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CE GENEREAZĂ CONSUMURI
Cum acționează colectivele de Întreprinderi, conducerile lor, pentru diminuarea consumurilor de metal 7 în ce măsură se urmărește evitarea risipei, a slabei gospodăriri a metalului, ca o cale sigură de reducere a cheltuielilor de producție, de creștere a nivelului calitativ al activității economice 7

„Generozitate" 
pe banii statului

MARI DE METAL?
nomisească anual sute de tone de metal. De anul trecut, se pare că această inițiativă a fost părăsită. Numai așa se explică creșterea consumului de metal pe tona de laminate finite. Un calcul sumar arată că valoarea metalului consumat în plus depășește 1 milion lei.E imperios necesar ca conducerea uzinei să-și reconsidere po

ziția pe care a îmbrățișat-o. în acest an, producția de oțel a uzinei trebuie să crească cu 7,7 la sută, cea de tablă cu 5,5 la sută și cea de profile cu 5,1 la sută. Nici un fel de justificări nu pot fi luate în considerație cînd e vorba de irosirea metalului, de majorarea prețului de cost. Organizația de partid, Ministerul Industriei Metalurgice trebuie să intervină prompt, înlă-

turînd arbitrariul și lipsa de răspundere față de ceea ce înseamnă sporirea cantității de metal, reducerea consumurilor specifice și îmbunătățirea calității producției care se pare că s-au înscăunat în rîndul conducerii uzinei din Oțelul Roșu.
Uzina din Oțelul Roșu, Tn cursul anului trecut, a consumat în plus peste 18 500 tone fontă la fabricarea oțelului.— Vina nu este numai a noastră, ne spune tov. Andrei Dumitru, directorul uzinei. Consumul de fontă stabilit de către minister pentru realizarea unei tone de oțel a fost prea mare. în cele din urmă, s-a revenit...Să vedem cum. Nu în scopul 

micșorării consumurilor de fontă — așa era normal și absolut necesar — ci pentru mărirea lor, pro- 
movînd o tendință dăunătoare în 
ramura industriei siderurgice. Concret, aceste consumuri de fontă pe tona de oțel s-au majorat cu 40 kg. Ni s-a spus că conducerea uzinei a sesizat forul tutelar. Poate, dar numai în vorbe, fiindcă, practic, în unele perioade, uzina a depășit chiar largă și kg fontă— La 
respectă
procesului tehnologic, preciza un maistru din uzină. Totul s-a privit prin prisma depășirii planului cu orice mijloace. Așa se nasc marile consumuri de metal.încă o dovadă în acest sens. Am spus că consumul de fontă s-a depășit nepermis de mult. Concomitent, cel de fier vechi a fost cu aproape 16 000 tone mai redus decît sarcina planificată. Cum se explică această anomalie ? Fierul vechi, fiind de tate (șpan. tablă mai introdus în cîridu-se rețeteleurmare, folosindu-se fonta în locul fierului vechi, nici oțelul rezultat nu a corespuns întotdeauna normelor stabilite. Consecințele : 
aproape 3000 de tone de oțel rea
lizat fără comenzi. Această cantitate de „ce-o ieși" — cum zic oțe- larii — este inutilizabilă. Deși știa că se uzează de această anomalie în fabricarea oțelului, care are caracteristici necunoscute și nu e solicitat de nimeni, conducerea uzinei nu a luat nici o măsură mai energică. Totul a fost să iasă oțel. Pe de altă parte, însemnate cantități de metal s-au mai irosit la oțelărie prin rebuturi, perforări de oale și cuptoare, retezări de bară Ia oale.Inexplicabil, ținînd demonstreze fruntaș în... 
conducerea 
ceput să-și 
țiuni. La platine, cunăscuse inițiativa laminării la toleranțe minime. Atît timp cît a fost aplicată, uzina din Oțelul Roșu a creat posibilitatea ca întreprinderile beneficiare să eco-

(Continuare în pag. a III-a)

Miercuri dimineață, în Sala mică a Palatului Republicii s-a deschis consfătuirea de lucru a cadrelor din domeniul proiectării construcțiilor. Convocată din inițiativa conducerii partidului și guvernului, consfătuirea dezbate probleme privind îmbunătățirea activității de proiectare și asigurarea documentației tehnico-economice a obiectivelor de investiții prevăzute pentru 1967 și pentru anii următori ai cincinalului. La această întîlnire participă specialiști din domeniul proiectării construcțiilor de obiective industriale, agricole, hidrotehnice, de căi de comunicații și social-cultu- rale, lucrători din sectoare a căror activitate este legată nemijlocit de proiectarea obiectivelor de investiții, conducători de mari șantiere, trusturi regionale de construcții și întreprinderi producătoare de materiale și utilaje pentru construcții, miniștri și conducători de instituții centrale, activiști ai C.C. al P.C.R., secretarii pentru problemele economice și șefii sectoarelor de investiții de la comitetele regionale de partid, oameni de știință, cercetători, cadre didactice din învăță-

mîntul superior tehnic și economic, reprezentanți ai sfaturilor populare.Primiți cu puternice aplauze, în prezidiu au luat loc tovărășii Nicolae. Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, Maxim Berghianu, Petre Blajovici, Mihai Gere, Manea Mă> nescu, precum și tovarășii Nicolae Bădescu, președintele Comitetului’ de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, Mihai Diamandopol, președintele Băncii de Investiții, acad. prof. Aurel Beleș.Deschizînd lucrările consfătuirii, tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv,1 secretar al C.C. al P.C.R., a subliniat că participanții sînt chemați să analizeze temeinic, cu spirit de răspundere, principalele aspecte ale activității de proiectare, să scoată în evidență neajunsurile și greutățile existente, să facă propuneri menite să îmbunătățească substanțial munca în acest domeniu important de activitate economică, îmbunătățirea continuă a activității desfășurate în domeniul investițiilor, al proiectării construc

țiilor din toate sectoarele economiei — preocupare de seamă a partidului și guvernului — a fost dezbătută la plenara C.C. al P.C.R. din, decembrie 1966. Analiza profundă cuprinsă în documentele plenarei — a încheiat vorbitorul — reprezintă un model de exigență și răspundere în examinarea și rezolvarea problemelor economiei naționale.în continuare, tovarășul Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a prezentat referatul : „Cu privire la asigurarea cu documentație tehnică a lucrărilor de investiții și măsurile pentru îmbunătățirea activității de proiectare".Lucrările continuă pe grupe de specialitate. (Agerpres)
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PREZENTAT DE TOVARĂȘUL 
PETRE BLAJOVICI

norma dată, foarte neeconomică, cu cîte 100 pe tona de oțel.noi e o raritate cînd se 
rețetele și prescripțiile

o anumită cali- subțire). nu s-a cuptoare, încăl- de fabricație. Ca

probabil să că deține un loc risipirea metalului, 
acestei uzine a în-
renege și propriile ac- secția laminorul de 3—4 ani în urmă, se

Telegramă

Pe platforma cuptorului electric numărul 1 de 50 tone, de la noua Uzină metalurgică din Ca
pitală, se urmărește procesul de elaborare a unei noi șarje

Foto i M. Andreescu

O nouă
fabrică de
conserveLa Fetești, în apropierea șo
selei care leagă această loca
litate de stația de cale ferată, 
a început organizarea șantie
rului pentru construcția unei 
fabrici de conserve din legume 
și fructe. Fabrica va fi dată în 
folosință în semestrul I 1968 și 
va produce anual 20 000 tone 
de conserve, dintre care 15 000 
tone de conserve din legume, 
1 000 tone conserve din fructe 
și 4 000 tone pastă de tomate. 
La amplasarea fabricii s-a 
avut în vedere faptul că ra
ionul Fetești și cele înveci
nate — Călărași, Lehliu și Slo
bozia — oferă mari posibilități 
de asigurare a materiei prime.

Proiectanții au prevăzut so
luții mai economice față de 
fabrici similare construite in 
ultima vreme.

Prin construirea unui com
plex de creștere și îngrășarea 
porcilor la Fetești se creează 
posibilități ca fabrica să pro
ducă pe timp de iarnă di
ferite preparate din carne.

Tovarașului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului CHIVU STOICA
Președintele
al Republicii

de StatConsiliului
Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIîn numele poporului cuban, al Partidului Comunist și Guvernului Revoluționar, vă exprimăm dumneavoastră, poporului frate român, Partidului Comunist și guvernului Republicii Socialiste România mulțumirile noastre profunde pentru mesajul dv. cordiai transmis cu prilejul celei de-a VIII-a aniversări a revoluției cubane.Răspunzind urărilor dv frățești pe care ni le-ați adresat, vă transmitem la rîndul nostru urări pentru progresul și bunăstarea poporului român.Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune„ OSVALDO DORTICOS TORRADO Președintele Republicii Cuba Comandant FIDEL CASTRO RUZ Prim-ministru al Guvernului Revoluționar
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H Cum va fi hrana viitorului?

fi Spectacolul coregra
fie poate fi revitalizat

A TMOSFERA
DE

HDeși repetiția începuse bine, ceva parcă nu mergea. Nu se întîmplase nimic deosebit. Nimic grav. Nimic grav în aparență. O vorbă cu intenție de persiflaj la adresa piesei. Un plescăit ironic. Și atmosfera de muncă fusese stricată. Poate fără intenție. Poate. Și totuși...Exemplul pare mărunt. Intenționat I Pentru că problema atmosferei de creație, de muncă, de efort, depinde adesea de minuscule „accidente" sau incidente pe lîngă care ne place să trecem nepăsători. O întîr- ziere. O proastă dispoziție. Un cuvînt aruncat la întîm- plare. O apreciere răutăcioasă. O butadă spirituală lansată la „un pahar de vorbă". Lipsa de informație precisă. Nepriceperea. Și, de ce nu, invidia.N-au trecut chiar atîția ani de cînd, cu prilejul unei schimbări de conducere, la o instituție culturală, „vorbele" pe care cîțiva binevoitori au

CREA ȚIE
Lucian GIURCHESCU

avut grijă să le plaseze prompt, în cabinetul directorial, erau cît p-aci să curme cariera unor colegi. Se mai întîmplă — și nu chiar atît de rar — ca discuția de „cafenea" să înlocuiască dezbaterea creatoare, ca bîrfa să se substituie criticii, ca „vorbele", aparent aruncate la în- tîmplare, să îngreuneze procesul de muncă. Parafrazîn-
opinii

du-1 pe nefericitul principe danez, vom spune „vorbe, vorbe, vorbe" I, dar ce importante sînt aceste vorbe. O vorbă poate strica o prietenie. O vorbă poate crea o relație. O vorbă poate declanșa un întreg eșafodaj de suspiciuni și rezerve. O vorbă poate fi punctul de plecare în crearea unei atmosfere.

TRIBUTUL ACCIDENTULUI
este o fatalitate

IN CIRCULAȚIE?

aPentru că, orice am spune, atmosfera de creație — și aici nu fac decît să repet un adevăr de mult cunoscut — are o contribuție esențială la ridicarea sau căderea multor colective și — de ce nu — a multor creatori sau inter- preți.Ar fi greu de înțeles succesul consecvent și continuu al „Teatrului Municipal" din perioada direcției Luciei Sturdza Bulandra făcînd abstracție de atmosfera pe care marea actriță, organizator exemplar, o crease în sala de la podul Izvor. După cum ce altceva decît atmosfera lîncedă, unsuroasă, creatoare de clanuri și găști, de nepăsare și dezinteres, a dus ■— în pofida unui mănunchi de artiști străluciți — la căderea tristă dar binevenită a celui ce-a fost Teatrul Tineretului dinainte de 1960.Atmosfera de creație, de muncă, nu e o abstracție. Ea există, cu sau fără voia noastră. Ea poate fi, cu voia noastră, cu adevărat creatoa
re, sau nu. Poate să ne ajute sau nu.Vorbim adesea de compoziția colectivelor teatrale sau muzicale, de problema animatorului. Oare nu cumva prima datorie a acestuia e însăși crearea și menținerea unei atmosfere ce impulsionează ? Oare nu cumva proasta, întîmplătoarea alcătuire a unui ansamblu duce la acea atmosferă ce reușește performanța coborîrii întregului la mediocritate ? Antidoturi există. Ele țin atît de mijloace organizatorice cît și de unele soluții educative. 
Discuții in cerc, la obiect, 
fără menajamente, sînt —

Să ne închipuim că într-o țară cu douăzeci de milioane locuitori izbucnește subit o epidemie care lovește zilnic sute de persoane ; dintre acestea cel puțin cincisprezece- douăzeci grav, iar patru- cinci-șase fatal. Pe zi! S-ar declanșa imediat un S.O.S. național, s-ar face o mobilizare generală pentru combaterea molimei. Și, fără îndoială, eforturile organelor sanitare, folosirea cuceririlor științei medicale, măsurile de igienă pe care le-ar lua înșiși cetățenii ar duce la dispariția ei. O astfel de molimă care afectează în prezent multe țări ale lumii începe să zent rusul liber, seceră vieți zilnic, proporțiile amintite sus, dar mobilizarea cesară împotriva ei lipsește Ea se cheamă ac
cidentul de circulație.Din statistica întocmită de direcția circulației din Direcția Generală a Miliției reiese că, în anul 1966, 
la fiecare 10 accidente 
s-au înregistrat în medie 3 
tnorți și 9 persoane rănite, ne informează lt. major ing. Lucian Stan. Peste 1 600 vehicule au fost distruse sau grav avariate, pagubele materiale rezul-

tate din accidente se cifrează la peste 6,1 milioane lei — cifră limitată strict la constatările de la locul accidentului, la contravaloarea reparațiilor sau a bunurilor transportate. Dar viețile pierdute nu pot fi evaluate în bani. Familii decapitate, văduve. orfani, oameni în plină vigoare și putere creatoare deveniti schilozi

constituind în unele țări a 3-a sau a 4-a cauză de deces, după cele cauzate de bolile cardio-vasculare. tumori maligne și bolile a- paratului respirator; la vîrsta de 5—35 ani ele constituie chiar prima cauză de deces. Cifra de 100 000 de decedați este însă mult sub realitate, deoarece numai în S.U.A. în anul 1964 au fost înre-
ancheta „Scînteii“

se contureze în nre- și la noi; are vi- vizibil cu ochiul aruncă la pat sau i vieți în mai ne- încă

pe viată, iată altă fată a acestei seceri. Cit despre bunurile pe care miile de accidentați le-ar fi produs în zilele și lunile de spitalizare sau în anii de invaliditate , cum s-ar putea calcula ?Accidente de circulație au loc în toată lumea. Avem cumva motive deosebite de a ne îngrijora mai mult decît alții în legătură cu acest fenomen ?— După unele statistici cu totul incomplete — ne informează dr. PETRE MUREȘAN, director adjunct în Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale, numărul celor accidentați în întreaga lume ar fi anual de circa 4—5 milioane, iar al celor decedați de peste 100 000.

dingistrate 46 930 decese accidente datorite vehiculelor cu motor, în Germană 1963) etc. siderente 
circulație 
devărate
vieții moderne.în tara noastră decesele prin accidentele de circulație constituie doar a 12-a cauză de deces, dar ele manifestă tendință de creștere. Cele mai multe decese se referă însă la vîrstele active. Astfel, de exemplu, circa 43 la sută din aceste decese sînt la persoanele din grupa de vîrstă 25—49 ani și 16 la sută la 15—24 ani, dar nu sînt exceptați nici copiii (4,2 la sută din decesele prin accidentele

R.F.14 284 (anul Din aceste con- 
accidentele de 

sînt socotite a- 
„epidemii" ale

de circulație s-au înregistrat la copii de 0—6 ani și 5,4 la sută la 7—14 ani). La tinerii de 15—24 ani ele constituie la noi a doua cauză de deces, deci mult mai frecvente ca decesele prin boli cardiace, respiratorii, digestive, u- rogenitale luate la un loc.Ce concluzii ne oferă statisticile noastre și ale altora ?într-o perioadă de șapte ani, 1960—1966, creșterea numărului de accidente în țara noastră a fost în medie de 21,2 la sută anual, iar ritmul anual de creștere a parcului de autovehicule a fost de 35 Ia sută. Apelînd la o statistică O.N.U., întocmită de Comisia economică centru Europa, referitor la numărul accidentelor de circulație mortale, constatăm că într-o serie de țări timp de mai mulți ani numărul acestora a crescut foarte încet sau aproape deloc. Astfel în decurs de zece ani în Suedia, una din țările cu cea mai mare densitate a autovehiculelor din Europa (raportată la totalul populației) numărul acci-Anchetă realizată de 
maior Constantin GRĂDI
NARI) și Al. PLAIEȘU

(Continuare 
în pag. a II-a)

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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„Sertao"înainte de construirea noii capitale, Brasilia, o călătorie de pe litoralul Atlanticului pînă în statul Goiăs echivala cu un calvar, dacă nu o făceai cu avionul. Acum poți ajunge liniștit cu automobilul din Rio pînă la Goiania fără să părăsești asfaltul. Distanța este apreciabilă — 1 450 kilometri — dar pitorescul locurilor străbătute și particularitățile vieții oamenilor recompensează cu prisosință cerut de —• - •ce ieși marelui șoseaua pentine presărat lități balneare. Sînt mici orășele, alcătuite din vile inundate de verdeață și flori, unde elita socială cariocană *) preferă să se refugieze la sfîrșit de săptămînă, în vacanțe sau de cîte ori îi poftește inima. A avea și o vilă la Petro- polis, Teresopolis sau Friburgo se

efortul călătorie. Curînd după din zona aglomerată a oraș Rio de Janeiro, începe să urce în ser- spre un lanț muntos, cu cîteva faimoase loca-

Note de drum 
din Brazilia
socotește o distincție, la care nu pot aspira prea mulți. Aici, la vreo 800 metri înălțime, dispar doi factori neplăcuți pe malul oceanului: căldura și Aerul pur dimprejur, coniferele, confort înun trai cum mai bun e greu de imaginat.Peisajul se modifică după ce intri în vasta zonă a colinelor do- moale, acoperite cu vegetație tropicală : siluete solitare ale palmierilor, plantații de bananieri și, pe alocuri, păduri de eucalipt. în răstimpuri, la marginea șoselei în- tîlnești tarabe improvizate, oferind călătorului portocale, boticabo, jaca caqui, , cos și alte soiuri de tru țăranii îndepărtați consumatoare, acesta de a-și valoriiica roadele muncii fără concursul intermediarului, care dispune de căruță sau camion, dar achiziționează produsele la preț mult mai mic.

umiditatea excesivă, și răcoros, peisajul alăturînd palmierii cu plus maximum de interiorul vilelor, oferă

banane, jo- nuci de co- fructe. Pen- de centrele e un mijloc
_________ Vasile OROS

*)Carioc.an — locuitor al 
orașului Rio de Janeiro.

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame
Excelenței Sale ISMAIL AL-AZHARI

Președintele Consiliului Suprem de Stat 
al Republicii Sudan KHARTOUMSudan, am deose- Stat al Republicii adresez ExcelențeiCu prilejul zileibita plăcere ca, înSocialiste România . . ______________________________voastre sincere felicitări și cele mai bune urări 'de sănătate și fericire personală, de bunăstare și pace poporului sudanez.CHIVU STOICA Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
naționale a Republicii numele Consiliului de și al meu personal, să

Excelenței Sale CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm deosebita plăcere să adresez Excelenței voastre, din partea mea, a membrilor Consiliului Suprem de Stat, a poporului și guvernului Republicii Sudan, sincere mulțumiri pentru amabilul dv. mesaj de felicitare, transmis cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a proclamării independenței.Exprim, totodată, Excelenței voastre urări de sănătate, iar poporului prieten al Republicii Socialiste România, multă fericire și prosperitate. ISMAIL AL-AZHARI Președintele Consiliului Suprem de Stat al Republicii Sudan
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FAPTUL

NepotrivireTractoristul rutier Petru Stretea de la Ocolul Silvic din Ileanda, raionul Dej, a vrut să traverseze rîul Someș, cu tractorul. Pe gheață. Aproape de malul celălalt, gheața s-a spart. Tractorul s-a scufundat (stă agățat, cu roțile din față, pe marginea copcii). Vorba cîntecului — șade jumătate-n apă. Tractoristul însă nu mai stă nicăieri. După ispravă a dispărut. Nici nu se potriveau împreună. Mulți cai-putere — cu minte prea puțină.
Tempera
ment, 
nu glumăSe zice că cine se iubește, se 
tachinează. Și se vede că soții 
Cinci din str. I. L. Caragiale 58 București se iubesc mult. Iși 
iac farse cu duiumul. Ultima 
farsă de familie : soția a venit 
acasă și a spart ușa. Apoi a 
plecat. El, speriat că a fost pră
dat, a chemat miliția. Intre 
timp, lămurindu-se, a spus: 
„Scuzați, se vede treaba că a 
trecut nevastă-mea pe-acasă“. 
Năbădăioasă dragoste 1 Noroc 
că zidurile casei sint tari. Mai 
prost stau lucrurile cu liniștea 
vecinilor.

Poveste 
cu remorciSurpriză la I.M.U. Medgidia. Cu ocazia stabilirii cifrelor de plan pe anul în curs, întreprinderea a primit (din partea ministerului tutelar) sarcina să livreze 1 000 de remorci de cinci tone. întreprinderea n-a mai fabricat remorci. Documentație tehnică nu are. Nici omologare nu există.■ ...Există în schimb planificare birocratică. Destulă — s-o încarci în remorcii Dar cine să le fabrice ?
Buni de platăO sobă instalată Intr-un loc 
contraindicat (este vorba de 
Încălcarea flagrantă a măsuri
lor de pază contra incendiilor) 
a provocat, noaptea, un pu
ternic incendiu in garajul 
Grupului de șantiere din Turda. 
Flăcările au ajuns la cîteva 
butoaie cu benzină, care au 
explodat. Au ars, între altele, 

.trei autobasculante. Pagubele 
sint evaluate la circa 200 000 
lei. tn cele din urmă focul a 
fost stins. Mai trebuie insă ca 
vinovății să joace rol de pom
pieri. Să stingă paguba. Căci 
cine nu deschide ochii, cască 
punga. Punga proprie, se înțe
lege I

Pasiune 
împlinităRomul Posar, șef de secție, și Dumitru Mitrea, gestionar la întreprinderea de prefabricate și agregate pentru construcții din Capitală, își creau plusuri de ciment. Prin neexecutarea în bune condiții a lucrărilor de construcții (în spiritul și litera tehnicii). Au sustras astfel 60 000 kilograme. în valorificarea lor au fost sprijiniți de Nicolae și Petre Geamănu și de Ion Apostol. Deși este vorba despre ciment, afacerea' nu a rezistat. Cei cinci au fost condamnați pe termene între 1 și 12 ani închisoare.La ciment au tras, ciment au găsit.
Recoman
dare 
rambursată

„Vi informăm, tovarăși de la 
Uzinele de produse sodice din 
Govora, că Ilie Musulete și Ilie 
Stafie pe care i-ați selecționat cu 
grijă și i-ați trimis, pe cheltuiala 
statului, la școala de maiștri elec
tricieni din Cimpina, vor mai în- 
tirzia cu reîntoarcerea. Noaptea 
au acostat pe stradă, în plin cen
trul Cimpinei, pe soții Elena și 
Petre Șerhan, maltratîndu-i cu 
sălbăticie. Cetățenii, treziți din 
somn au ajutat miliția să prindă 
pe huligani. Așadar, vă rambur
săm recomandarea și mai reținem 
„exemplarele" selectate. Ter
menul de restituire — peste un 
an. Dv. care fabricați sodă, poate 
le veți asigura o primire cores
punzătoare. Caustică". (Cimpina 
ss. indescifrabil).

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA 
Stefan D1NICA

cj sprijinul corespondenților 
„Srinîeii"

Vrednici gospodari 

a[ șațeltf Pjvpgși 

candidați. arFJkk

In localitățile rurale din întreaga țară continuă, în aceste zile, depunerile de candidaturi pentru alegerile de deputați în sfaturile populare comunale, care vor avea loc la 5 martie a.c. In cadrul unor însuflețite adunări, alegătorii propun pe cei mai destoinici dintre ei spre a-i reprezenta în organele locale ale puterii de stat.
Nu turism prin
apartamente, 

ci control
rigurosFac parte din comisia de recepție a blocurilor de locuințe din orașul Baia Mare și vă pot spune exact în cît timp se recepționează un bloc : una pînă la două zile ! A- preciați viteza cu care se parcurg apartamentele și să nu se mai mire nimeni că, de cele mai multe ori, defecțiunile ascunse — la instalațiile sanitare, de încălzire centrală, parchet, tîmplărie etc. — nu sînt observate. Iar după trei-patru luni de la darea blocului în folosință, încep durerile de cap pentru cetățeni și ploaia de sesizări, pe birourile salariaților întreprinderii de gospodărie orășenească. Un exemplu recent: de la blocul 25/70 ap., de pe str. Ciocanului, predat anul trecut, în august, am și primit o mulțime de reclamatii referitoare la deformațiile tîmplă- riei. Dacă recepția apartamentelor nu s-ar face din ochi, pe baza unor observații superficiale si subiective, ci cu aiutorul unor minuțioase probe tehnice, multe „ofuri“ ar fi evitate.în vederea determinării mai exacte a lucrărilor făcute de mîn- tuială și a cauzelor care le-au generat, consider că sînt necesare mai multe zile de control, pentru' ca recepția să nu se mai transforme și pe viitor intr-o simplă trecere în revistă a noilor locuințe. Totodată, ar fi bine ca măcar o parte dintre membrii comisiei să participe la recepția efectuată de constructor și să poată impune a- cestuia remedierea oricăror deficiențe. Spun aceasta, deoarece constructorul uneori ignorează observațiile făcute, prezentîndu-se la recepția finală cu deficiențele neremediate. Așa se face că pereții despărțitori de la blocurile de ne str. Cloșca nr. 2 și 3 din Baia Sprie au o serie de fisuri,- la blocurile nr. 1 și 2 de pe str. I. Slavici din Baia Mare apa se infiltrează în u- nele apartamente. Cum poate considera constructorul că un bloa poate primi pe locatari cînd pereții sînt umezi, ferestrele nepăsui- te ? Numai în luna decembrie anul trecut comisia de recepție a refuzat preluarea blocurilor 44/28 ap. și 40/20 ap. Constructorul nu este îngrijorat însă de consecințele acestor refuzuri. El tot mai speră că prin mici reuși să predea Dacă recepția ar fi operație științific dacă ea ar avea la și verificări tehnice amănunțite, cu ajutorul unor instrumente adecvate, sînt convins că ar deveni o barieră peste care nu s-ar putea trece.

„cîrpăceli" va apartamentele, cu adevărat a fundamentată; bază încercări
Nicolae NASTA1 
inginer-șef la I.G.O. 
Baia Mare

Un destoinic 
președinte

Anul trecut, comuna Tihău, din raionul Zalău, a ocupat primul loc în întrecerea patriotică dintre comunele regiunii Cluj. între realizările care i-ati adus diploma de comună fruntașă și premiul în valoare de 60 000 lei, acordat de sfatul popular regional, amintim : lucrări de reparații și întreținere la drumul raional Tihău-Gîlgău și drumurile, comunale, amenajarea de trotuare; îndiguirea Văii 'Almașului, pe o porțiune de 500 de metri, și săparea de canale de desecare în lungime de 1180 metri, construcția unui pod de 74 metri etc. A fost terminat magazinul universal și se află în construcție un dispensar și o casă de nașteri ce vor fi date în folosință în primăvara acestui an.Vorbind despre aceste realizări în gospodărirea și înfrumusețarea comunei, la adunarea din circumscripția nr. 4 cooperatorii Gheorghe Sîna, Ioan Pop, Ilie Opriș și alții au evidențiat meritele tov. Petru Ugruțan, președintele comitetului executiv al sfatu
indulgența

car-
afec- De

în ianuarie 1965 am primit un apartament într-unul din noile blocuri ale cartierului „Aeroport" din Petroșeni. Dar nici pînă la plecarea de aici, în iulie 1966, cînd am fost transferat la Tg. Mureș, pereții camerelor nu se uscaseră complet! Ca inginer șef adjunct la întreprinderea comunală orășe- nească-Petroșeni, eram atunci beneficiarul construcțiilor dinfierul „Aeroport" și făceam parte din comisia de recepție.Am analizat cauzele care tează calitatea construcțiilor., vină este indulgența sfatului popular regional, care avînd același interes ca și constructorul — îndeplinirea planului — trece cu vederea lucrările necorespunzătoare. Interesant este că pînă la urmă asemenea deficiențe capătă chiar o fațetă „legală". Foarte adesea beneficiarul, în speță sfatul popular, face apel la H.C.M. 1003 din 1964 care prevede că, în cazuri cu 'totul excepționale, unele construcții pot fi preluate chiar

ecouri

lui popular comunal. în cei 4 ani de <nnd a fost ales, el a fost prin întreaga activitate — așa cum se cere unui președinte de sfat — primul gospodar al comunei. Om priceput în conducerea treburilor obștești, atent la propunerile și sesizările cetățenilor, el a inițiat, organizat și mobilizat masele de cetățeni la cele mai multe din acțiunile care au făcut ca astăzi comuna să fie fruntașă pe regiune.Candidatul a mulțumit pentru încrederea acordată și s-ă angajat că va munci și pe viitor cu aceeași stăruință și dragoste pentru realizarea de noi obiective gospodărești-edilitare în comună.
Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Medicul - cetățean
în circumscripția electorală comunală nr. 10 din comuna Ineu, regiunea Crișana, a fost propus candidat al F.D.P. pentru alegerile în sfatul popular comunal doctorul Mihai Stoian.— De peste 20 de ani trăiește și muncește în. mij-

• tlocui nostru, ca medio la spitalul raional, și e cunoscut pe toată Valea Crișului Alb, de la Brad încoace *»• arăta alegătorul Dumitru Gîndilă. Reprezintă cu adevărat tipul medicului cetățean, care și-a pus toată energia în slujba ocrotirii sănătății celor mulți.Ana loja și Ana Toții au țintit să povestească celor prezenți la adunare despre grija adînc umană cu care chirurgul Mihai Stoian se ocupă de fiecare pacient, despre dăruirea de sine și modestia care îl caracterizează.Doctorul Mihai Stoian este cunoscut și apreciat de către locuitorii comunei Ineu și prin activitatea obștească depusă de-a lungul anilor. Ales deputat în fiecare legislatură de la crearea sfaturilor populare, el a participat activ și a mobilizat prin exemplul personal masele de cetățeni la toate acțiunile gospodărești și de înfrumusețare a comunei. Făcînd o.comparație cu ceea ce era acum 20 de ani comuna Ineu, unii vorbitori au relevat o serie de înfăptuiri edilitare ale ultimilor ani: 24 de săli de clasă pentru liceul din localitate, peste 240 apartamente noi, zeci de case individuale construite de țăranii cooperatori, 5 000 mp trotuare, 25 000 mp spații verzi sînt doar o parte din succesele obținute de această comună care a ocupat, în 1966, locul I în întrecerea patriotică pe raion.
Ion PITICU
corespondentul „Sctnteii"

I
I
I:ul popular regional ■ aprobat preluarea a ■ apartamente din Va- ■
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I 
I
I upravegheați cau- ■ necorespunzătoare' B

țiunilor apărute în cursul anului I de garanție și după aceea, se chel- ■
Iteraselor, iar pentru'remedierea tu- ■ turor deficiențelor de acest gen, I pînă în anul 1969 va fi nevoie să ®
I
I 
I 
I 
I
I 
Irecepție | adică al B cuvîntul B ►ț constructorul. A- a părerile membrilor | opărțite, cînd există ■ Iresa activității | cele mai multe I rin... majoritate B
I
I
I
I 

popular I 
rescu I

„acoperită"
ceeadacă sînt neterminate. Astfel, ce ar trebui să constituie o excep- I ție devine regulă. La sfîrșitul anu- ' lui 1965, Sfatul popular regional ' Hunedoara ai.circa 1 300 de apartamente din Va- ■ lea Jiului nefinisate în exterior. I De-ce ? S-a invocat imediat situația „excepțională", acoperindu-se I astfel gravele deficiențe de pe șan- | 'tiere, neglijența și delăsarea constructorului. Cred că însăși accep- ' tarea, chiar într-un mod excepțio- | nai, a ideii că o construcție poa- I te fi dată în folosință, deși ea nu I este terminată, ar trebui abando- | nată. Trebuie să închidem toate I portițele care pot fi forțate pentru ' promovarea unor lucrări de mîntu- I ială. Noțiunea de „excepție" în | construcții este foarte elastică și de . aceea consider că ar fi cazul să se analizeze utilitatea revizuirii aces- I tor prevederi.

Ing. loan GOLDSTEIN
Tg. Mureș

CAUZELE
Șl CONSECINȚELE 
FORMALISMULUI

In recepționarea 
noilor locuințe

Acum recepția nu are 
consecințe materiale 

pentru constructorLa unele blocuri construite în • ultimul timp în raionul nostru s-au semnalat defecte serioase. ■ Acceptarea tacită a unor materiale necorespunzătoare, încredințarea efectuării anumitor lucrări dificile (terase, placarea pereților frontali, par- chetarea camerelor, îmbinarea rosturilor la panourile mari prefabricate etc.) unor lucrători insuficient
Locatarul să fie de față

la recepție
într-adevăr, așa anchetă, recepția fiind o problemă cetățenesc, nu poate fi rezolvată în mod-real dacă la efectuarea ei nu participă beneficiarul propriu- zis — locatarul. Problema a mai fost discutată. Pe alocuri, de la discuții s-a trecut la fapte, dar în multeSînt tor de poate tantă pentru îmbunătățirea calității lucrărilor. în rîndul locatarilor sînt ingineri, tehnicieni, specialiști cu înaltă calificare în diferite domenii industriale, inclusiv în construcții, care pot avea un cuvînt greu de spus atunci cînd se ia în primire un bloc nou. în plus, aceștia au optica celui care trage ponoasele neglijenței constructorului. Acești recepționeri n-ar fi dispuși să accepte acoperișuri și sisteme de încălzire necorespunzătoare (vilele din cartierul Pajura), a căror remediere costă citeva milioane de lei, izolații încă nepuse la punct. Exigența fermă și competența celor care ar urma să înfăptuiască controlul obștesc în construcții, participînd efectiv la recepția locuințelor, sînt însă strîns legate de o bună organizare a acestui control. în acest sens, cred că reglementările existente ar trebui reexaminate, per-

cum se arăta în noilor locuințe, de larg interes
părți în mod formal, convins că, în acest sec- activitate. controlul obștesc constitui o pîrghie impor-

mițîndu-se deputatului raional din circumscripția respectivă să participe. ca membru al comisiei, atît la recepția provizorie cit și la cea definitivă. în același timp, propun ca și președintele comitetului de locatari să fie membru al comisiei și să fie prezent la recepționarea definitivă, operație care să se facă după doi ani de la darea în folosință a blocului. în acest timp ar putea fi descoperite deficiențele de construcție sau proiectare. Totodată trebuie combătute cu hotărire practicile dăunătoare conform cărora recepțiile definitive nu au loc la termenul stabilit de lege, deoarece constructorul nu mai vine să facă remedierile necesare. în perioada 1956—1965, în raionul Gri- vița Roșie s-au construit 157 de blocuri dintre care, conform unei situații a I.A.L.-ului, nu s-au recepționat decît 67 ! în asemenea cazuri n-ar fi rău ca, pe de o parte, să se aplice penalizări conducerii întreprinderii constructoare care dă dovadă de delăsare și „uită" de obligații, iar pe de altă parte, ar fi bine ca regulamentul de premiere a constructorilor să tină tr-o mare măsură, de recepției definitive.
Constantin 
deputat raional 
București

seama. în- rezultatele
TRAIAN

cau-’calificați și nesupravegheați zează calitatea i a locuințelor.Desigur, pentru înlăturarea defec-
tuiesc fonduri însemnate. In cursul anilor 1966 și 1967 au fost alocate 4 000 000 lei pentru refacerea
se cheltuiască suplimentar peste 11 000 000 lei. Aceste cheltuieli suplimentare, în fond o mare risipă provocată de constructor, este suportată de stat. El este scutit de orice răspundere materială.Recepția care se face în prezent la noile locuințe nu constituie un mijloc riguros de control și tragere la răspundere a celor nu-și fac datoria cum trebuie. în loc ca un asemenea prilej să fie folosit cu toată hotărîrea pentru a-1 determina pe constructor să privească lucrurile în primul rînd prin prisma intereselor generale, de multe ori, el șcapă foarte .ieftin. Vrînd-nevrînd, o asemenea recepție constituie, de fapt, o încurajare a continuării lucrului de mîntu- ială. Că așa stau lucrurile o vădește faptul că în comisiile de recepție nu reprezentantul I.A.L., < beneficiarului, are de spus cuvîntul hotărîtor, ci tunci cînd comisiei sînt deci obiecții constructorului, de < ori hotărîrea se ia prin... majoritate I de voturi 1 Evident, un astfel de sistem de recepționare a unor bunuri în care s-au investit sume mari de bani și care trebuie să dureze zeci de ani, este anacronic. De asemenea, termenul de garanție ar fi bine să fie mărit de la un an la minimum trei ani, iar cei care se fac vinovați de neglijențe în executarea lucrărilor să fie obligați să suporte consecințele.

Ing. loan LEZEU
vicepreședinte al Sfatului [ 
al raionului Tudor Vladimirescu 
București

dece

toț constructorul. A-împărțite, cînd există la adresa activității

TRIBUTUL ACCIDENTULUI
(Urmare din pag. I)dentelor mortale a crescut de la 942 la 1 220 cazuri, adică cu aproximativ 30 la sută. In aceeași perioadă de zece ani numărul accidentelor mortale a crescut cu 27 la sută în Republica Federală a Germaniei, cu 26 la sută în Anglia, cu 40 la sută în Franța și cu 44 la sută în Olanda. La noi însă, în humai doi ani (1965 și 1966) numărul accidentelor mortale a crescut cu peste 40 la sută. Ca 
o tendință generală, ne
dorită și funestă, se ob
servă la noi o înaintare 
spre vîrfurile tragice ale 
proporțiilor ridicate de ac
cidente, raportat la numă
rul de autovehicule.Trebuie să privim a- ceste date așa cum le privesc și alții — sau printr-o 
prismă deosebită? Căci 
este vorba de societatea 
noastră — o societate în 
care grija pentru dezvolta
rea omului, a sănătății lui, 
constituie o supremă pre
ocupare.

Spre originile 
cauzelor

Dacă, după ce accidei* tul a avut loc, cei în caiiî ză mai '.sînt în stare să vorbească, dau răspunsuri asemănătoare : „s-a întîm- plat“, „nu m-am așteptat", „de unde era să știu că...“, încercînd astfel să pună accidentele de circulație pe seama oarbei fatalități. S-a înrădăcinat chiar o părere că accidentul de circulație este un produs al tehnicii moderne și — vrem nu vrem — îi plătim tribut. Așa să fie ?— Nimic mai greșit, decît o astfel de părere, ne explică tovarășul LUPU COMAN, doctor în drept, legat prin natura preocupărilor sale și de probleme privind aspectele juridice ale accidentului de circulație. Incorect se consideră că o dată cu mărirea numărului de vehicule trebuie să crească și numărul accidentelor. Este o părere eronată și periculoasă. care îndreaptă a- tenția pe o pistă falsă. Nu trebuie făcută legătura directă dintre creșterea parcului de vehicule și numărul accidentelor, ci între acesta și frecventa 
încălcării regulilor de cir
culație și de exploatare a 
vehiculelor.Altfel ajungem să învinuim și strungul, cazanul de aburi sau coloana de rafinare de accidentul de muncă; or, se știe că aproape întotdeauna cauza o constituie exploatarea necorespunzătoare, neglijențele și numai rareori cîte un defect constructiv. Dacă încercăm o categorisire a accidentelor, 

majoritatea covîrșitoare se 
datorează conducătorilor 
auto, in al doilea rînd 
pietonilor și numai în al 
treilea rînd șoselelor sau 
defectelor tehnice ale au- 
tovehicolelor. In ultimă instanță se poate afirma CU toată certitudinea, folosind chiar un limbaj matematic, că accidentul de circulație este o funcție .variabilă a unei sume de elemente ce se înscriu în sfera largă a noțiunii de indisciplină...Să apelăm și la părerea celor în' cauză, să urmărim această „funcție variabilă" în aspectele ei concrete.Locul cercetării: garajul I.T.B. Floreașca și saloanele spitalului de urgentă.— Nu știm să respectăm simple prevederi de securitate a muncii. Căci, în fond, asta este legea care reglementează circulația — ne spune Marin Năstase, șofer la I.T.B. din 1939. al cărui nume lipsește din evi

denta accidentelor ținută de organele de miliție. Oamenii o numesc lege sau regulament de circulație — dar eu văd că este vorba în fond de prevederi de 
securitate'a cetățenilor, a 
vieții și capacității lor fi
zice.— Este oare o întîmpia- re că n-ați avut accidente ?— Nu ! Este respect și răspundere față de oamenii pe care-i trans-, port, față de mine si familia mea. Sînt calm șl atent.. Atîța tot...— Nervozitatea conducătorilor auto și neatenția pietonilor — este părerea lui Ion Stăniloiu, șofer din 1938 la I.T.B., fără nici un accident ' îq toți anii de serviciu. (Păcat că experiența acestor veterani nu este însușită de toți I.T.B.-iștii)....Cu două coaste rupte, la Spitalul de urgență zace Petre Nicolae, șofer de troleibuz pe linia 88. A fost accidentat, fiind tamponat la o intersecție de un tramvai ce venea în viteză. Vinovat — vatmanul tramvaiului, dar șoferul, mai precaut, ar fi putut evita ciocnirea.■ AIM acelăși spitat, înțr-o teierivă învecinată, zace ; legat în fase, ca un copil, moș Ion Cojocarii. Mergea de la Rertiuș la Giurgiu să se bărbierească... și ras a fost de un autovehicul ce venea din spate....De mai bine de o lună zace în gips turnătorul Ion Dumitru, de la Grivi- ța Roșie. Cel puțin încă cinci-șase luni va lipsi din producție. Intr-o stație de tramvai l-a călcat o mașină din Pitești, al cărei conducător se afla în stare de ebrietate. Nu este nici pe departe unicul caz de acest fel...Despre accidente se știu foarte multe lucruri. Unde au loc mai frecvent, cîte s-au datorăt vitezei excesive, alcoolului, depășirilor nereglementare, traversării la întîmplare a drumului de către pietoni, frînărilor bruște, orbirilor din cauza folosirii incorecte a semnalizărilor cu farurile pe timp de noapte, vizibilității reduse. Intr-un cuvînt o întreagă ierarhie de cauze.Ea arată că frecvența accidentelor este mai mare între orele 16 și 20, că printre zilele predestinate parcă accidentelor se numără sîmbăta și duminica, că pe șosele se petrec mai multe din' iulie și pînă în octombrie, că aproape jumătate sînt comise de oameni cu ve- . chime redusă la volan, Că procentul Astfe maifnare- la amatori decît1 la * profesioniști. ’O importantă „cotă- parte" a accidentelor este ' provocată de autovehiculele pentru transportul mărfurilor. De ce ? In primul 'rînd, ușurința cu care ele sînt încredințate unor novici — de multe ori tineri de 18—19 ani. Pe șosele circulă un număr tot mai mare ,de autocamioane — „Car.pați" și „Bucegi". Sînt mașini de mate viteză — iar lipsa unei pregătiri corespunzătoare, a unei educații a proaspeților șoferi transformă aceste vehicule în „bolizi", care seceră orice întîlnesc în cale.Mai este însă un aspect: în unele întreprinderi — forestiere, șantiere etc. ■— se aplică sisteme de retribuție materială a șoferilor în funcție de numărul de curse efectuate în timpul orelor de serviciu. Ce înseamnă aceasta ? Cît mai multe curse, în același număr de ore — adică viteză cît mai mare, precauție cît mai mică. însuși sistemul devine astfel un factor care „împinge" de Ia spate pe șofer să încalce regulile de circulație. Mai adăugați tinerețea conducătorului, viteza și

forța mașinii — și efectele nu sînt greu de întrevăzut. De ce să nu se calculeze numărul de curse care pot fi efectuate în 
condiții reglementare între punctele respective, de regulă fixe, ale traseului — evitîndu-se acest tip de „depășiri" care de fapt înseamnă infracțiuni și pericole (nemaivorbind de uzura prematură a auto vehicului, bun obștesc) ?în sfîrșit, statisticile miliției indică numeroase cazuri de neglijență ale șefilor de garaje, care lasă să plece în cursă autovehicule cu defecțiuni tehnice. „Las-că merge, fii și tu mai atent 1“ — și cu această „recomandare" ei trimit în cursă șoferul. Ce se va întîmpla ulterior, cine va plăti, cu sănătatea sau viața, această ușurință — îi privește mai puțin. Ar fi însă tot atît de îngăduitor dacă ar ști că el sau propria lui familie ar întîlni pe șosea vehiculul cu frînele slabe ?

Iată de ce, șefii de ga
raje, personalul de între
ținere tehnică trebuie „co
interesați" mai strict in 
cazul accidentelor provo
cate de defecțiuni tehnice.

-.S ■ ■ + «, - ■ ,r,;-

Cum poate fi 
combătută 
„epidemia"

— Noi medicii putem cel mult reduce întrucit- va efectele, prin intervenții rapide — ne spune dr. Mircea Constantines- cu, directorul Spitalului de urgență. Și o facem zi de zi. Este necesară însă 
prevenirea, profilaxia socială. Iar aceasta nu mai depinde de noi. înclin să cred că toate accidentele au la bază, în ultimă instanță, lipsa unei educații 
cetățenești atît a șoferilor 
cît și a pietonilor.Nu este timpul, ne sugerează medicii ou care vorbim, ca aeeștia să-și 
plătească mai prompt ne
glijența și graba, lipsa de 
atenție și de respect față 
de lege, cu penalizarea 
respectivă ? Putem avea speranța că rolul ei educativ îi va feri de un tribut mai greu, de sînge si viață.

într-adevăr este nevoie 
de aplicarea hotărîtă, cu 
toată asprimea, a rigori
lor legii împotriva acelo- 

-0 care încalcă și sfidea
ză nofmele privind secu
ritatea circulației pe dru
murile publice. Nu poa
te fi admisibilă nici 
o clemență față de cei 
care constituie un pe
ricol social condiicînd 
autovehiculele sub influ
ența alcoolului, față de 
orice manifestare de ires
ponsabilitate; la volan.Or, se mai manifestă încă o concepție — am numi-o, într-un sens, „egali* taristă" — cu privire la abaterile de la legea circulației.-. Abateri benigne sînt de multe ori mai prompt sancționate decît cele care pot genera pericole grave, pericole de moarte pentru cetățeni. Ar fi interesant de știut — cîte permise de circulație au fost retrase fără ac
cident, pentru viteze excesive, depășiri periculoase etc. ? De ce să așteptăm întîi tributul de sînge — și abia pe urmă să acționăm ?

— Este nevoie de a ac
ționa permanent asupra 
conștiinței omului. De o 
susținută educație de la 
vîrsta cea mai fragedă — afirmă tov. Victor Cos- tea, director adjunct al Institutului de Criminalistică de pe lîngă Procuratura Generală a Republicii Socialiste Româ

nia. Conducătorul auto, după ce a terminat școala. dă un examen și primește un carnet de conducere. Este dovada unei pregătiri și, cît de cît, a unor aptitudini. A avea un permis de conducere auto nu înseamnă însă d problemă de ordin individual, nu justifică mentalitatea „am permisul meu, mașina mea — fad ce Vreau". Omul de la volan uită prea des că are o foarte mare răspundere nu numai față de el și familia lui, ci și de ordin 
social. Și un vînător ■ are permis. Dar ce s-ar zice despre vînătorul care s-ar apuca să-și facă de treabă cu arma încărcată pe stradă ori într-un autobuz plin cu oameni ?Revenind la ideea acționării permanente asupra conștiinței omului, trehuie amintit că parcul de autovehicule crește la noi mereu, și tot mai repede. Peste cîțiva ani va intra în producție și fabrica de autoturisme românești. Trebuie deci pregătit și publicul pentru vremea cînd densitatea ya deveni mai mare. Pregătit înce- pînd cu cei mai mici.Orice . accident este tragic, dar cel în care cad victimă, copii.„efcțgi cel măi sfîșiețor — subliniază înT vățătoarea Ancuța Petruș, directoarea Școlii generale , din Otopeni.i în școli se predau copii- 

I lor noțiuni privind circq- I lația. Or, în general, pre- ■ dările au fost sporadice, ; destul de formale, fără sprijinul unor argumentări faptice îneît în mintea receptivă a copilului să rărnînă grefată ideea că trăiește și se dez- voltă intr-un mediu modern, in care circulația mereu mai intensă este q componentă permanentă. Nu este cel puțin tpt atît de important pentru copil, cit este curățenia mîinilor, cunoașterea și inocularea respectului față de. regulile de,circulație care-i a- pără integritatea corporală și chiar viață ?
*Am stat de vorbă cu zeci de persoane de diferite vîrste' și profesii. Toți sînt de părere că principala cauză a acci

dentelor este neatenția 
fată de noi înșine, subes
timarea (în parte și ne
cunoașterea) normelor le
gale privind siguranța 
circulației. Nu putem să nu dăm dreptate ă- cestor afirmații, atîta vreme cît avefri ocazia la fiecare păs să constatăm atitudini,' comportări care reprezintă un adevărat pericol : șoferi care se orbesc reciproc cu farurile, oameni nepăsători sau turmentați cate dorm în căruță, plini- băreți pe partea carosabilă. biciclisti fără far si „ochi de pisică"... în ultimă instanță combaterea cu succes a acestei molime a accidentelor de circulație și reducerea tributului greu ce 1' se plătește depind de folosirea tuturor mijloacelor de influențare asupra conștiinței oamenilor de la volan și a pietonilor.Toate acestea impun și un control mai strict din partea organelor de miliție, o dotare a lor cu suficiente mijloace moderne de control. Există posturi fixe de control, dar în a- propierea lor toți conducătorii auto devin „îngerași". Ei se dezlănțuie însă furibund cîteva sute de metri mai departe....Problema are multe aspecte, formează subiect de preocupare și în țara noastră, și în alte țări ale lumii. Cert este însă că există posibilități ca, ac- ționîndu-se mult mai e- nergic, mult mai ferm — necruțător chiar — să se poată opri tributul tragic plătit nu accidentului ei iresponsabilității.
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de tovarășul Petre Blajovici

CE GENEREAZĂ 
CONSUMURI MARI 

DE METAL?Plenara C.C. al P.C.R. din de- i cembrie 1066 a stabilit sarcinile a- supra cărora trebuie concentrate forțele în vederea ridicării calitative a întregii activități economice. Progresul economic și social- > cultural continuu al patriei noastre — a spus vorbitorul — este determinat în măsură hotărîtoare de alocarea de către stat a unor importante resurse materiale și financiare pentru realizarea unui volum tot mai mare de investiții, care în perioada actualului cincinal se ridică la peste 280 .miliarde lei. Răspunderi deosebite pentru fructificarea cu maximum de rezultate economice a acestor impor- ' tante fonduri de investiții revin i lucrătorilor din proiectare și constructorilor de pe șantiere. In a- nul 1966 s-a realizat din fondurile centralizate ale statului un volum de investiții de 44.2 miliarde lei, cu circa 10 la sută mai mult de- cît în anul 1965. Valoarea fondurilor fixe create în economie în a- nul 1966 este de peste 37 miliarde lei. Au fost date în funcțiune a- proape 200 capacități industriale 1 dotate cu utilaje și instalații de un înalt nivel tehnic, care au sporit potențialul economic al României socialiste. In agricultură s-a realizat un vast program de dezvoltare a bazei ei materiale. Tor- I odată s-a dezvoltat baza materială a învățămîntului, cercetării științi- ' fice, ocrotirii sănătății, au fost date în folosință oamenilor muncii aproape 49 000 apartamente.Satisfacția ar fi fost, desigur, deplină dacă s-ar fi realizat tot ce , s-a prevăzut, dacă nu s-ar fi manifestat o serie de deficiențe, care au avut drept consecință nereali- zarea în 1966 a unui volum de investiții de 2.2 miliarde lei, din care 1,5 miliarde lei lucrări de construc- ții-montaj. In mod cu totul deosebit se cuvine să atragem atenția asupra faptului că aproape 150 capacități și obiective, din care 39 pacități industriale, cu termene « dare în funcțiune în anul tre- it. nu au intrat în producție, fnsecințele economice ale neres- sctării termenelor de dare în ex- «oatare a unor obiective și capa- tăți de producție sînt multiple, e se traduc în daune însemnate sntru economia națională, îndeplinirea exemplară a volumului mult sporit de investiții din nul 1967, respectarea cu strictețe termenelor de dare în exploa- ire a noilor capacități, în condi- tile unei eficiențe economice spo- Ite, constituie obiective de prim rdin pentru toate ministerele și ,-itreprinderile beneficiare, pentru toți proiectanții, constructorii și fiirnizorii de utilaje și materiale. Aceasta impune îmbunătățirea radicală a activității în acest domeniu — începînd de la pregătirea irfvestițiilor și pînă la intrarea în funcțiune a noilor obiective. Subliniind că realizarea investițiilor in 1967 este hotărîtoare pentru întregul cincinal, la plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966 tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că „se impun măsuri hotărîte, eficace, în toate sectoarele econo- miei, pentru executarea, chiar de la începutul anului, în mod ritmic, a tuturor obiectivelor".în continuare, vorbitorul s-a o- cupat de stadiul asigurării cu documentații tehnice a lucrărilor din 1967 și pregătirea investițiilor din anul 1968. în anul 1967 se prevede realizarea unui volum de investiții din fondurile statului de 52 miliarde lei, cu aproape 8 miliarde lei mai mult decît în anul 1966, fiind cea mai mare creștere a- nuală de pînă acum în cadrul e- fortului pe care statul nostru îl face pentru dezvoltarea puterii e- conomice a patriei. în toate ramurile economiei, îndeosebi în industria chimică, energetică, în siderurgie și construcții de mașini, vor intra în funcțiune, se vor afla în plină construcție sau vor începe lucrările la importante obiective, care au un rol determinant pentru dezvoltarea economiei naționale în întreața perioadă a cincinalului. Se prevăd începerea execuției unui nu-năr de peste 400 de noi obiective și darea în exploatare a circa <70 de capacități și o- biecl.ive prindpale. în agricultură vor fi date în funcțiune noi complexe zootehni’e, se vor iriga peste 40 000 hectare.Arătînd că isigurarea cu documentații tehnico-economice a lucrărilor cuprins în planul de investiții pe anu. 1967 se prezintă în general mai bine decît în anii precedenți, vorbtorul a spus : Totuși, la unele miiistere care au de realizat volume nsemnate de investiții în acest in, proiectele de execuție sînt asiiirate în procente nesațisfăcătoar»; 63,8 la sută ta Ministerul Industiei Chimice, 72,6 la sută la Miniterul Petrolului. Rămîneri în urmi în acest sens, se constată și la sîturile populare ale regiunilor Argș, Dobrogea și al orașului Bucurați. Mult rămas în urmă este stadit elaborării documentației pentru ucrările noi, a căror execuție este [revăzută să înceapă în acest an i care constituie front de lucn pentru anul 1968 și anii următo!. Cele mai mari rămîneri în ună se constată la Ministerul industriei Chimice, Ministerul Indutriei Ușoare, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Consiliu Superior al Agriculturii, adică l acele ministere care în anul 166, ca și în anii precedenți. nu auasigurat din timp documentația tehică pentru

i execuția lucrărilor și realizarea sarcinilor anuale de investiții.Ocupîndu-se de cauzele acestor rămîneri in urmă, vorbitorul a insistat asupra întirzierii cu care u- 
i nele ministere și întreprinderi beneficiare acționează pentru pregătirea temeinică a condițiilor necesare începerii și desfășurării normale a lucrărilor, asupra deficiențelor din activitatea nemijlocită a organizațiilor de proiectare, asupra perioadei nejustificat de mari care trece de la predarea documentației de către proiectant și pînă la aprobarea acesteia. Nu de puține ori se predau sKidii tehnico-eco- ' nomice care nu conțin o temeini- I că analiză a necesității, oportunității și eficienței economice, a variantelor de teren, tehnologie și ■ soluții constructive, care cuprind exagerări ori subevaluări ale investițiilor, omisiuni sau care nu .' rezolvă probleme de cooperări și proiectare corelată a investițiilor 1 conexe. Asemenea situații duc la prelungirea duratei de elaborare și avizare a proiectelor, prin refaceri, 1 completări și avizări repetate și, drepl consecință, întîrzie începerea execuției lucrărilor. Este cazul stu- ’ diului tehnico-economic pentru dezvoltarea și sistematizarea Uzi- i nei de piese auto-Colibași și al ce- I lui pentru dezvoltarea fabricației de bare trase cu diametrul de 15—70 mm la uzina „Oțelul Roșu".Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se curma cu toată hotărîrea tendința de a eșalona nerațional lucrările, de a împinge începerea unui mare număr de obiective noi în a doua parte a anului. Aceasta . nu dă posibilitate constructorilor să-și asigure frontul de lucru corespunzător unui ritm susținut de execuție pe toate șantierele încă de .la începutul anului, duce la prelungirea duratei de execuție a lucrărilor, influențînd negativ asupra eficienței economice a investițiilor. Tendința de a începe execuția u- nor obiective în a doua jumătate a anului, cu volume de investiții mult mai mici decît se prevăzuse inițial, se menține încă. Pare paradoxal, dar Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și-a propus ca la mai mult de jumătate din cele 43 de obiective noi să deschidă șantierele doar în semestrul II a. c., iar pentru unele dintre a- cestea a alocat fonduri care nu pot asigura decît organizarea de șantier și începerea lucrărilor de fundații. Este necesar ca fiecare minister să analizeze cu întreaga răspundere, încă în cursul acestei luni, graficei^ întocmite cu privire la pregătirea începerii execuției pentru fiecare lucrare și, de comun acord cu șefii de proiect, cu constructorii, și unde este cazul și cu delegați ai Ministerului Comerțului Exterior, să stabilească termene concrete și răspunderi precise pe faze de pregătire a investițiilor, pînă la deschiderea șantierului. Se impune ca încă de pe a- cum să fie luate toate măsurile pentru a se asigura în acest an documentația tehnică a lucrărilor din anul 1968, întrucit numai în acest fel se poate crea decalajul necesar pregătirii din timp și temeinice a execuției ritmice a a- cestora, contractării utilajelor din țară și din import.Cu privire la folosirea deplină a capacității de proiectare, tovarășii] P. Blajovici a arătat: O analiză .efectuată recent dovedește că dispunem de o capacitate de proiectare care se apropie de nivelul sarcinilor ce decurg din planul cincinal. La finele anului 1966, in sectorul de proiectare lucrau 39 000 de proiectanți, din care 15 400 cadre cu calificare superioară, importantă forță de concepție și creație, capabilă să rezolve problemele complexe pe care le ridică vastul program de investiții în această perioadă. Partidul și guvernul au luat o serie de măsuri pentru ca această capacitate să poată fi folosită cît mai deplin și cu maximum de eficiență, pentru a ușura și crea condiții mai bune de muncă proiectanților.Posibilitățile mai bune de activitate create institutelor <de proiectare vor da maximum de rezultate dacă, concomitent, se vor curma orice forme de irosire a capacității de proiectare. Din analiza făcută a reieșit că se pierd zeci de mii de ore cu refacerea unor proiecte și elaborarea de documentații pentru lucrări neoportune, care numai la principalele organizații centrale de proiectare au reprezentat, în anul precedent, capacitatea de lucru a unui institut cu aproximativ 400 proiectanți. Arătînd că se mai elaborează documentații voluminoase, cu descrieri inutile, vorbitorul a spus : Constructorii noștri au competența necesară să elaboreze prin forțe proprii multe din detaliile de execuție care în prezent ocupă o bună parte din capacitatea institutelor de proiectare. Trusturile și întreprinderile de construcții-montaj trebuie să-și organizeze și să-și dezvolte unități de proiectare proprii. Elaborarea de către întreprinderi, prin forțe proprii, a documentațiilor tehnico- economice pentru lucrări de importanță și complexitate mai mică, cu valori pînă la 10 milioane lei, constituie o altă posibilitate de creștere a capacității de proiectare.Referi nd u-se la mai buna folosire a cadrelor, vorbitorul a arătat : Conducerile ministerelor și ale institutelor de proiectare au datoria să analizeze atent cum sînt folosite cadrele existente și să ia 

măsuri ca elaborarea documentațiilor tehnice pentru obiectivele industriale importante, de mare complexitate, să fie încredințată unor colective de proiectanți conduse de cadre de cea mai înaltă calificare și cu bogată experiență în domeniul respectiv. Totodată, cadrele cu pregătire superioară să nu fie sustrase de la munca nemijlocită de creație, la planșetă, pentru a le utiliza în diferite activități administrative. Structura actuală necoreșpunzătoare a personalului dim cadrul institutelor de proiectare reflectă, o insuficientă preocupare pentru pregătirea unui număr cît mai mare de cadre tehnice medii. In același timp este necesară o preocupare sporită din partea ministerelor și a conducerilor institutelor de proiectare pentru organizarea științifică a producției, pentru folosirea deplină a timpului de lucru, pentru ușurarea muncii proiectanților, pentru creșterea și pe aceste căi a productivității muncii în proiectare.După ce s-a referit la unele dificultăți în asigurarea cu proiecte de specialitate de către subproiee- tanți, vorbitorul a arătat că ministerele ale căror institute sînt chemate să asigure proiectarea de specialitate trebuie să acorde aceeași atenție predării la timp a acestor proiecte, ca și pentru lucrările proprii.Problema centrală a activității de investiții — obținerea unei eficiențe economice cît mai ridicate— a subliniat tovarășul P. Blajovici— depinde în primul rînd de soluțiile adoptate de proiectanți, atîtîn problemele de concepție tehnică generală, cît și în cele de detaliu. Numai un studiu aprofundat al mai multor variante și compararea lor atentă din punct de vedere tehnic și economic pot asigura o fundamentare temeinică a eficienței e- conomice a investițiilor. Proiectanților comisiilor tehnice interne ale institutelor de proiectare, consiliilor tehnico-științifice, colegiilor ministerelor, precum și organelor centrale de avizare le revine o mare răspundere în acțiunea de promovare a tehnicii celei mai avansate în toate sectoarele de activitate economică. Din păcate, există încă multe cazuri cînd nivelul tehnic prevăzut în proiecte este nesatisfâ- cător, adoptîndu-se tehnologii învechite. Ne referim, între altele, la Uzina de radiatoare și echipament metalic din Militari — București care, deși a intrat în funcțiune de peste trei ani, nici azi nu dă produse de calitate și la capacitatea proiectată.In continuare, vorbitorul s-a referit la realizarea indicatorilor teh- nico-economici la noile obiective de investiții după intrarea lor în funcțiune. Proiectantul nu trebuie să considere că și-a făcut datoria atita timp cît noua unitate concepută de el nu produce în condițiile și la parametrii pe baza cărora s-a aprobat investiția respectivă. Sînt încă multe cazuri cînd indicatorii teh- nico-economici proiectați nu s-au realizat în termenul prevăzut; din- tr-un număr de 126 capacități de producție analizate, puse în funcțiune în perioada 1961—1964, numai la 19 au fost atinși toți indicatorii proiectați ; la 57 capacități aceștia au fost îndepliniți parțial, iar la 50 capacități nu s-a realizat nici unul dintre indicatori. Conducerea partidului a trasat sarcina ca, în cel mai scurt timp, colective de specialiști din ministere și institute de proiectări și cercetări să analizeze cauzele și să ia măsuri pentru ca toate aceste capacități să producă în condițiile prevăzute în proiecte.O problemă de egală importanță cu aceea a proiectării tehnologice o constituie proiectarea lucrărilor de construcții-montaj, care dețin o pondere de pînă la 40—50 la sută din totalul valorii investițiilor. Reducerea acestei ponderi reprezintă un indicator de bază al economicității proiectelor, care trebuie urmărit în mod deosebit. In acest domeniu există încă mari rezerve.La mai multe hale din industria construcțiilor de mașini și din industria siderurgică continuă să se prevadă pereții exteriori scoși cu 1,50—3 m în afara liniilor marginale de stîlpi, creîndu-se astfel spații suplimentare neutilizate. O sarcină de primă importanță este evitarea oricăror exagerări, prin dimensionarea rațională a suprafețelor și volumelor construcțiilor. Pînă în prezent, ministerele titulare de investiții nu au dus la îndeplinire sarcina de a întocmi, pe baza experienței mondiale, normative de gabarite, suprafețe și înălțimi de tipuri de utilaje și linii tehnologice, care aveau tocmai scopul de a evita supradimensionările spațiilor construite.O cale importantă pentru scurtarea duratei de execuție, reducerea manoperei de șantier și a consumului de material lemnos este creșterea gradului de industrializare a construcțiilor, prin folosirea pe scară din ce în ce mai largă a prefabricării și mecanizării execuției. Se poate afirma că mulți dintre proiectanți au fost în fruntea acțiunii de promovare în țara noastră a procesului de industrializare în construcții — de pildă în industria lemnului, industria ușoară și alimentară.în proiectarea sistemelor constructive, o sarcină primordială este reducerea consumului de materiale principale și, în special, a consumului de oțel. Totuși, în do

meniul industriei construcțiilor de mașini și al industriei metalurgice se menține tendința de a prevedea în proiecte construcții metalice și în cazurile în care utilizarea unor structuri din beton armat este tehnic posibilă, deși se știe că prin folosirea betonului armat consumul de metal se reduce aproape Ia jumătate și, totodată, se obțin și reduceri importante de cost. Preocuparea pentru economisirea metalului în construcții trebuie să se manifeste la toate categoriile de utilizări : conducte de apă,, instalații, pereții vitrați ai clădirilor industriale, scheletele de susținere a utilajelor etc. Exagerări în consumul de metal și, în special, în cel de oțel-beton rezultă și din supradimensionarea unor elemente de rezistență, ca urmare a luării în calcul a unor încărcări exagerate, neprecizării din timp de către beneficiari sau furnizorii de utilaje a temelor tehnologice și elaborării fragmentate a proiectelor de execuție. Aprovizionarea șantierelor cu oțel în sortimentele prevăzute în proiecte și eliminarea toleranțelor pozitive la fabricarea laminatelor de oțel, folosirea la pereții, acoperișurile și luminatoarele halelor industriale a unor elemente de închidere ușoare, din materiale eficiente, contribuie, de asemenea, la lichidarea risipei de metal.Factori determinant în privința economicității soluțiilor sînt și amplasarea rațională a obiectivelor industriale, asigurarea cooperărilor și reducerea terenurilor ocupate, prin micșorarea distanțelor între clădiri și comasarea secțiilor în hale monobloc de mari suprafețe. Sub aspectul comasării construcțiilor, în proiectare s-au realizat, în ultimii ani, progrese, mai ales în industria textilă, a construcțiilor de mașini, a lemnului, ca și la complexele zootehnice de tip industrial. Cerința reducerii la strictul necesar a terenului ocupat nu a fost însă totdeauna Respectată.Relevînd importanța și avantajele tipizării pentru economicitatea construcțiilor și scurtarea termenelor de dare în folosință a obiectivelor, succesele obținute în acest domeniu, vorbitorul a arătat că u- nele ministere continuă să nu a- corde atenția cuvenită acțiunii de tipizare. Ministerul Industriei Construcțiilor, deși a aplicat la investițiile proprii, încă din anul 1965, unele elemente din beton precom- primat — grinzi cu placă — nu a trecut la tipizarea lor în anul 1966, potrivit sarcinilor pe care le-a avut prin plan. Sistemul constructiv respectiv continuă să fie propus la diferite investiții, fără a a- vea la bază o temeinică analiză tehnico-economică, care să justifice eficiența soluției și consumul de oțel pe care-1 realizează. Tîmplăria metalică pentru ferestre cu profile economice din tablă îndoită continuă să se execute după tipuri și metode improvizate, deoarece Ministerul Industriei Metalurgice tărăgănează experimentarea prototipurilor elaborate de Institutul de proiectări al industriei metalurgice încă din anul 1965. Se desprinde necesitatea ca ministerele să ia de îndată măsuri pentru ca proiectele tip existente să fie folosite pe scară cît mai largă și să se revadă planurile de proiectare ale institutelor pentru a încheia încă în acest an tipizarea principalelor obiecte de investiții, care au frecvență mai mare de aplicare ; Ministerul Industriei Construcțiilor trebuie să analizeze cererile beneficiarilor și să ia măsuri pentru dezvoltarea capacității de producție la aceste elemente. C.S.C.A.S. va trebui să ia măsuri pentru scurtarea perioadelor de elaborare, experimentare, însușire și punere în aplicare a proiectelor și secțiunilor tip.Ocupîndu-se de activitatea constructorilor, chemați să materializeze proiectele, să dea viață obiectivelor planului de investiții, vorbitorul a arătat că rezultatele nesatisfăcătoare în realizarea planului de investiții se explică și prin deficiențe care aparțin executanților. Planul de construcții-montaj a fost îndeplinit în anul 1966 numai în proporție de 95,8 Ia sută, nereali- zările fiind determinate, printre altele, de folosirea incompletă a u- tilajelor, a forței de muncă și de neritmicitatea aprovizionării cu materiale de construcții. Vorbitorul a arătat pe larg măsurile care trebuie luate pentru organizarea științifică a producției și a muncii pe șantiere, aprovizionarea cu materiale în cantități și sortimente corespunzătoare, folosirea utilajelor existente la întreaga lor capacitate și în mai multe schimburi, utilizarea rațională a forței de muncă, pregătirea cadrelor de muncitori calificați.In încheiere, tovarășul P. Blajovici a spus : Cunoștințele tehnice, talentul și ingeniozitatea proiectanților noștri, care și-au pus amprenta pe atîtea minunate construcții industriale, sînt tot atîtea chezășii și posibilități de perfecționare a activității de proiectare. Ne exprimăm convingerea că proiectanții, constructorii, titularii de investiții își vor coordona eforturile în îndeplinirea exemplară a indicațiilor partidului și guvernului de a da în funcțiune obiectivele cincinalului Ia termen, în concepții tehnice care să întrunească atributele gîndirii științifice moderne, cu grija de a nu risipi nimic din avuția poporului investită pentru propășirea și înflorirea continuă și multilaterală a României socialiste.

(Urmare din pag. I)

Norme învechite...Cei de la Oțelul Roșu produc metal. Uzina de vagoane din Arad îl consumă. Consfătuirea inițiată 
aici de Comitetul orășenesc de 
partid Arad a avut drept scop toc
mai scoaterea la iveală a rezerve
lor privind reducerea consumului 
de metal. Spicuim din cuvîntul participanților la această consfătuire. Coloman Bakony, inginer șef de concepție, ing. Alfms Che- 
vereșan, șeful serviciului tehnic, și ing. Eugen Robu, șeful serviciului planificării, toți de la această uzină, au pledat pentru reproiectarea 
și analizarea fiecărui reper, înlo
cuirea oțelurilor slab aliate cu al
tele de mare rezistență și antico- 
rosive, introducerea pe scară lar
gă a tehnologiilor noi. Măsurile sînt binevenite, întrucît și aici se mai constată exagerări în utilizarea metalului. De pildă, numai prin unele modificări constructive la bucșa cu labirint și realizarea a- cesteia prin ambutisare, economiile anuale de metal ar fi de cel puțin 36 de tone. De asemenea, reperul crapodină, executat prin turnare, are inițial o greutate de 82 kg, pentru ca în final să cîntă- rească doar 50 kg. Reproiectîn- du-se.boghiurile, greutatea fiecărui vagon ar putea fi redusă cu 300 kg.

Se cer perfecționate și normele 
de consum care se mai aplică astăzi în uzină, ca de altfel și în alte întreprinderi constructoare de mașini. în prezent sînt trei feluri de norme, au arătat vorbitorii, și tot atîtea posibilități de irosire a metalului. Norma de consum, care — chipurile — este cea mai mică, norma de aprovizionare și norma 
C.S.P., care are la bază realizările 
din anii precedenți și este cea mai 
largă. Așa stînd lucrurile, adăugăm noi, este foarte greu să fie trași la răspundere cei care au depășit normele de consum în cazul cînd, totuși, ei se încadrează în cele ale C.S.P.— Si în privința economiilor de metal — arăta ing. Emil Măcean, director tehnic al Uzinei de vagoane, există anomalii. Noi ne preocupăm de folosirea fiecărei bucăți de metal și ne străduim să stimulăm pe cei care îl economi
sesc. întreprinderea de colectare a 
metalelor, în schimb, alocă fon
duri însemnate acelora care își în
deplinesc planul la fier vechi, a- 
dică rebutcază și aruncă mai mult 
metal. Astfel, pentru faptul că nu ne-am îndeplinit acest plan, în primul trimestru al anului trecut am fost sancționați de către mi

Concursul strugurilor 
de masâ

In primele etape 
lie celui de-al II-lea 
Concurs pe țară al 
strugurilor de masă 
iu fost prezentate 
probe din soiurile 
timpurii și tîrzii. Ieri, 
25 ianuarie, s-a des
fășurat cea de-a treia 
etapă a concursului, 

la care „s-au întrecut" 
struguri puși la păs
trare peste iarnă pen
tru a se vedea care 
s-au comportat cel 
mai bine. Au fost 
prezentate 31 probe 
de către stațiunile 
experimentale Valea 
Călugărească, regiu
nea Ploiești, Greaca,

nister. Pentru economiile de metal — peste 900 tone — stimulentele atribuite au fost foarte mici. Ne întrebăm: facem planul la I.C.M. pentru a nu fi sancționați, sau luptăm să economisim metalul, stimulînd pe cei mai buni gospodari ?Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie deci să se decidă. De altfel, ing. Ion Marto- 
noși, secretar al Comitetului orășenesc de partid Arad, a dat răspunsul : „Toate eforturile spre fo
losirea fiecărei bucăți de metal ! La I.C.M. trebuie dat numai ceea 
ce nu se mai poate utiliza. Unele întreprinderi care au repere mai mici la produsele pe care le execută au îndatorirea să vină la uzina de vagoane, în alte întreprinderi și să aleagă de la deșeuri bucățile de tablă și alte laminate care se pot folctei, renunțînd la noile comenzi de metal. Uzina de strunguri confecționează acum un reper numai cu metal deșeu".— Folosirea maselor plastice — 
a precizat prof. ing. Paul Sulea, de la baza Academiei din Timișoara — va fi extinsă, înlocuindu-se metalul mai ales la reperele supuse la compresiune. în colaborare cu Uzina de vagoane studiem posibilitatea înlocuirii sabotilor de frînă de la vagoane, care sînt din fontă, cu alții din masă plastică. Rezultatele obținute pînă acum sînt îmbucurătoare. Apreciem că 
economiile de fontă anuale pe în
tregul parc de vagoane și tram
vaie din țară se vor ridica la 18 000 
tone.Despre folosirea maselor plastice a vorbit și tov. Fuciu Marțian, directorul uzinei de strunguri. El 
a arătat că fabricile chimice spe
cializate în producerea maselor 
plastice refuză categoric comen
zile, deși uzina le pune la dispoziție pînă și matrițele. Pe de altă parte, piesele din masă plastică sînt mult mai scumpe decît cele din metal. Ministerul Industriei Chimice are acum prilejul să dovedească seriozitatea cu care se o- cupă de aceste probleme, a căror soluționare e așteptată de ani de zile de către întreprinderile constructoare de mașini.Prof. ing. Vladimir Popovici, de la Institutul politehnic din Timișoara, a abordat chestiunea economisirii otelurilor speciale :— Dintr-un sondaj sumar s-a constatat că 30 la sută din S.D.V.- 
urile confecționate nu sînt folo
site deloc în procesul de produc
ție. Deci, o irosire de metal și în special de oteluri speciale, nemai- vorbind de cheltuielile cu manopera. în fiecare uzină mai mare se întîlnesc tone de astfel de S.D.V.- uri neutilizate. Un alt orificiu de 

regiunea București, 
gospodăriile de stat 
Drăgășani-Argeș, Pla- 
via-Ploiești, Huși-Iași, 
Dealul Bujorului-Ga- 
lați și de cooperative
le agricole Rotari și 
Tătaru, regiunea Plo
iești.

Foto : M. Cioc 

scurgere a metalului îl constituie 
folosirea nerațională a electrozilor, în majoritatea uzinelor constructoare de mașini, aproape 15 la sută din volumul total de electrozi se aruncă. Pe de altă parte, a intrat în obișnuință să se șanfreneze (teșituri la locul de sudură) orice tablă în locul unde urmează să se sudeze. Această operație nu este necesară în toate cazurile. Dacă 
s-ar controla și s-ar indica de către specialiștii uzinelor unde tre
buie și unde nu să se facă șan- 
frenarea, construcția de mașini ar 
economisi anual zeci de tone de 
electrozi.Credem că Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini va analiza temeinic problemele ridicate de consfătuirea amintită, le va rezolva neintîrziat și va acționa ca experiența pozitivă în domeniul valorificării metalului să devină un bun al tuturor întreprinderilor.
...Și justificări 
fără acoperire

Și „Tractorul" din Brașov utilizează mari cantități de metal. A- nul trecut, uzina a realizat o economie de aproape 500 tone metal. Aceste economii puteau fi mult mai însemnate dacă unitățile siderurgice, Combinatul siderurgic Hunedoara, furnizorul principal al uzinei, ar fi livrat la timp laminatele cerute, la lungimi fixe și multiple, cum era normal.— Implicațiile sînt evidente, ne-a spus ing. Boris Stratan. responsabilul cu normele de consum. Neavînd sortimentele necesare, pentru a nu intra în gol de producție, sîntem nevoiti uneori să folosim profile cu secțiuni mai mari, fapt care provoacă creșterea nejustificată a consumului de metal. Dintr-un calcul reiese că în 
1966 numai din această cauză s-au 
pierdut, sub forma șpanului. 110 
tone metal.— Cînd apare, de obicei, această lipsă de sortimente ?— La începutul și la sfîrșitul a- nului, trimestrelor. Explicația este simplă. în „goana" după realizări cantitative, unitățile siderurgice sporesc numai producția pro- filelor grele, neglijînd sortimentele mai ușoare. Cea de-a doua cauză, care e cea mai importantă, o constituie nelivrarea profilelor la lun
gimi fixe și multiple. în 1965, uzina noastră a pierdut, sub forma șpanului și a capetelor, peste 700 tone metal. Cît privește anul trecut, pierderea se ridică la 942 tone metal. O parte însemnată din ele se datoresc capetelor de laminate. Acordînd o mai mare atenție laminării. furnizorii ar fi putut, fără eforturi deosebite, să reducă pierderile rezultate la debitarea semifabricatelor. Se înțelege de la sine 
că era mult mai avantajos pentru 
economia națională ca pierderile 
de metal sub forma capetelor să fl 
fost transformate de la bun înce
put chiar de furnizor în profile, decît să fie folosite mai puțin rational în uzina noastră.— V-ați adresat furnizorilor ?— Nu numai o singură dată. în ultimii ani, conducerea uzinei „Tractorul" a insistat în nenumărate rînduri pe lîngă unitățile siderurgice, inclusiv la Ministerul Industriei Metalurgice, pentru a le determina să acorde o mai mare atentie livrării laminatelor ritmic și la lungimi fixe sau multiple stabilite. Nu s-ar putea spune că răspunsul dat a fost totdeauna negativ. De fiecare dată, cele mai multe dintre unitățile siderurgice au răspuns că au fost luate asemenea măsuri. Dar au trecut ani de, zile și eficienta unor asemenea măsuri se observă prea puțin. Din păcate unele unități, printre care 
și combinatul de Ia Hunedoara, în 
loc să caute soluții cît mai efici
ente în vederea lichidării defici
ențelor amintite, vin, ca și ministe
rul amintit, cu tot felul de scuze, care analizate mai atent nu pot fi cu nimic justificate. Constructorii noștri așteaptă un sprijin mai substantial din partea siderurgistilor. în scopul reducerii la minim a pierderilor de metal.★Ancheta a punctat cîteva câi evidente de eliminare a pierderilor de metal, cu aplicabilitate imediata. Se impune ca cele două ministere să le fructifice cît mai operativ. Aici nu e vorba de măsuri j greu de realizat. Tocmai de I aceea, împreună cu conducerile întreprinderilor care folosesc metalul, este nevoie ca specialiștii forurilor amintite să dea curs inițiativelor pentru ca încă în acest an să poată fi aplicate toate măsurile, înlăturîndu-se risipa și neglijența în consumarea metalului. Nu peste mult timp vom reveni pentru a populariza ce s-a întreprins în vederea valorificării superioare a metalului.

loan CHIUJDEA 
Nicolae MOCANU 
corespondenții „Scînfeti*
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VIITORULUI?
Acad. A. N. NESMEIANOV 

și M. V. BELIKOV 
candidat în știinje chimice

în domeniul producției alimentare, chimia joacă, deocamdată, doar un rol secundar, limitîndu-se Îndeosebi a sprijini agricultura cu îngrășăminte, fungicide, stimulatori de creștere. Marii chimiști au fost mereu preocupați de rolul pe care-1 va putea dobîndi în viitor chimia sintetică în producția de produse alimentare. „In calitate de chimist, scria, de pildă, D. I. Mendeleev, cu peste jumătate de veac în urmă, sînt convins că există posibilitatea de a produce substanțe alimentare din- tr-o îmbinare a elementelor aerului, apei și pă- mîntului, fără obișnuitul proces de cultivare, adică în fabrici și uzine speciale...".Să nu se creadă însă că sub „dominația chimiei" vor dispărea farmecul, frumusețea vieții. Dacă pămîntul va fi mai puțin folosit pentru cultivarea produselor agricole, el se va acoperi în schimb cu păduri, flori, se va transforma într-o întinsă livadă irigată de ape subterane, o grădină în care oamenii vor trăi în belșug și vor încerca toate bucuriile legendarului „secol de aur".Dacă analizăm alimen-

aceasta se obține ca rezultat al încălzirii și a- dăugirii de condimente.In sfîrșit, a treia problemă importantă: consistența hranei. Amestecul de pulberi de origine sintetică sau enzimatică, conținînd adaosuri gustative, poate fi prelucrat ca și făina, avînd însă, spre deosebire de aceasta, o compoziție proteică integrală. Orice substanță care formează geluri și este acceptabilă pentru tubul digestiv — alga a- gar-agar, amidonul, alcoolul polivinilic pur sintetic și multe altele — permite transformarea prafurilor alimentare în preparate realizabile fără dificultăți.La Institutul de compuși elementari organici din Moscova s-au elaborat procedee pentru obținerea de icre negre sintetice, care, practic, în ceea ce privește gustul, nu se deosebesc de cele naturale. Alte forme de produse alimentare sînt mai simplu de reprodus. Avînd compoziție proteică ca și carnea, produsele sintetice — pateurile, peltelele, budincile, icrele — pot căpăta orice gust dorim să le imprimăm, de pildă, gust de carne sau pasă

re, de pește sau fructe. Același rezultat se poate obține și cu proteinele vegetale, de exemplu cele provenite din plante leguminoase.Experiența noastră, ce-i drept încă nu vastă, confirmă posibilitatea de a se conferi oricărui produs proteic comestibil aspectul, consistența și gustul oricărei proteine de origine animală. Calcule economice aproximative demonstrează că de pe a- cum producția produselor alimentare sintetice ar putea fi tot atît, dacă nu chiar mai rentabilă decît producția agricolă. Se înțelege de la sine că în viitor, o dată cu perfecționarea producției chimice se va mări și rentabilitatea alimentelor sintetice.Să ne închipuim vremea cînd, într-un viitor nu prea depărtat, sinteza chimică va lua locul preparării tradiționale a alimentelor. Cîteva uriașe u- zine, situate în regiuni bogate în cărbune sau petrol, vor produce întreaga cantitate de hrană necesară populației unei țări. Ele vor ocupa, în total, o suprafață de numai cîteva sute de km pătrați. Vechea industrie alimentară va fi înlocuită de o industrie nouă, incomparabil mai compactă. Nu vor mai fi ani cu recolte slabe, nici regiuni nefertile. Nu vor mai exista pierderi uriașe de alimente din cauza capriciilor vremii, a calamităților naturii, din cauza dăunătorilor, alterării, putrezirii, gerului. Vor dispare profesiile legate de prepararea meșteșugărească a a- limenteior; dezrobirea gospodinelor va deveni o deplină realitate, deoarece alimentele gata preparate, ambalate asemenea conservelor, dar spre deosebire de acestea complet vitaminiza- te, vor necesita cel mult încălzirea. Hrana astfel obținută, sub raportul compoziției de proteine, hidrați de carbon, grăsimi, vitamine, adaptată la vîrstă, va asigura mai bine funcțiile normale ale organismului decît orice hrană naturală.Chimiștii, biologii, medicii, economiștii trebuie, desigur, să mai depună mari eforturi comune pentru a soluționa în condiții optime problema producției industriale a alimentelor. Dar orice succes, fie chiar parțial, obținut în această direcție le va răsplăti însutit e- forturile, întrucît se va solda cu o imensă economie de produse alimentare și mijloace financiare, constituind, totodată, un mare cîștig pentru sănătatea omenirii.

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop: SALA PALATULUI (seria de bilete 1868) — orele 17,45, REPUBLICA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, FESTIVAL — 9; 12; 15; 18; 21, MODERN — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45 (la ambele 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, MELODIA — 9,15; 12,45; 16,15; 19,45, RAHOVA — 15,30; 19.
• SEMNUL LUI ZORO: CINEMATECA — 10; 12; 14.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : CAPITOL (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 9,30; 12; 15; 17,45; 20,30, EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, FLOREASCA — 9,30; 12,30; 15,15; 18; 20,45.
• ZORBA GRECUL : UNION — 10,30; 14,30; 17,30; 20,15, GRIVIȚA — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII: DOINA — 9; 10.• OMUL DIN RIO : DOINA (completare Sărbătorirea Unirii Principatelor Române) — 11,30; 13,30; 16; 18,30; 21, COLENTINA (completare Cicloni, anti- cicloni, fronturi) — 15; 17,30; 20, CRÎNGAȘI (completare Orizont științific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.
cinema
• PE URMELE UNUI REPORTAJ — A 6-A SESIU
NE A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE — CĂLĂ
REȚUL PE PONEY — JOCUL — ULTIMA TREAP- TĂ : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• GOLGOTA — cinemascop : GIULEȘTI (comple
tare Orizont științific nr. 8) — 15,30; 18; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : VITAN (completare Cantonamentul) — 15,30; 18; 20,15, PACEA (completare Căsufe zburătoare) — 15,45; 18; 20,15.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : DACIA (completare Apa în pericol) — 9—13,30 în continuare ; 16; 18,30; 21, MUNCA (completare Orașul interzis) — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : BUZEȘTI (completare Mirceștii în pastel) — 10; 15,30; 18; 20,30, LUMINA (completare Drumul spre succes) — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• EL GRECO — cinemascop : GLORIA (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 — cinemascop : UNIREA (completare Drumul spre succes) — 15,30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : FLACĂRA (completare Apa în pericol) — 15,30; 18; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : MIORIȚA (completare Două orașe) — 9; 11,15; 13; 15,45; 18,15; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : MOȘILOR (completare Salut, festival !) — 15,30; 18; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : VOLGA (completare Drumul spre succes) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, LIRA (completare Orașul interzis) — 15,30; 18; 20,30.
• CUMBITE : PROGRESUL (completare Vizitaconducătorilor de partid și de stat în regiunea Hunedoara) — 15,30; 18; 20,30.
• FALSTAFF : DRUMUL SĂRII — 15,15; 18; 20,30.
• BARBĂ ROȘIE (ambele serii) : VIITORUL — 15,30; 19, FERENTARI — 15,30; 19.
• FEMEILE — cinemascop : COSMOS (completare 
6 000 de ani) — 15,30; 18; 20,30.

concerte
Orchestra de studio și corul Radioteleviziunii prezintă astă-seară (ora 20), în studioul de concerte al Radioteleviziunii, „Frescă antică" de Theodor Ro- galski, Concertul pentru vioară și orchestră de Constantin C. Nottara (solist : Virgil top), opera „Zoba'il" de Constantin Bobescu (soliști : Octavian Naghiu, David Ohanezian, Ion Stoian, Marina Kri- lovici, Virginia Gudzichievici. Milca Nistor, loan Hvorov, Lucian Marinescu, Mircea Ștefănescu și Marcel Trandafirescu). Dirijor : Constantin Bobescu ; dirijorul corului: Aurel Grigoraș.
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Corul din satul Ceauș, raionul Tîrnaveni, împlinește 130 de ani de existență. Acum, în componența sa intră
170 de persoane Foto : R. Costin

ATMOSFERA DE CREAȚIE
(Urmare din pag. I)

poate — printre primele co
rective posibile. Analizarea 
responsabilă a deficiențelor. 
Sublinierea, fără ostentație, 
dar nici cu falsă modestie, a 
biruințelor. Stimularea valo
rilor. Nu numai artistice, dar 
și morale. Și — de ce nu ? — îndepărtarea celor ce nu vor, nu pot să participe la efortul comun. Nu e de-ajuns să ai talent! Atît timp cît te preocupă exclusiv succesul personal, cît timp te supără succesul celuilalt, cît timp în loc să ajuți, creezi „atmosferă" proastă în jurul muncii și realizărilor celorlalți, nimic nu-ți justifică prezența în colectiv.Un teatru mic. Un teatru cu un ansamblu mic. Dintr-un mic oraș. Teatrul din Piatra Neamț. Ar fi putut oare să realizeze performanțe invidiate de multe colective centrale dacă n-ar fi lucrat într-o ambianță de 
colegialitate, de încredere în debutanți, într-o atmosferă de continuă autonemulțumire față de propriile sale creații ? 
O atmosferă de muncă 
ce genera dorința de con
curs continuu cu toți ' și 
în primul rînd cu ei înșiși ? Desigur (și cunosc prea bine istoria acestui teatru), lucrurile nu au avut o desfășurare lină. Au existat acrocuri. Momente penibile, împotriviri ce nu se manifestau „fair". Dar cei ce nu voiau sau nu puteau munci într-un spirit de căutare continuă au plecat sau au fost poftiți să-și vadă de drum. Și asta a fost bine. Atmosfera s-a curățat. A devenit din nou limpede.Folosind termenul la modul propriu, citim adesea știri, articole, studii despre pericolul infestării atmosferei marilor orașe, datorită coșurilor, vehiculelor în nu

măr din ce în ce mai mare, etc. etc. Edili și oameni de știință trag, din timp, semnale de alarmă. Preconizează măsuri, după ce au detectat cauzele. Discută cu seriozitate problema și tind să prevină pericolele.In cîmpul artelor, evoluția societății, a civilizației bunurilor materiale, nu numai că nu proliferează noi surse de infectare a atmosferei, ci, dimpotrivă, le reduce. Cel puțin la noi. Teatrele sînt instituții de stat, susținute și „garantate" de stat și nu efemere înjghebări comerciale. Revistele aparțin unor organisme serioase, unor asociații profesionale și nu bunului plac sau bunului bănuț al unui individ. Absolvenții sînt obligatoriu plasați și nu lăsați la voia întîmplării (că unii dintre ei se lasă ei înșiși la voia întîmplării, asta este o altă chestiune, ce ar merita discutată poate, cu altă ocazie, pe larg). Și exemplele se pot înmulți la infinit.
Sînt, deci, toate condi

țiile — și ar trebui să exis
te și preocuparea consecven
tă a conducătorilor și a 
membrilor fiecărui colectiv 
— pentru crearea și păstrarea 
atmosferei obiectiv necesa
ră muncii artistice, a clima
tului propice dezbaterii de 
idei, dezvoltării profesionale. 
Este un aspect esențial al 
„vieții interne", a cărui igno
rare ori subapreciere se răz
bună întotdeauna. Dar asupra „atmosferei" acționează și unii fermenți exteriori, care o pot altera. Ei țin, după părerea mea, de o anumită etică sau lipsă de etică. Și, mai ales, țin de neatenție, pripă, impulsuri primare, proastă organizare.Există o multitudine de factori care pot influența, într-un sens sau în altul, atmosfera de creație — inclusiv conținutul sau numai

tonul unui articol din presă sau al unei intervenții într-o dezbatere. Se semnalează, de exemplu, un fapt obiectiv : teatrul „X" e în regres. Deci, ce-i de făcut ? Să-i atragem atenția. Să-i arătăm cusururile. Să descoperim cauzele. Cu o singură condiție, ca cel care își arogă acest drept să nu se abată de la adevăr, să nu exagereze, indiferent de bunele-i intenții. Altfel riscăm să predicăm în pustiu. Să dăm apă la moară celor ce vor să stea pe loc. Celor o- paci față de critica îndreptățită. Celor ce cred că știu tot, odată pentru totdeauna. Că nu mai au ce învăța.Se spune că infernul e pavat cu bune intenții. Lăsînd infernul de o parte și revenind la terestrele noastre preocupări, se mai întîmplă cîteodată ca mici furtuni dintr-un pahar cu apă să fie transformate în cataclisme. Nouă, celor din domeniul artei (creatori, interpreți, critici), uneori ne place să exagerăm. Să zicem că trompetiștii unei orchestre simfonice cîntă fals. Vine cineva și ridică — în cîteva rînduri — problema suflătorilor. Al doilea dintre noi se ocupă, deja, de întreaga orchestră. „Alarmat", cel de-al treilea constată că în fond dirijorul răspunde de orchestră. Altul se întreabă cine sînt nechemații care au pregătit pe instrumentiști și dirijori. Ultimul, prins de val, proclamă criza muzicii. Discuția a devenit spectaculoasă. Ea creează o atmosferă de false probleme, de false întrebări, de false acuze, și trompetiștii vor cînta mai departe fals. Adică nu I Și mai fals.E atît de ușor să creezi atmosferă (negativă) în jurul activității unui coleg întru artă. „Aria calomniei" poate

fi cîntată șl de afoni. Nu numai în „micul" colectiv al unei instituții anume, ci și în cel ceva mai „mărișor" al teatrului, dansului, muzicii. Și dacă din cînd în cînd, cu ajutorul unui ziarist sau al unei reviste, cu sprijinul unui director sau susținut de colegi „obiectivi", valori discutabile mai pot deveni personalități, ce așteaptă ani de zile apariția copilului ce va striga : „regele e gol", se mai întîmplă, din păcate, și invers. O „atmosferă" meșteșugit întreținută face din unii actori amintiri, personaje de schemă, nedistrîbuiți, rebuturi fără voie și fără vină. De aceea sîntem datori să veghem nu numai la reputația noastră, ci și la cea a celor din jur. Să ne controlăm vorbele. Să înțelegem că o reputație nu e rodul unei în- tîmplări, nu trebuie să fie rodul unei întîmplări. Că o atmosferă viciată, pînă la urmă, otrăvește, strivește și pe cei care au creat-o. Că numai de noi depinde să putem munci într-o adevărată atmosferă de creație.Departe de mine gîndul de-a generaliza cîteva aspee- te negative, mai ales că realitatea noastră ar infirma prompt o asemenea tendință. Cred însă că nu e rău din cînd în cînd să ne punem unele întrebări, să ne reamintim nouă și altora unele lucruri. Nu de alta, dar rutina pune stăpînire pe oricare, mult mai repede decît vrem să recunoaștem. Ea ne dă un soi de stare semi- letargică, o indolență, ce ne face să neglijăm unele aspecte ale procesului de creație. Și cum nu cel mai neînsemnat e „atmosfera", am crezut că o mică discuție despre ea nu strică. Nu de alta, dar creația e prea dependentă de acest factor în aparență benign.fele din punctul de vedere al componenței lot chimice, constatăm că în a- fara apei, omul are nevoie de 5 grupe de substanțe nutritive : proteine, hidrați de carbon, grăsimi, vitamine și săruri minerale. în ce privește conținutul energetic al hranei, un om adult trebuie să primească pe zi între 2 500 și 4 000 calorii, în funcție de intensitatea muncii pe care o prestează.Mulți își pun întrebarea: „Ne vor hrăni oare chimiștii cu pilule î" Celor îngrijorați li se poate da un răspuns liniștitor : în pilule nu încape rația zilnică de proteină formată din 80—100 grame a- minoacizi, 450 grame hidrați de carbon, 100 grame grăsimi. Persistă, totuși, întrebarea dacă toate acestea pot fi transformate într-o hrană gustoasă și variată cum este cea obișnuită, într-o hrană a cărei ingerare să fie nu numai utilă ci și plăcută?Pe lîngă alte probleme, există îndoieli și în legătură cu gustul, mirosul și consistența alimentației sintetice. Este cazul să a- tragem atenția asupra faptului că aproape toate proteinele naturale brute din alimentație nu au gust și sînt inodore. De exemplu, carnea crudă, spălată pînă ce își pierde culoarea, sau cazeina (brînza de vacă slabă) nu au gust și nici miros. Toate substanțele nutritive capătă gust și miros datorită de fapt... unor impurități naturale sau adaosuri și, mai ales, unor substanțe care iau naștere în cursul proceselor de fierbere, prăjire, coacere, prin interacțiunea aminoacizi- lor proteici cu zaharuri șl grăsimi. Receptorii limbii disting numai patru gusturi : dulce, sărat, acid și amar. Dacă ne rezumăm la perceperea gustului, excluzînd perceperea mirosurilor, trebuie spus că orice gust poate fi reprodus cu precizie prin picături care conțin, de exemplu, o soluție de zahăr sare, acid sau, de pildă, cafeină amară. Mult mai complicată este problema mirosului care, asociin- du-se gustului, constituie o calitate ce determină întreaga atracție a hranei, în alimentația obișnuită

ecent, un recital dedans prezentat de Petre Bo- deuț a demonstrat praG- tic, prin interesul stîr- nit, cît de binevenită șinecesară este încercarea de diversificare a peisajului nostru coregrafie. Recitalul la care mă refer constituia o căutare înnoitoare, atît ca formulă de spectacol, cît și prin conținutul tematic și forma specifică de redare. Expresie a unor preocupări mai vechi și constante ale artistului, de revalorificare prin dans a folclorului românesc, spectacolul oferit invită la reflecție, solicitînd depășirea perimetrului unei simple aprecieri critice. Pen-

deosebi în viziunea coregrafică gîndită de Petre Bodeut, este descifrarea „simbolului" ascuns în joc. simbol esențial în înțelegerea dansului, premergînd funcției sale artistice și depășind interesul documentar, interesant și el în însemnată măsură. Gestul se încarcă. dincolo de frumusețea plastică, de o nebănuită forță de sugestie, el devine metaforă, idee.Recitaluri de acest fel le-am vrea urmate și de altele, pentru că deschid perspectiva și altor formule scenice, din păcate și pe nedrept ignorate în viata noastră artistică. Formule care ar putea fi valorificate în spectacole-recitalurj de gen,

mele sale spectacole experimentale de dans în stil popular, executate în preajma anilor 1930, împreună cu un grup de eleve, după muzica compusă de compozitori români — Mihail Jora, Paul Constantinescu, Sabin Drăgoi. Martian Negrea ș.a. — au constituit adevărate evenimente artistice. Există, neîndoielnic, o experiență prețioasă în acest domeniu. Există, aș putea spune, o școală românească avînd trăsăturile ei, valabile și pregnante. Este cu totul nefiresc de ce. fiind posesorii unei asemenea bogății — căreia i se adaugă bogăția imensă a folclorului nostru — lăsăm de mai

valorificat. Prin dansul de cameră s-ar putea reda, la înalt nivel artistic, creații folclorice — mituri, legende, simboluri populare și da- tine vechi — realizînd astfel un fel de frescă vie, plastică și poetică, a spiritualității poporului nostru. Ar fi o modalitate de îmbogățire și a repertoriului coregrafic al de pildă. Avem pleiadă de repre-

Spectacolul coregrafic 
poate fi revitalizat

televiziunii, o întreagă zentanți ai școlii componistice românești care ar putea crea o muzică dintre cele mai adecvate genului. Și ce viziuni fascinante ar putea trezi coregrafului modern străvechiul joc al călușarilor, priveghiul și jocurile cu măști, cu extraordinara lor forță de plasticitate și simbol.Atrăgînd în orbita acestui gen de spectacol artiști și oameni de cultură pasionați de problemele u- nei specificități naționale — coregrafi și dansatori de formație diferită, regizori, scriitori, muzicieni, cercetători ai Institutului de fol-

18,00 — Pentru cel mici : filmele „Pușca și undița* 
și „Fredi cel încăpățînat".

18.20 — Pentru tineretul școlar : Studioul pionieri
lor.

18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.

tv

tru că, dincolo de virtuțile certe de interpret, Bodeut posedă o concepție artistică proprie. îndrăzneață. o viziune coregrafică personală și tipic românească în același timp. Căutînd să creeze un stil de dans national, el a găsit noi modalități de expresie, realizate prin interferența jocului popular românesc cu creația coregrafică cultă. Căutarea nu este deloc ușoară, cum s-ar crede, poate, la prima vedere, deoarece — dată fiind marea deosebire de stil dintre cele două forme de dans — există riscul creării unui hibrid, neinteresant si lipsit de semnificație artistică.Cercetînd cu căldură si înțelegere artistică superioară jocul popular românesc, Bodeut îl surprinde în însăși esența lui, în conținutul său de idei și simboluri. Atent, dincolo de frumusețea spectaculară și decorativă a jocului. la semnificația lui primară, a- dîncă. el optează pentru o formulă artistică sublimată, cu un desen coregrafic concentrat, cultivînd linia simplă, laconică. De unde și impresia, atît de autenticitate folclorică. cît si de foarte modern. (De fapt, „laconismul" stilistic, de mare rafinament, al artei noastre populare sau de puternică inspirație populară, explică în mare măsură. cred, larga audientă de care se bucură aceasta pe plan mondial). Ceea ce este Interesant, în-

puncte de vedere

ca și pe scenele diferitelor teatre care folosesc coregrafia ca o componentă a unor reprezentații complexe, inclusiv varietățile, estrada. Este vorba, printre altele, de asa- zisul „dans de cameră", după o expresie împrumutată din domeniul muzicii. Analogiile între formațiile de muzică si dans de cameră se pot lesne stabili • ambele se compun dintr-un număr restrîns de interpreți. aproximativ 10 pînă la 12 (spre deosebire de marile ansambluri de balet, cu un număr impresionant de artiști, echivalînd cu orchestrele simfonice), ambele prezintă. în general, o suită de compoziții scurte în care. într-un joc ce permite infinite modalități, de la solo-uri la dialogul dintre grupurile ..concertino" cu cele de „tutti". combinații dans-poezie- pantomimă etc., creează spectacolului o factură de o mare atracti- vitate. Succesele unor experimente încercate în acest sens de Floria Capsali și Vera Proca-Ciortea îndreptățesc reconsiderarea acestei formule scenice, ale cărei rezultate practice, artistice, pot fi dintre cele mai interesante.La noi, ideea a prins viață pentru prima dată prin Floria Capsali. Pri-

multi ani ca ea să se irosească. Contrar unor păreri curente printre coregrafii mai tineri, care nu cunosc îndeaproape despre ce este vorba, recitalul coregrafic de cameră nu este cu nimic mai puțin spectaculos decît cel al marilor ansambluri, emoția artistică fiind de multe ori mai puternică, prin concentrare și expresivitate. Un a- vantaj asupra căruia aș vrea să insist este economicitatea spectacolului de acest gen. elasticitatea lui.Formă de expresie coregrafică aparținînd secolului XX, cultivată de toate marile personalități ale dansului modern, dansul de cameră poate exprima, la modul cel mai pregnant, spiritualitatea unei epoci, a unui popor, a unei individualități reprezentative. Cunoscute și apreciate formații de acest gen au demonstrat și demonstrează, pe plan mondial, viabilitatea unei astfel de formule artistice.Multi dintre coregrafii moderni ce profesează pe diferite meridiane, în căutare de noi teme și surse artistice se inspiră din folclorul u- nor țări străine, folclorul propriei lor țări fiind sărac sau devitalizat. în ceea ce ne privește, avem rarul privilegiu de a fi posesorii unui „incomparabil și inalienabil patrimoniu", ai unei „mătci stilistice românești". „realitate sufletească de necontestat" cum mărturisea cu e- moție și mîndrie Lucian Blaga.Acest patrimoniu așteaptă să fie

clor, esteticieni și critici de artă — dansul de cameră ar putea realiza opere de mare rafinament și originalitate, concurînd redutabil, pe plan mondial, formațiile coregrafice de cameră existente.Oferind posibilitatea creării, relativ într-un timp scurt, a unei maxime omogenități în stilul execuției (dat fiind numărul mic de interpreți. ei pot fi formați și „sudați" perfect, lucru mai greu realizabil în marile corpuri de balet), prezentînd de asemenea si avantajul afectării unor fonduri materiale mai reduse (nefiind vorba nici de componență mare, nici de decoruri costisitoare etc.), realizarea formulei dansului de cameră ar putea deveni o preocupare artistică de actualitate, cu rezultate rapide și surprinzătoare.Un alt gen de spectacol care ar putea stîrni un viu interes este și spectacolul de euritmie. cu multiplele sale valențe poetice. Printre genurile care, de asemenea, ar putea da rezultate interesante, este — oarecum mai îndepărtat de specificul coregrafie — și „spectacolul compus". în care să se întîlnească dansul și poezia, pantomima și scenetele scurte, dialogate etc. marile teme folclorice găsind astfel la îndemînă cele mai variate modalități de expresie. într-un singur spectacol. Dar cîte alte posibilități există pentru a diversifica spectacolele acestei străvechi și mereu noi arte 1 Cred că ar fi util ca a- ceastă problemă să fie discutată de cît mai multi specialiști, care vor aduce — sînt convinsă — numeroase alte argumente în favoarea promovării acestui valoros gen coregrafic.
Tea PREDA

19,23 — „Mult e dulce și frumoasă" — emisiune de 
limbă română contemporană. Prezintă conf. 
dr. Florica Dimitrescu.

19,35 — Artă plastică : Bienala de pictură și sculp
tură (I).Prezintă : Dan Hăulică.

19,55 — Desene animate.
20,00 — Studioul muzical : Participă soprana Arta 

Florescu și dirijorul Constantin Bugeanu.
20.45 — Față în față.
21,05 — Filmul artistic „Feriga de aur".
22.45 — Telejurnalul de noapte.

• Teatrul de operă și balet : FRUMOASA DIN 
PĂDUREA ADORMITA — 19.30.• Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO - 19,30.• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : CASTILIANA - 19,30.• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA — 19.30, (sala din str AI. Sahia nr. 76 A) : SFINTUL MITICA BLAJIN U — 19,30.
teatre
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : CO- 
LOMBE — 19,30, (sala Studio) : ANTIGONA ȘI 
MEDEEA — 20.• Teatrul „Barbu Delavrancea” : TURCARET — 20.• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN 
SAMARKAND — 15,30, LUCEAFĂRUL DINSPRE 
ZIUA - 19,30.• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 17.• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30.• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : PENTRU TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE 
ARTIȘTI DIN R.S. CEHOSLOVACA — 19,30.

Nomencla
torul 
ornitologic 
românescSe află în pregătire nomenclatorul ornitologic românesc. Considerat ca prima lucrare de acest gen în literatura noastră de ipecialitate, el va prezenta peste 350 specii și subspecii de păsări, care — pentru a fi cunoscute și în străinătate — vor purta alături d« denumirile specifice omitofolcloru- lui românesc și tradiției naționale pe cele științifice în limba latină. Noua ucrare va include și <îteva specii de păsări reent semnalate pe meleagurile noastre : lăstunul mare alb, no- tatița coc-lat, pescărușul roz și lăcarul răsăritean. De asemenea, ea v: recomanda ca monunenre ale naturii douăoăsări aflate acum pe ale de dispariție : cioc întors și vulturul codfb, existente în re- giuea Dobrogea, în Dela Dunării.limul nomenclator orrtologic românesc, car va servi și redacta» Dicționarului or- nblogic internațional, elborat în prezent în Dnemarca, este sem- rt de prof. dr. do- ent Mihai Băcescu, lembru corespondent 1 Academiei, C. Ro- etti-Bălănescu, dr. Seorge Vasilescu, Ion Cătuneanu și Alexandru Filipașcu.

(Agerpres)
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colegiului lărgit al ministerului

curs au recentei ministe-
Principalele aspecte ale activității sanitare desfășurate în anul 1966 și planul tehnico-organizatoric al Ministerului Sănătății și Prevederilor Sociale pe anul în făcut obiectul discuțiilor ședințe de colegiu lărgit al rului.în domeniul sănătății publice, în primul an al planului cincinal,1966, au fost înregistrate importante realizări. Dintre acestea au fost amintite unitățile sanitare de mare capacitate date în funcțiune, creșterea numărului paturilor de spital la 117 000, crearea de noi circumscripții sanitare. Activitatea desfășurată pentru ocrotirea sănătății populației și creșterea bazei materiale în acest sector a avut In continuare o influență pozitivă asupra principalilor indicatori ai stării sănătății. Scăderea mortalității generale se remarcă la toate grupele de vîrstă, în special la tineret. Mortalitatea infantilă a înregistrat 44,7 la mie față de 75,5 în anul 1959, nivel care, totuși, încă nu poate fi considerat satisfăcător.Planul de măsuri tehnico-organi- zatorice prevede, pentru anul1967, importante măsuri de îmbunătățire în continuare a ocrotirii sănătății populației, cît și pentru înlăturarea deficiențelor care mai persistă în acest domeniu. Pentru o mai mare operativitate a asistenței medicale ambulatorii, programul de lucru al circumscripțiilor sanitare va fi astfel adaptat incit să corespundă nevoilor populației. Se generalizează în mod sistematic programarea bolnavilor la consultații prin ore reținute. Asistența medicală la domiciliu va fi reorganizată, stabi- lindu-se gărzi în policlinici pentru efectuarea vizitelor medicale la domiciliu. Se prevede înființarea unor noi servicii de tratamente în policlinici, noi criterii privind internarea sau spitalizarea acasă, precum și în legătură cu obligațiile ce revin personalului medico-sanitar de a supraveghea la domiciliu pe bolnavii cronici, după părăsirea de către ei a spitalului.

în scopul creșterii în continuare a accesibilității asistenței spitalicești și al îmbunătățirii calității acesteia, vor fi date în folosință noi spitale, maternități, nici și condiții numărul prevede se secții spitalicești litățile mai mult i populație, precum și a unor servicii unice de laborator, comune pentru spital și policlinică. Vor fi luate, de asemenea, măsuri pentru dezvoltarea unităților de post-cură și pentru tratarea bolilor cronice.Sînt preconizate, de asemenea, noi acțiuni pentru îmbunătățirea asistenței medico-sanitare acordate în întreprinderi și pe șantiere, pentru ocrotirea sănătății mamei și copilului, precum și a lui.în acest an vor fi circa 1 600 de absolvenți tăților de medicină generală, pediatrie, stomatologie și farmacie. Totodată, se vor elabora norme și instrucțiuni mai bine fundamentate privind recrutarea, repartizarea, promovarea și transferarea personalului mediu și auxiliar sanitar.în sprijinul asigurării unui nivel calitativ superior al ocrotirii sănătății, cercetarea științifică va fi o- rientată spre rezolvarea celor mai importante și actuale probleme medicale, punîndu-se un accent deosebit asupra aplicării rezultatelor obținute în rezolvarea problemelor legate de morbiditatea specifică și îmbunătățirea stării sănătății populației noastre.Discuțiile din ședința de colegiu au contribuit la îmbunătățirea planului pe anul în curs.Printre hotărîrile luate se înscrie și elaborarea unui studiu privind organizarea asistenței sanitare în țara noastră, ce urmează să fie supus unei largi dezbateri. în ultima zi a lucrărilor, colegiul a aprobat nomenclatorul de medicamente pe anul 1968.

. , policli- dispensare, în aceste va crește cu peste 2 000 paturilor de spital. Se organizarea a numeroa- I în specia- solicitate de

tineretu-încadrați ai facul-

Cronica £11®.’
PRIMIRE LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNELa 25 ianuarie, ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a primit în audiență pe Ioannis Christos Cambiotis, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Greciei în Republica Socialistă România. (Agerpres)

La aniversarea
h

tratatului romano-polon
în istoria relațiilor româno- polone, data de 28 ianuarie marchează un eveniment de seamă, în urmă cu 18 ani, în această zi a avut loc semnarea unui important document pentru dezvoltarea legăturilor frățești reciproce — Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia.Prietenia tradițională și relațiile de colaborare dintre popoarele celor două țări au căpătat un nou conținut, ridicîndu-se pe o treaptă superioară în urma instaurării puterii populare și trecerii la construcția socialistă în România și Polonia. Bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, respectării independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și întrajutorării tovărășești, aceste relații, consfințite prin Tratatul încheiat, își vădesc rodnicia.An de an s-a dezvoltat colaborarea multilaterală — politică, economică, tehnico-științifică, culturală româno-polonă. Succesele dobîndite de cele două țări în înflorirea economiei și culturii, în opera de edificare a noii orînduiri, au sporit mereu posibilitățile de lărgire și diversificare a cooperării dintre ele pe baze reciproc avantajoase. Potrivit prevederilor acordurilor comerciale în vigoare, volumul schimburilor reciproce de mărfuri cunoaște o majorare continuă. Sesiunea din septembrie 1966 a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică a vădit preocuparea ambelor părți pentru lărgirea în continuare a cooperării în diferite domenii industriale, printre care siderurgia, industria chimică, construcțiile de mașini și altele. S-au intensificat, schimburile pe tărîmul învățămîntului, culturii

caracterul profundVădindu-și constructiv, relațiile româno-po- lone slujesc intereselor ambelor popoare, cauzei socialismului și păcii.Angajate într-o vastă operă de construcție, Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă promovează pe plan extern o politică activă de pace, împreună cu celelalte țări socialiste, ele militează perseverent pentru slăbirea încordării și normalizarea vieții internaționale, zădărnicirea acțiunilor agresive ale imperialismului, colaborării și prieteniei poare.Cu prilejul celei de-a versări a Tratatului de colaborare și asistență mutuală dintre România și Polonia, poporul nostru transmite poporului polonez un cald salut frățesc și urarea de a cuceri noi victorii în înflorirea patriei sale socialiste, în lupta pentru apărarea păcii.

dezvoltareaîntre po-18-a ani- prietenie,

Telegrame

totodată, științei, și artei.

Cu ocazia aniversării a 18 ani de la semnarea Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, între ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, și ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Adam Rapacki, a avut loc un schimb de telegrame de felicitări, prin care cei doi miniștri își exprimă convingerea că relațiile de prietenie și colaborare frățească dintre cele două țări se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor romîn și polonez, în socialis- și păcii.interesul unității țărilor te, al cauzei socialismului

Cum va fi vremea

(Agerpres)

O imagine din Varșovia de azi

Timpul probabil pentru zilele 
de 27, 28 și 29 ianuarie. în țară : Vreme în general umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Vînt potrivit, cu unele turile între grade, intensificări. Tempera- minime vor fi cuprinse minus 10 grade și zero ______ local mai coborîte, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. Ceață locală. în București : Vreme în general umedă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ
ASTĂZI, LA CLUJ, ÎN CADRUL 

SEMIFINALELOR „CUPEI CAM
PIONILOR EUROPENI” la tenis de masă (masculin), campioana României, C.S.M. Cluj, întîlnește într-o partidă care se anunță echilibrată formația suedeză Leksberege B.T.K.Echipa oaspete prezintă în această partidă o formație puternică, în frunte cu fostul campion european, Hans Alser.C.S.M. Cluj va alinia următorul lot : Negulescu, Rethi, Giurgiucă, Cobîrzan.

TURNEUL ZONAL DE ȘAH DE 
LA VRNJACKA BANJA a intrat în faza partidelor decisive și marele maestru român Florin Gheorghiu continuă să fie neînvins. în runda a 10-a, jucînd cu piesele negre, Gheorghiu a obtinut o victorie rapidă (la mutarea 25), în fata lui Biliap. Tot cu negrele, iugoslavul Matanovici a cîștigat la Vizantiadis și a trecut în fruntea clasamentului, datorită re-

mizei obținute în partida întreruptă în runda a 8-a.
STADIONUL GIULEȘTI DIN CA

PITALĂ găzduiește astăzi cu începere de la ora 15,15 meciul amical de fotbal Rapid și Politehnica. In deschidere, la ora 13,30, se vor întîlni echipele Tehnometal și D.R.T.A.
LA COPENHAGA s-a desfășurat întîlnirea internațională amicală de handbal dintre selecționatele masculine ale Danemarcei și U.R.S.S. La capătul unei partide spectaculoase, sportivii sovietici au obținut victoria cu scorul de 17—15 (11—6).
CONCURSUL INTERNAȚIONAL 

DE SĂRITURI CU SCHIURILE de la Zakopane, la care au participat_ sportivi din Austria, R.D. Germană, Cehoslovacia, Iugoslavia și Polonia, s-a încheiat cu victoria cehoslovacului Raska. Cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 107 m și 101,5 m.
ÎN RONDA A 11-a A TURNEULUI 

DE ȘAH DE LA BEVERWIJK (O-

landa), maestrul român Teodor Ghl- țescu a remizat cu marele maestru spaniol Pomar. Alte rezultate: Kavalek—Lutikov 0—1; Larsen—Kuj- pers 1—0; Van Get—Darga 0—1. în clasament conduc Lutikov și Spasski cu cîte 8,5 puncte, urmați de Cirici cu 7 puncte.
FOTBALISTUL BRAZILIAN PELE a desmințit știrile potrivit cărora el ar duce tratative pentru a se angaja la un club european. „Eu mă_ înțeleg bine cu cei de la Santos și sînt gata să reînnoiesc contractul" — a declarat Pele într-un interviu telefonic, transmis din Columbia, unde echipa din Sao Paulo se află în turneu. Ziarul Correio da Manha din Rio de Janeiro publicase zilele trecute o informație în care se arăta că, din cauza dificultăților financiare, Pele ar fi dispus să accepte propunerile cluburilor italiene, Internazionale Milano și Juventus Torino, care oferă fiecare pentru transferul jucătorului brazilian suma de 500 000 de dolari.

(Urmare din pag. I)începînd din nord-ves- tul statului Minas Gerais, a aici se chea- nume vast
apropierea ce„sertao" — definește un

simfi ceea mă care spațiu geografic din interiorul Braziliei, caracterizat prin densitatea foarte redusă a populației, prin- tr-o climă și vegetație specifice. Este spațiul a cărei colonizare, încă în plin mers, a început mult mai tîrziu decît cea a litoralului.Fiind sezon secetos, iarba e uscată, iar vitele care o pasc, în lipsă de altceva, au devenit destul de improprii pentru a- bator.O dată ajuns în statul Goiăs, te afli în plin „sertao". Pilcurile de arbust pîrjoliți de secetă se înmulțesc, pînă ce încheagă acel faimos „mato" („Mato Grosso") ce se întinde sute metri. Dar după ce te obișnuiești de-a binelea cu peisajul aspru și a- proape pustiu, „sertao" îți rezervă azi o surpriză unică în telul ei : în depărtare, începi să distingi profile de clădiri moderne, circulația pe șosea se înviorează, apoi, în răstimp de minute, treci din „mato" în ultramoderna

pe distante de și sute de kilo-

capitală a Braziliei. Contrastul e atît de puternic și trecerea atît de rapidă, încît ai senzația că ai căzut pradă vreunui miraj.Celebra operă a lui Lucio da Costa și Oscar Nyemeier, în fond opera poporului brazilian, orașul Brasilia e situat în sud-estul statului Goiăs, regiune despre care bu- sinessmanul californian Reames spunea că „are cele mai bune pămînturi din lume". Poate că în a- firmație există o doză de exagerare, dar autorul ei nu a spus-o gratuit, ci a cumpărat, totodată, suprafețe imense în apropiere de Xavantina, anunțînd ulterior că va mar cumpăra 40 000 de hectare... suplimentar. Alți compatriot i-au urmat exemplul, pînă cînd autoritățile locale au intrat în încurcătură : țăranii refuzau să părăsească pămînturile a- chiziționate de afaceriștii străini. Pentru a evita o convulsie socială, s-a convenit în principiu să se o- pereze o mică reformă a- grară pe plan local, noii proprietari ghinioniști uimind să fie despăgubiți.

mare decît Italia, de șapte ori cît Portugalia, întrece sensibil Spania sau Franța, dar nu are decît două milioane și jumătate de locuitori. La începutul secolului avea de zece ori mai puțin. Actualmente, revine o densitate medie de mai puțin de 4 locai-

tele, de aceea ne sforțăm să le învingem cît mai grabnic. Acum 30 de ani, Goiăs era pe ultimul loc în ansamblul federației în ce privește venitul, acum e pe locul 13. Proiectele de expansiune economică au la noi un teren solid prin excelență". Și, ca ar-
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ÎN SLUJBA CAUZEI PĂCII
Șl SECURITĂȚII EUROPENE

Instaurarea în Europa a unei atmosfere de colaborare între state, asigurarea unei securități reale și eficace pe continentul nostru sînt deziderate majore ale tuturor popoarelor europene, devin tot mai mult o preocupare constantă a vieții politice europene și internaționale.S-au scurs șase luni de la publicarea Declarației cu privire la întărirea securității europene, a- doptată de țările socialiste participante la Consfătuirea de la București din iulie 1966. Acest interval, relativ scurt, constituie o verificare concretă a justeții și actualității principiilor înscrise în acest important document. Pornind de actuale a oferit aborda- a pro-
la analiza realităților din Europa, Declarația o bază solidă pentru rea într-un mod blemelor securității europene, a prezentat un vast acțiune pentru forțele democratice, pentru popoarele și statele europene în vederea statornicirii, prin eforturi comune, a unui climat de destindere, înțelegere și cooperare între statele continentului, care să facă cu neputință izbucnirea unui nou război. Ideile cuprinse în Declarație au avut un ecou larg în opinia publică europeană și internațională. De la a- pariția Declarației problemele relațiilor între statele europene au fost amplu dezbătute în presă, la congresele partidelor politice și organizațiilor obștești din diferite țări, au stat pe ordinea de zi a multor înțîlniri, conferințe și tratative internaționale. S-au accentuat în această perioadă tendințele spre normalizarea relațiilor între statele continentului, spre debarasarea statelor vest-europene de tutela imperialismului american, spre dezvoltarea cooperării între toate țările europene, internațional se gătură cu aceste poate spune că nătățirii continue a atmosferei în Europa este recunoscută de către factori de răspundere din marea majoritate a țărilor continentului. Este însă de la sine înțeles că recunoașterea acestei necesități se cere întărită prin fapte și acțiuni concrete. însăși desfășurarea evenimentelor arată că atingerea a- cestui obiectiv nu este o sarcină simplă, ea presupune un proces e- volutiv, depășirea unor obstacole și inerții, înaintarea treptată, pas cu pas, prin eforturi răbdătoare pentru soluționarea problemelor dificile care generează animozități între state, prin contribuția activă

nouprogram de

Un amplu desfășoară probleme necesitatea
dialog în Ieși se îmbu-

în ansamblul brazilian, Goiăs înseamnă deocamdată puțin, dar foarte mult în perspectivă. Cu 642 032 kilometri pătrați, el este de două ori mai

din partea tuturor statelor europene, mari și mici.Una din căile principale menite să ducă în mod eficient la lichidarea neîncrederii între popoare, la stingerea focarelor de încordare și netezirea asperităților în raporturile dintre țările europene, subliniată cu putere de Declarația Consfătuirii de la București, o constituie dezvoltarea și intensificarea legăturilor pe tărîm economic, cul- tural-științific, politic-diplomatic între toate statele continentului, fără deosebire de orînduire socială. în acest spirit, Republica Socialistă România desfășoară o activitate susținută, caracterizată prin inițiativă, dinamism, abordare constructivă a problemelor. A- ceastă activitate are la bază linia consecventă a politicii externe a partidului și guvernului nostru, în centrul căreia se află dezvoltarea continuă a legăturilor de prietenie și colaborare multilaterală cu țările socialiste, extinderea relațiilor cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Partidul și guvernul nostru apreciază că pentru asigurarea securității în Europa, ca și în alte părți ale lumii, o însemnătate hotărîtoare are așezarea relațiilor interstatale pe baza recunoașterii drepturilor fundamentale ale fiecărui popor. „Considerăm — a spus tovarășul Nicoiae Ceaușescu — că trebuie să milităm cu perseverență în vederea asigurării unor relații noi între statele din Europa, indiferent de orînduirea lor socială, relații care să pornească de la recunoașterea drepturilor fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a-și alege regimul social pe care îl dorește, relații care să se bazeze pe respectul suveranității și independenței, pe principiultreburile interne ale altor state, al egalității depline în drepturi între toate națiunile din Europa. Numai pe această bază se pot crea condiții pentru o adevărată securitate în Europa".Partidul și guvernul țării noastre desfășoară o activitate susținută pentru lărgirea și intensificarea relațiilor de prietenie, alianță și colaborare frățească multilaterală cu toate statele sistemului socialist, pentru unitatea țărilor socialiste, în acest cadru se înscriu dezvoltarea schimburilor economice, științifice și culturale, vizitele reciproce și contactele care au avut loc între conducătorii Partidului Comunist Român și statului român și conducătorii țărilor socialiste și partidelor comuniste frățești. O manifestare importantă în direcția

neamestecului in

DE PRETUTINDENI
Proteză bioelectrică Clorofilă in cosmos Record sinistru

Un grup de medici din Austria 
au construit o originală proteză 
care să înlocuiască mîna ome
nească. Curenții infimi care iau 
naștere prin mișcarea brațului sînt 
„captați" la suprafața pielii, în
tăriți apoi de curenții unei bate
rii și îndreptați spre un electro
motor. Micul motor electric pune 
în mișcare mecanismul mîinii ar
tificiale. Originalitatea acestui 
„aparat de apucat" constă în fap
tul că pentru prima dată o pro
teză primește comenzile, la fel ca 
o mînă naturală, din creierul o- 
menesc.

In cadrul unei adunări a oame
nilor de știință de la Universita
tea din California, scrie „New 
York Times", cercetătorul Fred 
M. Johnson a declarat că ar fi 
descoperit in norii de praf care 
învăluiesc galaxiile urme de clo
rofilă. Clorofila (substanța care 
dă plantelor culoarea verde) nu 
este în sine un organism viu dar 
joacă un rol cheie în procesul 
fotosintezei. Această descoperire 
îl face pe savant să presupună că 
și pe alte corpuri cerești ar exis
ta forme de viață, unele chiar 
asemănătoare celor de pe pămînt.

Pentru Republica Sud-Africană, 
anul 1966 a însemnat recordul 
condamnărilor la moarte. Potri
vit statisticilor, acestea au atins 
cifra de 122, ceea ce reprezintă o 
creștere de aproape 50 la sută față 
de anul precedent. Fără îndoială 
că în patria apartheidului, con- 
damnații la moarte au fost 
băștinașii negri, acuzați sau nu
mai bănuiți de activitate „sub
versivă".

ficitar dintotdeauna. La Niquelandia avem cel mai mare zăcămînt de nichel din lume. Dacă el ar fi situat undeva în Europa sau Statele Unite, ar fi fost de mult scos la lumină și transformat într-o imensă bogăție palpabilă. Cu resursele noastre fi-

zilian a refuzat atunci, in- vocînd secretul militar. A- matorii de explorări pe pămîntul altora și-au continuat însă demersurile și, după cîte mi s-a spus, nu în zadar. Din „mogno" — o esență mai prețioasă chiar decît lemnul de jacaranda — imputrezibilă

ficială, dimpotrivă, pe țevi mai pierde din temperatură și prin asta originala localitate balneară e poate unică în lume. O sumedenie de izvoare termale permit să faci baie caldă și să-ți alegi temperatura dorită — de la 34 de grade în sus. Dar alegere

SERTAO11
Cil prudență : exista unlac cu ape de 51de grade și un iz-vor ce trece de 60. Cî-teva izvoare formează unrîu ce curge vreo șasekilometri lard să se raceașca, cu un debit de120 milioane de litri pezi. Bineînțeles, unic în

1 600 unități in- incluzînd micile cu vreo 11 000 din care 9 500

tori pe kilometru pătrat, iar dacă socotim că circa jumătate din ei trăiesc în cîteva localități urbane, e de închipuit ce derizorie densitate rămîne pentru zona rurală. Industria e încă în fază embrionară — dustriale, ateliere, salanați,muncitori — iar marea industrie lipsește complet Există doar 493 km decale ferată (Franța, depildă, la o suprafață măi mică are de 80 de ori mai mult) și cam dublul acestei cifre șosea asfaltată. Un director de ziar din Goiania, după ce mi-a furnizat cu amabilitate statistici, a ținut să adauge : „Ne cunoaștem limi-

gument, îmi întinde harta mineralogică a statului Goiăs, cu mențiunea, subliniată în cîteva rînduri, că e vorba „numai de rodul prospectărilor de pînă acum, firește, incomplete". Semnele de pe hartă indică mari cantități de diamante, aur, fier, nichel, plumb, cărbune, mică, cupru. Toate acestea i-au adus faima de „Rhur tropical". „Nenorocirea noastră, ca și în alte părți ale țării, îmi spune interlocutorul, e că bogăția pămîntului, pe deasupra și pe dedesubt, e în cea mai mare parte doai potențială. Pentru a o utiliza e nevoie de investiții mari, pe măsura dimensiunilor noastre, ori banii publici sînt un articol de-

nanciare, facem de abia primii pași. E numai un exemplu". Goiăs dispune, între altele, de o colosală rezervă hidroenergetică, apreciindu-se că numai două din fluviile ce-1 străbat — Araguaia și Tocantins — ar putea furniza multe miliarde de kilowați și ar comporta baraje de mărimea celui ae la Bratsk, cu posibilități de irigare a unei regiuni foarte întinse ce suferă de lipsa precipitațiilor șase luni pe an. Posedînd indicii despre existența mineralelor radioactive — uraniu și toriu — autoritățile din S.U.A. au cerut acum cîțiva ani consimțămîntul de a efectua studii și explorări în această direcție. Ministerul de război bla

și indeformabilă, utilizabilă la confecționarea aripilor la avioane turistice, o firmă privată nord-ame- ricană făcea traverse de cale ferată, pînă cînd autoritățile din Goiăs au suspendat-o, preluînd valorificarea lemnului în scopuri adecvate. Prefectul din Anapolis, „politician printr-un concurs de împrejurări și profesor de meserie" — cum a ținut să se recomande — spunea că numai cu cămintele minerale Goiăs, Brazilia poate pira în viitor la un de frunte între țările dezvoltate ale globului. La Caldas Novas aflu că apa caldă de la robinet nu trece prin nici un fel de proces de încălzire arti-

îmi ză- din as- loc

lume, după spusele localnicilor. La marginea lui se află în construcție un mare hotel turistic „de clasă internațională”.De la Brasilia spre vest, întîlnești o serie de localități pioniere, tinere, ca mai tot ce s-a înfăptuit pe aceste meleaguri, unde se înfiripă unități industriale destinate în cea mai mare parte prelucrării materiilor prime locale, îndeosebi produse ale agriculturii și creșterii vitelor. Aproape toate aparțin „liberei inițiative' private, și unii patroni cu care am stat de vorbă mi-au mărturisit fără ocol ca investițiile le sînt rentabile, doar că impozitele îl incomodează. Rentabllita-

tea, în realitate mai mare decît sînt dispuși să recunoască proprietarii, este cu atît mai ușor de realizat în această zonă unde banul e scump (paradoxal, în condiții de inflație) și mîna de lucru ieftină. Mulți și-au transferat capitalurile din- alte regiuni, unde concurența devenise supărătoare. Salariul minim al lucrătorilor, stabilit prin decret prezidențial, în Goiăs este mai scăzut cu aproape o treime decît în Guanaba- ra și Sao Paulo. Chiar și așa, patronii găsesc mijloace să plătească lucrătorii sub minimul legal. Cei nevoiți preferă o plată derizorie perspectivei sigure de a rămîne pe drumuri, căci stăpînul are de unde alege oricînd „brațe libere". Un antreprenor portughez mi-a desfășurat o întreagă filozofie pe tema investițiilor raționale, reieșind că dacă într-un an cîști- gul nu echivalează cel puțin suma inițială, asta e semn de incapacitate în afaceri. Vorbitorul era dintre cei capabili, căci ținea în mînă soarta a cîteva sute de lucrători plătiți „în bani și produse' care asudă zilnic pentru a justifica teza stă- pînului.

întăririi colaborării și unității țărilor socialiste a constituit-o însăși Consfătuirea de la București, la care au luat parte primii secretari ai partidelor comuniste și șefii guvernelor țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, _ întîlnire care a adus o contribuție însemnată la cauza păcii.în ultima vreme au avut loa multiple contacte ale conducătorilor țârii noastre cu reprezentanți a numeroase state, printre care Franța, Turcia, Danemarca, Grecia, Italia, R. F. a Germaniei, Olanda, s-au dezvoltat larg relațiile României cu diferite țări europene. Țara noastră acordă o mare însemnătate aplicării în viață a Rezoluției a- doptate de O.N.U., rezoluție a cărei inițiatoare este România, cu privire la dezvoltarea relațiilor de bună vecinătate intre țări cu sisteme so- cial-politice diferite și caută, împreună cu alte țări, modalitățile cele mai eficiente pentru promovarea ideilor acesteia.Condiția hotărîtoare a progresului pe calea întăririi securității europene o constituie abordarea tuturor problemelor politice spinoase ale continentului nostru de pe poziții profund realiste, care să țină seama de situația obiectivă creată datorită dezvoltării istorice și să pornească de la valorificarea datelor și posibilităților reale ale Europei postbelice. Republica Socialistă România consideră că una din realitățile esențiale noi, create ca urmare a celui de al doilea război mondial și a evoluției ulterioare a evenimentelor, este existența celor două state germane : Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei. Recunoașterea acestei realități este premisa rațională care pune în evidență necesitatea dezvoltării legăturilor e- conomice, politice, științifice și culturale cu ambele state germane. România întreține relații politice, economice, cultural-științifice cu Republica Democrată Germană — cel dintîi stat socialist german — de care ne leagă comunitatea ideologică, de orînduire socială, de țeluri. Dezvoltarea în viitor a colaborării tovărășești dintre România și R. D. Germană răspunde intereselor celor două popoare, intereselor cauzei socialismului și păcii. Participarea celor două state germane la eforturile țărilor europene pentru dezvoltarea unei cooperări multilaterale este de natură să creeze condiții favorabile pentru reglementarea pașnică a problemei germane, care corespunde intereselor păcii în Europa. Totodată aceasta va permite poporului german să contribuie, cu posibilitățile și capacitățile ce-i sînt cunoscute, alături de celelalte națiuni la înflorirea civilizației Europei, la întărirea păcii și securității pe continentul nostru.Așa cum s-a arătat cu diferite prilejuri, partidul și statul nostru consideră că a ține cont de realitățile istorice contemporane, înseamnă a recunoaște frontierele statornicite în Europa după cel de-al doilea război mondial, inclusiv frontiera de pe Oder-Neisse, și a respecta inviolabilitatea acestora, ceea ce constituie după cum s-a subliniat în Declarația de la București — baza unei păci trainice în Europa.Conștientă de răspunderea ce-i revine în lupta forțelor politice înaintate pentru instaurarea unui climat de pace și colaborare în Europa, România va depune și în viitor eforturi neslăbite pentru așezarea relațiilor interstatale europene pe baze noi, sănătoase, va extinde colaborarea cu statele Europei, indiferent de orînduirea lor socială. In ultimul timp au avut loc convorbiri între reprezentanții țării noastre și ai R. F. a Germaniei în legătură cu realizarea unui acord privind stabilirea de relații diplomatice între cele două țări. Dezvoltarea schimburilor economice, științifice, tehnice și culturale, inclusiv normalizarea relațiilor diplomatice dintre țara noastră și R. F. a Germaniei, este de natură să slujească intereselor securității și păcii în Europa.Desigur, opera de asigurare a u- nui climat de destindere și cooperare in Europa int.împină opoziția forțelor imperialiste, în primul rînd a imperialismului american, a forțelor militariste și revanșiste. Dezvoltarea relațiilor inter-europene pe baze noi, întărirea securității pe continentul nostru contribuie la de- jucarea planurilor reacțiunii, la stimularea luptei forțelor democratice și progresiste din Europa occidentală, a tuturor forțelor care se pronunță pentru o politică realistă, pentru relații inter-europene reciproc avantajoase, pentru întărirea păcii europene. în promovarea acestei politici, partidul și guvernul nostru pornesc de la convingerea că ea corespunde pe deplin intereselor și năzuințelor poporului român, intereselor tuturor țărilor socialiste, slujește luptei forțelor antiimperialiste, cauzei păcii și progresului în lumea întreagă. Politica iubitoare de pace a țării noastre, sprijinită activ de întregul nostru popor, se bucură de o înaltă apreciere din partea opiniei publice’din Europa și din lumea întreagă.Cauza apărării păcii și securității europene va mobiliza fără îndoială și de aici înainte noi și noi forțe sociale, interesate să asigure străvechiului nostru continent perspectiva unei dezvoltări pașnice și prospere și prin aceasta să contribuie la consolidarea păcii în lumea întreagă.
V. ILIESCU
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ROMA Convorbirile
sovieto-italiene

Corespondență din Paris
Din turneul de sondaj al premierului britanic, Harold Wilson, în capitalele celor șase țări membre ale Pieței comune, s-au consumat două etape : Roma și Paris. Interesul cu care au fost așteptate convorbirile franco-britani- ce e justificat de faptul că, după cum se știe, în urmă cu patru ani, Franța a barat drumul Angliei spre comunitatea vest-europeană. Acum, cînd Londra intenționează să-și depună din nou candidatura la Bruxelles, o primă întrebare este : Ce spune Franța ?în cursul întrevederilor de la palatul Ely- see s-a abordat o gamă largă de probleme. In ce privește problema a- mintită, premierul Wilson a expus poziția britanică în chestiunea a- derării la Piața comună și a răspuns la o serie de întrebări puse de președintele de Gaulle în legătură cu situația economică și financiară a Angliei, cu atitudinea Londrei în problema relațiilor Est-Vest, precum și față de Tratatul de la Roma, cu rolul

aurului în sistemul monetar interoccidental etc.După încheierea convorbirilor, nu s-a dat publicității nici un comunicat sau declarație. In schimb, premierul Wilson a ținut a- seară o conferință de presă, în care a spus, printre altele : „Am fost extrem de încurajați de primirea ce ne-a fost făcută de către președintele de Gaulle și de către miniștrii francezi... Nu am venit la Paris ca să punem întrebări la care răspunsul trebuia să fie da sau nu. Noi credem că interlocutorii noștri francezi au fost impresionați de voința noastră fermă de a a- dera la Piața comună" — a adăugat el. Vorbitorul a precizat că convorbirile sale de la Paris și de la Roma ’ au fost suficient de profunde și că nu va fi necesar ca el să se întoarcă în aceste capitale înainte ca guvernul britanic să ia o hotărire definitivă asupra candidaturii Angliei în Piața comună.într-o declarație televizată făcută tot ieri

seară, ministrul de externe al Franței, Couve de Murville, după ce a definit problemele cele mai importante care au făcut obiectul convorbirilor, a spus : „Noi nu am angajat negocieri, ci schimburi de vederi asupra problemelor legate de candidatura Angliei la C.E.E.... Ne-am explicat foarte obiectiv și foarte deschis" — a conchis el.Iată de ce observatorii de presă se arată reținuți în aprecierea rezultatelor convorbirilor franco-britanice.într-un comentariu ziarul „Le Monde" crede că în stadiul lor actual este exclus ca convorbirile să aducă un răspuns net la întrebările ce se pun, dar care nu au fost ridicate în cursul întrevederilor : Franța acceptă sau nu ca Anglia să intre în Piața comună ? Iar ziarul „La Croix" sintetizează astfel ultima zi a convorbirilor : „Explicație francă, atmosferă bună, dar de Gaulle nu va spune nici da, nici nu".
Al. GHEORGHIU

ROMA 25 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei de stat pe care o face în Italia Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Italiei, Giuseppe Saragat, a oferit în seara zilei de 24 ianuarie o recepție.Salutînd prezența oaspetelui sovietic, președintele Italiei a subliniat că această întîlnire are ca scop să apropie și mai mult popoarele Italiei și Uniunii Sovietice. Căutarea unei păci trainice, a spus el, este scopul primordial al activității noastre zilnice și de aceea căutarea acestei păci trebuie să fie scopul principal și direct al dialogului sincer care a început între noi, dialog pe care intenționăm să-1 continuăm și să-l adîncim și pe viitor. Echilibrul încă timp îndelungat o condițiede forțe este și va fi a menținerii păcii și noi credem că trebuie depuse eforturi pentru ca pe

ungaro - vest-germane în problemele 
extinderii relațiilor reciproceBUDAPESTA 25 (Agerpres). — ■Agenția M.T.I. relatează că la Budapesta a fost dat publicității comunicatul cu privire la vizita în R. P. Ungară a lui Rolf Lahr, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Federale a Germaniei. In cursul vizitei, Lahr a fost primit de Janos Peter, ministrul afacerilor externe, și Jozsef Biro, ministrul comerțului exterior.

în comunicat se arată că cele două părți au făcut un schimb de vederi în probleme privind extinderea relațiilor ungaro—vest-ger- mane, inclusiv posibilitatea stabilirii de relații diplomatice. în cursul convorbirilor, părțile și-au expus punctele de vedere și au convenit să studieze în continuare propunerile formulate.

acest echilibru să fie asigurat nu calea menținerii unei situații care contravine drepturilor popoarelor la libertate și independență, ci pe calea stabilirii unui asemenea statut internațional care să dea tuturor popoarelor posibilitatea să se folosească de acest drept inalienabil. Roadele colaborării noastre par promițătoare, iar posibilitățile dezvoltării lor continue sînt mari și noi sperăm că în comun le vom putea folosi complet — a încheiat Giuseppe Saragat.în cuvîntul de răspuns, Nikolai Podgornîi a relevat atmosfera de bunăvoință și de o mai bună înțelegere care începe să se statornicească între U.R.S.S. și Italia, precum și faptul că, în ultimii ani, aceste relații au căpătat, îndeosebi în domeniul colaborării economice și tehnico-știirițifice, o dezvoltare favorabilă. Se poate spune că se creează condiții pentru a se imprima un caracter mai stabil și mai prietenesc relațiilor dintre U.R.S.S. și Italia, a adăugat el. Vorbitorul a subliniat importanța dezvoltării schimbului în domeniul comerțului, științei și tehnicii între cele două țări, precum și faptul că respectarea suveranității, neamestecul în treburile interne, egalitatea și avantajul reciproc sînt baza relațiilor dintre U.R.S.S. și Italia.Relevînd că, în ultimul timp, pe continentul european se simte mai puternic năzuința spre destindere, spre stabilirea unei colaborări multilaterale, inclusiv pe o bază generală europeană, fiecare stat menți- nîndu-și caracterul național, Nikolai Podgornîi a scos în evidență faptul că, la Consfătuirea de la București din vara anului trecut, țările socialiste' europene au prezentat propuneri realiste cu privire la asigu-
NICARAGUA

SÎNGEROASĂ
0 „REPETIȚIE GENERALA

Timp de două zile, Managua, capitala statului Nicaragua, a fost ’eatrul unor violente incidente care s-au soldat cu 32 de morti și peste 100 de răniți. Duminică, în timp ce peste 50 000 de persoane participau la o demonstrație inițiată de opoziție, armata a deschis focul asupra mulțimii. La Palatul prezidențial au fost amplasate tancuri și mitraliere, iar deasupra orașului s-au ridicat avioane militare. Luni, ciocnirile de stradă dintre trupele gărzii naționale și civili înarmați au continuat. Răsculatii, reprezentînd forțele de opoziție, au ocupat un hotel din centrul capitalei. Tancuri și mașini blindate au fost fata locului, iar aviația a mitraliat cîteva Ultimele știri sosite Managua anunță că autoritățile au reușit marți să restabilească controlul a- supra orașului.Acestea sînt evenimentele. Și ele degajă atmosfera politică actuală, în preajma alegerilor prezidențiale ce urmează să aibă loc la 5 februarie.Cînd, în august anul trecut, Convenția Partidului liberal-nationalist (partid de guvernămînt) l-a desemnat drept candidat la alegeri pe Anastasio Somoza, fiul fostului dictator nica- raguaian, vestea a stîrnit un val de nemulțumire în întreaga tară. Familia Somoza e cunoscută prin regimul de teroare și oprimare înscăunat în Nicaragua de peste trei decenii, deși, formal, din 1963 nici unul din membrii ei nu este instalat în scaunul prezidențial. in realitate ea nu a

aduse Iacartiere, din
Pe o stradâ din Managua în timpul ciocnirilordispărut niciodată de pe scena politică a țării, ci doar s-a retras într-un ungher, din care manevrează puterea executivă. Că așa stau lucrurile se vede și din faptul că Anas- tasio Somoza menține conducerea gărzii naționale, reazemul tuturor forțelor reacționare nicaraguaiene. Desemnarea lui drept candidat oficial la funcția supremă dezvăluie intenția cercurilor oligarhice de a trece legal puterea în mîi- nile celui care, de fapt, o exercita din umbră.Perspectiva reîntoarcerii la putere a familiei Somoza a dat naștere unei puternice reacții. Au avut loc numeroase greve și demonstrații de protest la care au

participat oameni din cele mai diferite categorii sociale. De fiecare dată trupele gărzii naționale și politia au intervenit cu brutalitate pentru a le împrăștia. împotriva elementelor progresiste a fost declanșată o înverșunată campanie de prigonire. „Autoritățile intensifică măsurile lor represive împotriva tuturor celor care se pronunță pentru restabilirea libertăților democratice în tară" — scria săptămînalul nicaraguaian „Orientation Popular".Cursa pentru putere a generalului Anastasio Somoza a fost regizată cu grijă de autorități. Opoziția reală a fost eliminată prin interzicerea participării la

alegeri a partidului socialist, care se pronunță pentru libertăți democratice, reformă agrară și îndepărtarea monopolurilor nord- americane din economia țării. Ceilalți doi candidați opozanți, Fernando Rocha, din partea partidului conservator-traditionalist, și E- duardo Gasleazoro, reprezentant al partidului social- creștin, nu pot avea prea multe șanse; cu atît mai mult cu cît programele lor electorale nu diferă prea mult de cel guvernamental.Observatorii remarcă, de altfel, că autoritățile au luat toate măsurile pentru a asigura victoria în alegeri a lui Somoza. Repetiția generală a fost făcută în cursul sîngeroaselor ciocniri din zilele trecute. Unele telegrame informează că, în urma acestor incidente, s-a trecut la noi măsuri represive împotriva unor lideri ai opoziției.în pofida represiunilor, masele populare își manifestă nemulțumirea fată de manevrele cercurilor reacționare de a readuce la putere pe un membru al sinistrei dinastii Somoza, al cărei reprezentant, Luis, fost și el președinte, a declarat cîndva : „mai curînd voi ucide mii de oameni decît să renunț la putere".Indiferent de rezultatul „scrutinului" de la 5 februarie, poporul din Nicaragua este hotărît — așa cum confirmă faptele de zi cu zi — să-și continue lupta pentru instaurarea în tară a unui regim democratic, înlăturarea dominației monopolurilor străine și înfăptuirea aspirațiilor sale de progres.
Eugen IONESCU
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Vizita ministrului
comerțului exterior Ziua Republicii

rarea securității în Europa și stabilirea unei colaborări generale europene.Vorbitorul a subliniat efectul negativ pe care nuarea asupra le,
îl are conti- din Vietnam internaționa- inclusiv asupra rezolvării u- nor probleme internaționale, cum este dezarmarea generală. Relevînd că just problemei vietnameze, prezentat de guvernul R. D. Vietnam și de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud, N. Podgornîi a declarat că drumul spre această reglementare nu poate fi deschis decît atunci cînd vor înceta, în primul rînd, în mod necondiționat și definitiv, bombardamentele asupra R. D. Vietnam.La 25 ianuarie au avut loc tratative între Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și Giuseppe Saragat, președintele Italiei. După cum arată agenția TASS, în timpul tratativelor au fost discutate atît probleme privind relațiile sovieto- italiene, cît și unele probleme internaționale importante.

războiului destinderii in Franța India
U.R.S.S. sprijină programul al reglementării politice a exterior al România, se află inia invitația a vizitat

PARIS 25. — Corespondentul A- gerpres, Georges Dascal, transmite : Ministrul comerțului Republicii Socialiste Gheorghe Cioară, care tr-o vizită în Franța guvernului francez,miercuri uzinele „Isorel" și „Cleber Colombe" din localitatea Troyes. Directorul general al uzinelor „Cleber Colombe", dl. Beradi, a oferit un dejun în cinstea oaspeților români.înapoindu-se la Paris, Gheorghe Cioară a fost de ministrul Marcellin. La cipat Nicolaeministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, precum și ambasadorul României la Paris, Victor Dimitriu.

primit în aceeași zi industriei, Raymond întrevedere au parti- Nicolae, adjunct al

Astăzi poporul indian sărbătorește împlinirea a 17 ani de la proclamarea Republicii India. în istoria frămîntată a acestei mari țări, cu o străveche civilizație, evenimentul petrecut la 26 ianuarie 1950 a marcat un moment de o deosebită importanță. Intrarea în vigoare, la doi ani și jumătate după cucerirea independenței (august 1947), a constituției care consfințea existența Indiei ca republică suverană, venea să încununeze lupta grea și îndelungată dusă de poporul ei pentru înlăturarea dominației străine și afirmarea ființei sale naționale.în anii care s-au scurs detunci, însuflețit de victoria obținută, poporul indian și-a concentrat eforturile în vederea lichidării moștenirii lăsate de cele a- proape două secole de dominație colonială. Ca rezultat al muncii sale, pe întinsul Indiei și-au făcut apariția, în decursul ultimilor ani, fabrici și uzine moderne, școli, spitale, instituții culturale și științifice.

a-

u

Pe plan extern, în spiritul politicii sale de neangajare și pace, India se pronunță totodată pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările.între Republica Socialistă România și Republica India s-au statornicit și se dezvoltă relații prietenești întemeiate pe principiile egalității în drepturi, avantajului reciproc, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne. An de an, între cele două țări s-au extins colaborarea economică și tehnică, schimburile culturale. O însemAată contribuție la adîncirea cunoașterii reciproce și la strîngerea legăturilor româno-indiene au adus-o schimburile de vizite între conducătorii celor două țări.Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a proclamării Republicii India, poporul român transmite poporului indian cordiale felicitări și urări de prosperitate și pace.

ÎNCHEIEREA tratativelor iugoslavofinlandeze

Corespondență din Belgrad

In cadrul călătoriei pe care o întreprinde în mai multe țări, președintele Republicii Finlanda, Urho Kekkonen, a încheiat o primă etapă : vizita în R.S.F. Iugoslavia la invitația fpreședintelui Iosip Broz Tito. n comunicatul publicat cu această ocazie se arată că „cei doi președinți, împreună cu colaboratorii lor, au avut convorbiri asupra problemelor internaționale actuale și a celor privind dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Iugoslavia și Finlanda. Schimbul de păreri, se menționează în continuare în comunicat, a arătat că Iugoslavia și Finlanda a- cordă un sp'rijin deplin tuturor eforturilor pentru îmbunătă-
PERSPECTIVE 
TANZANIENE
0 cuvîntare a 
președintelui NyerereDAR-ES-SALAAM 25 (Agerpres). — Luînd chiderii regionali tele țării, rat că „in Tanzania trebuie construită o societate în care să nu fie exploatatori și exploatați". El a chemat la elaborarea în anul 1967 a unei linii generale în vederea înfăptuirii primilor pași în construirea noii societăți din Republica Unită Tanzania. Referindu-se la problemele dezvoltării țării, Nyerere a subliniat că principala forță pe care trebuie să se pună bază în activitatea de construire a unei societăți noi este poporul Tanzaniei. El a adăugat că trebuie folosite toate resursele naturale ale țării.

cuvîntul cu prilejul des- Consfătuirii comisarilor din Tanzania, președin- Julius Nyerere, a decla-

■ BELGRAD. După cum trans
mite agenția Taniug, la in

vitația Iui Janos Kadar. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., la 
începutul lunii februarie Iosip 
Broz Tito. președintele U.C.I. și 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
va face o scurtă vizită neoficială 
în R. P. Ungară.

■ VARȘOVIA. In urma trata
tivelor care au avut loc în

tre Witold Trampczynski, mi
nistrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, și Paulo Egidio 
Martines, ministrul industriei și 
comerțului al Braziliei, a fost 
semnat un acord economic, po
trivit căruia Polonia va livra 
Braziliei nave comerciale în 
valoare totală de 30 milioane 
dolari. La rindui ei, Brazilia va 
exporta în Polonia cafea și con
centrate de cafea, mangan și 
minereu de fier.

H ATENA. Alegerile generale 
din Grecia au fost fixate 

pentru 28 mai.

țirea climatului de încredere și colaborare în lume și în special în Europa".Acestui ultim punct din comunicat i s-a acordat de altfel un loc principal în cadrul convorbirilor iugoslavo-finlan- deze. După cum se știe, Iugoslavia și Finlanda sînt coautoare ale rezoluției „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite", rezoluție inițiată de Republica Socialistă România și adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a O.N.U. „Finlanda și Iugoslavia, a scris ziarul „Oslobodjenie", ca țări europene, sînt vital interesate în întărirea păcii și securității în Europa. Poziția Iugoslaviei în această problemă este cunoscută. In ceea ce o privește, Finlanda caută de asemenea să-și aducă contribuția la e- forturile pentru asigurarea păcii pe continentul nostru, prin inițiativa președintelui Kekkonen privind transformarea regiunii baltice într-o zonă fără arme nucleare".Miercuri dimineață, președintele Kekkonen Iugoslavia Republica va face o
a părăsit îndreptîndu-se spre Arabă Unită, unde vizită de șase zile.

N. PLOPEANU

DJAKARTA 25 (Agerpres). — După cum anunță agenția Antara, la Djakarta a fost arestat marți Djoko Sudjuno, membru al Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist din Indonezia.
■ VARȘOVIA. Agenția P.A.P. 

anunță că la 25 ianuarie a 
avut loc la Varșovia o nouă în

tîlnire a ambasadorului R. P. 
Chineze, Van Kuo-ciuan, și am
basadorului S.U.A., John A. 
Gronouski. Următoarea întîlni
re a fost fixată pentru data de 
7 iunie.

H| WASHINGTON. Marți s-au 
" deschis la Washington lu
crările celei de-a 11-a consfă
tuiri consultative a miniștrilor 
de externe ai țărilor membre 
ale Organizației 
ricane (O.S.A.).

Statelor Ame-

■| MOSCOVA. 
*“ fost lansat

în U.R.S.S. a 
la 25 ianuarie 

satelitul artificial ai Pămintului 
„Cosmos-139". La bordul sate
litului este Instalat aparataj știin
țific destinat continuării cer
cetărilor spațiului cosmic.

In orașul indian Bombay

HAVANA 25 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la vernisajul expoziției „Industria în slujba agriculturii", organizată în capitala Cubei, președintele republicii, Osvaldo Dorticos, a arătat că anul acesta eforturile oamenilor muncii cu- bani sînt îndreptate spre îndeplinirea cu succes a sarcinilor privind dezvoltarea economiei. Vorbind despre necesitatea realizării unei

mari productivități a muncii în industrie și a unei recolte mari la hectar în agricultură, el a subliniat că prima condiție pentru aceasta rezidă în mecanizare și o agrotehnică dezvoltată. Președintele s-a ocupat, de asemenea, de problema pregătirii de cadre tehnice calificate pentru industrie și agricultură și de organizarea folosirii raționale a tehnicii agricole - existente.
R. P. UNGARĂ

Realizări ale anului 1966BUDAPESTA 25 (Agerpres). — Agenția M.T.I. transmite comunicatul- Direcției Centrale de Statistică a R.P. Ungare cu privire la dezvoltarea economiei naționale pe anul 1966. Potrivit comunicatului, venitul național a crescut cu 6 la sută față de 1965. Producția industrială a sporit cu 7 la sută în comparație cu anul precedent, iar productivitatea muncii cu 6 la sută. In ceea ce privește producția a- gricolă, s-a înregistrat o creștere
■ RIO DE JANEIRO. Asupra 

orașului Rio de Janeiro și 
a regiunilor învecinate continuă 

să cadă ploi torențiale, care au 
făcut ca toate riurile din această 
zonă să se reverse. Pînă în 
prezent nu au putut fi evaluate 
pagubele materiale și numărul 
victimelor provocate de această 
catastrofă, de proporții mai 
mari decit cea înregistrată în 
aceeași perioadă a anului trecut.

M ATENA. Au început lucră- 
" rile primului Congres na
țional al inginerilor chimiști și 
inginerilor de mine. In raportul 
cu tema „Problemele și lipsu
rile industriei grecești”, C. Ma- 
lamis, președinte al Uniunii in
ginerilor chimiști, a subliniat 
necesitatea luării unor măsuri 
eficiente pentru planificarea 
dezvoltării economice, pentru 
apărarea împotriva penetrației 
monopolurilor străine și pentru 
oprirea hemoragiei forței de 
muncă grecești în străinătate.

cu 5—6 la sută față de anul 1965. S-a obținut o producție foarte bună de porumb. Recolta de grîu a fost de 2,4 milioane tone, adică mai mică decît în 1965, însă suficientă pentru a acoperi nevoile interne. Investițiile au atins o cifră de 47 miliarde forinți, adică cu 7 la sută mai mult decît în 1965. Au fost date în folosință numeroase obiective industriale noi. S-a construit aproximativ același număr de apartamente ca în anul precedent.Exporturile au sporit cu 6 la sută, iar importurile cu 3 la sută față de nivelul anului precedent. Anul 1966 s-a încheiat cu o balanță activă. Importurile din țările capitaliste au depășit valoarea exporturilor în aceste țări.La 1 ianuarie 1967 numărul populației R. P. Ungare era de 10 197 000, cu 37 000 mai mare decît în 1965. Veniturile totale ale populației au sporit cu 7 la sută față de anul precedent, salariile muncitorilor cu 5 la sută, iar veniturile bănești ale țăranilor cu 10 la sută. Salariile reale ale muncitorilor și salariaților au sporit, pe locuitor, cu 2—3 la sută.Valoarea mărfurilor desfăcute prin rețeaua comercială a fost cu 7 la sută mai mare decît în 1965, iar valoarea consumului de alimente a crescut cu 4 la sută. în anul școlar 1966—1967, în școlile secundare s-au înscris 376 000 de elevi, iar în universități 90 000 de studenți.
REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA] București, Piața „Sctnteii". TeL 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din Întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil


