S. El a examinat cu oficialitățile 
sovietice perspectivele relațiilor economice și co
merciale bilaterale. Se apreciază — transmite agen- 
ția TASS — că această vizită va stimula dezvoltarea 
în continuare a schimbului reciproc de mărfuri. In 
ajunul plecării, ministrul a fost primit de Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. Ministrul brazilian s-a îndreptat 
spre Varșovia.

■ MADRID. Autoritățile au pus în libertate pe 
Isabela de Medina Sidonia, arestată Ia demon

strația de la 17 ianuarie la Palomares, la împlinirea 
unui an de la pierderea de către un avion ame-

că

In ce privește li
teratura, raportul 
menționează că prin
cipalele opere ale 
scriitorilor africani 
care scriu în limba 
engleză au fost in
terzise ca „necores
punzătoare". Autorii 
negri binecunoscuți 
fie că au domici
liu forțat, fie
trăiesc în afara A- 
fricii de Sud. 
portul relevă totoda
tă că accesul în prin
cipalele biblioteci 
din Africa de Sud 
este interzis nealbi
lor.

Sportul suferă și el 
efectele apartheidu
lui. Nu există echipe 
mixte, nu există com
petiții între echipe 
de rase diferite, nu 
există jucători nealbi 
pe terenurile din ra
ioanele albilor, nu 
evoluează echipe 
mixte străine în A- 
frica de Sud, nu 
există public specta
tor amestecat.

In ce .privește li
bertatea în informa
ție, raportul arată 
că guvernul sud-a- 
frican, sub pretextul 
aplicării „legii con
tra comunismului", 
poate interzice orice 
publicație, poate îm
piedica orice cetă
țean să asiste la 
adunări sau să facă 
parte din anumite 
organizații, uneori fi- 
xîndu-i chiar 
ciliu 
zonei 
dință 
frivit 
ții sud-africane 
1963, pînă la 
dată au fost

Ra-

domf- 
forțat în afara 
sale de reșe- 
obișnuită. Po- 
unor publica- 

din 
acea 
fnter-

zise 7 500 de publi
cații.

în concluzie, ex- 
perții care au redac
tat raportul conside
ră că, „departe de a 
constitui o soluție a 
conflictelor 
din Africa de Sud, 
apartheidul este din- 
potrivă sursa lor 
principală".

In domeniul educa
ției, științei, culturii 
și informației doc
trina și practica a- 
partheidului, conchid 
autorii, constituie o 
violare în principiu 
și în practică a car
tei O. N. U., a ac
tului constitutiv al 
UNESCO, a declara
ției universale a 
drepturilor omului, 
cît și a principiilor 
ce sînt stabilite în 
rezoluțiile și reco
mandările adoptate 
de O.N.U.

Datele revelatoarei 
cuprinse în acest ra
port ale unei organi
zații internaționale 
cu o asemenea auto
ritate și competență 
cum este UNESCO 
dezvăluie o dată mai 
mult tragedia popu
lației africane din 
R.S.A. supusă celui 
mai sălbatic regim 
de discriminare ra
sială. Cifrele și fap
tele cuprinse în raport 
contribuie la intensi
ficarea acțiunii de 
condamnare pe plan 
internațional a o- 
dioasei politici de 
apartheid și de se
gregație rasială — 
oriunde ar fi ea prac
ticată.

rasiale

„RESTABILIREA 
ÎNSEAMNĂ:
• arestări masive
• grevă generală

ADEN 22 (Agerpres). — Autori
tățile din Aden au arestat pînă 
acum 98 de persoane ca urmare a 
tulburărilor începute miercuri. Un

rican a unor bombe nucleare. Isabela de Medina 
Sidonia, care a participat activ Ia organizarea 
demonstrației, va fi deferită „tribunalului ordinii 
publice".

■ ROMA. Acțiunile revendicative desfășurate de
40 000 de muncitori portuari au fost încununate 

de succes : Ministerul Marinei Comerciale al Italiei 
a semnat un nou contract de muncă prevăzînd 
majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă. O grevă de 48 de ore a fost declarată de 
200 000 muncitori din industria alimentară care cer 
încheierea unui nou contract de muncă.

M VARȘOVIA. La Turow, în Silezia inferioară, a 
“■ început construirea unui mare obiectiv ener
getic — termocentrala „Turow-2", cu o putere de 
600 megawați. Agregatul și instalațiile de automati
zare vor fi realizate în întregime în Polonia.

■ CAIRO. Un comunicat asupra vizitei la Cairo 
a ministrului de externe turc, Caglayangil, 

menționează că în lunile următoare o delegație 
culturală turcă va vizita R.A.U., iar o misiune eco
nomică a R.A.U. va face o vizită în Turcia. Primul

CALMULUI"
comunicat al poliției precizează că 
în cursul incidentelor 9 polițiști 
arabi, 4 soldați britanici și un civil 
au fost grav răniți. Deși oficial a 
fost anunțată „restabilirea calmu
lui", atmosfera la Aden continuă 
să fie încordată. Arestările conti
nuă, în special în rîndul partici- 
panților la greva generală de 24 de 
ore, care a avut loc la chemarea 
Frontului național de eliberare a 
sudului ocupat.

ministru și ministrul de externe al R.A.U. au accep
tat invitația de a vizita Turcia. Comentînd vizita, 
cotidianul „Al Massaa" arată că aceasta „deschide 
o nouă pagină a relațiilor dintre cele două țări și 
că majoritatea cauzelor care au tulburat relațiile 
lor în trecut sînt depășite".

exportarea petrolu- 
din Golful Persic, 

conducte, a de
și nu ar constitui

MB BAGDAD. într-un interviu acordat corespon- 
dentului agenției Reuter, președintele Irakului, 

Abdel Rahman Aref, a respins ideea de a se con
strui o nouă conductă pentru 
lui irakian prin portul Basra 
Construirea unei asemenea 
clarat el, nu ar fi rentabilă
o soluție adecvată pentru restabilirea exportului de 
petrol irakian, blocat în prezent ca urmare a 
conflictului dintre „Iraq Petroleum Co" și Siria. 
Situația creată de acest conflict a făcut în prealabil 
obiectul unei reuniuni extraordinare a cabinetului 
irakian prezidată de președintele Aref și unei noi 
întrevederi a premierului Naji Taleb cu reprezen
tantul lui I.P.C.
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