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la Consfătuirea consacrată 
activității de proiectare 

în domeniul construcțiilor
Stimați tovarăși,

Comitetul Central al partidului și gu
vernul au organizat Consfătuirea cu acti
vul de bază din unitățile de proiectare în 
scopul de a dezbate problemele legate de 
îmbunătățirea activității acestui important 
sector al economiei noastre naționale.

în perioada pregătirii consfătuirii, în 
toate institutele de proiectare au avut loc 
dezbateri pe marginea activității desfășurate 
"n ultimul timp, s-au făcut numeroase pro
puneri privind îmbunătățirea continuă a 

muncii de proiectare.
Timp de două zile și jumătate partici- 

panții la consfătuire au făcut, în cadrul șe
dințelor plenare și al comisiilor, un larg 
schimb de experiență, au dezbătut amplu 
măsurile ce se impun a fi luate în acest do
meniu de activitate în vederea rezolvării 
cu succes a marilor sarcini legate de înfăp
tuirea planului cincinal.

Am ajuns la încheierea lucrărilor consfă
tuirii • se poate spune că schimbul de păreri 
a fost deosebit de rodnic. Participanții și-au 
adus contribuția activă, competentă, plină 
de răspundere la buna desfășurare a con
sfătuirii.

In țara noastră își desfășoară activitatea 
un număr mare de institute de proiectare 
specializate în diferite domenii de activi
tate. în anii puterii populare, proiectanții 
ău adus o contribuție prețioasă la înfăptui
rea marilor edificii ale socialismului. Atît 
in domeniul construcțiilor industriale și 
agricole cît și al construcțiilor social-cultu- 
rale, proiectanții au adoptat numeroase so
luții remarcabile îmbinînd în mod armonios 
utilul cu frumosul. S-au obținut, de aseme
nea, rezultate de seamă în elaborarea și 
proiectarea unor utilaje complexe. în toate 
combinatele, uzinele și fabricile, în unită
țile social-culturale, în cartierele de locuit 
sînt încorporate talentul și priceperea ze
cilor de mii de proiectanți care, alături de 
întregul popor, participă cu însuflețire la 
înfăptuirea politicii partidului de construc
ție socialistă a țării noastre.

Toate realizările obținute în munca de 
proiectare în anii socialismului vorbesc 
despre faptul că România dispune de un 
corp valoros de proiectanți în stare să re
zolve cu competență cele mai complexe 
probleme de construcție. An de an proiec
tanții și constructorii au obținut rezultate 
tot mai bune, și-au ridicat nivelul de pre
gătire, competența profesională, au asigu
rat tot mai multe lucrări de calitate supe
rioară.

Conducerea partidului și statului dau o 
înaltă apreciere activității specialiștilor 
din domeniul proiectării. Doresc cu acest 
prilej să transmit salutul călduros al Comi
tetului Central și al guvernului, tuturor to
varășilor care muncesc în unitățile de pro
iectare, să-i felicit pentru realizările pe 
care le-au obținut.

Apreciind rezultatele bune dobîndite pînă 
acum nu putem să nu menționăm însă unele 
neajunsuri ce se manifestă în domeniul 
proiectării. Una din principalele lipsuri asu
pra căreia doresc să mă opresc este faptul 
că problema eficienței economice a lucră
rilor de proiectare și a obiectivelor con
struite nu s-a bucurat întotdeauna de aten
ția necesară din partea institutelor de pro
iectare. Adesea proiectanții și constructorii 
au pus accentul pe latura arhitecturală 
care, fără îndoială, are importanța sa, dar 
au neglijat latura esențială — eficacitatea 
economică a construcțiilor.

S-au executat multe construcții indus
triale, agricole și social-culturale de propor
ții monumentale, admirate ce-i drept și de 
cetățenii țării noastre și de mulți străini. 
Dar unii își pun întrebarea: cum vă puteți 
permite să executați asemenea lucrări costi
sitoare? De unde aveți mijloacele mate
riale și financiare ? Desigur, socialismul ofe
ră condiții minunate pentru executarea 
unor mari complexe industriale și social- 
culturale, asigură concentrarea mijloacelor 
materiale și financiare necesare realizării u- 
nor construcții ample, de factură modernă, 
dar nesocotirea criteriului economicității lu
crărilor executate nu are nimic comun cu 
socialismul. Academicianul Beleș ne-a spus 
că în trecut, executînd un proiect, trebuia 
să țină seama de faptul că proprietarul era 
foarte zgîrcit. Ar trebui să se înțeleagă că 

;ci actualul proprietar — clasa. munci- 
poporul român — nu sînt deloc mai 
’oresc ca mijloacele financiare și ma

teriale să fie folosite chiar mai economicos 
decît înainte. Tendințele de care am vor
bit reflectă în ultimă instanță o atitudine 
de grandomanie, nesocotirea intereselor 
poporului muncitor.

Posibilitatea pe care o oferă socialismul 
de a concentra mijloace materiale și finan
ciare în direcțiile necesare dezvoltării eco
nomiei, culturii și științei impune o atitu
dine de maximă exigență din partea tuturor 
celor ce mînuiesc aceste mijloace. Avem 
răspundere față de poporul nostru — ade
văratul stăpîn al bogățiilor țării — de a 
gospodări cît mai bine, cu rezultate econo
mice optime, mijloacele materiale și finan
ciare ce îi aparțin.

Dacă vom analiza în mod obiectiv solu
țiile constructive ale unor uzine înfăptuite 
în anii socialismului vom constata că supra
dimensionarea nu a fost justificată nici 
de fluxul tehnologic și nici de condițiile 
de muncă. Cele mai multe din obiec
tivele supradimensionate sînt fie rezul
tatul tendinței spre „monumental", fie al 
nepriceperii sau atitudinii lipsite de răspun
dere față de avuția întregului popor. în 
multe întreprinderi suprafețe mari sînt din 
această cauză nefolosite sau utilizate nera
țional. Pe drept cuvînt mulți tovarăși care 
au luat cuvîntul în cadrul consfătuirii au 
criticat aceste lipsuri, această concepție gre
șită ce s-a manifestat în domeniul muncii 
de proiectare.

Este necesar să punem capăt cu hotărîre 
acestei stări de lucruri inadmisibile. Tre
buie luate toate măsurile ca proiectele pen
tru noile construcții industriale și agricole 
să pornească de la necesitățile fluxului teh
nologic, de la criteriul folosirii cît mai rațio
nale a spațiului construit. Trebuie să se re
nunțe la atitudinea de grandomanie. Fiecare 
proiectant trebuie să înțeleagă că poartă 
răspunderea în fața poporului pentru cali
tatea proiectelor pe care le elaborează, pen
tru soluțiile pe care le concepe. Obiectivul 
principal al proiectantului trebuie să fie — 
cu mijloace cît mai reduse, maximum de 
eficiență economică.

Vom dovedi superioritatea socialismului 
nu prin proporțiile exagerate ale construc
țiilor, ci prin producții de înaltă calitate, la 
nivel tehnic mondial, cu cheltuieli minime, 
cu beneficii cît mai mari. Numai pe această 
cale vdm asigura sporirea continuă a avuției 
naționale, a venitului național, posibilități 
de creștere a nivelului de viață al oameni
lor muncii, mijloace sporite pentru dezvol
tarea continuă a societății socialiste.

Lipsuri serioase s-au manifestat și în 
proiectarea construcțiilor social-culturale, 
a teatrelor, caselor de cultură, spitalelor și 
îndeosebi a locuințelor. Desigur, și în acest 
domeniu s-au obținut succese; s-au con
struit multe cartiere la un nivel arhitec
tural și de confort corespunzător. Este fără 
îndoială un merit al proiectanților și con
structorilor noștri că au abordat cu îndrăz
neală introducerea noului. Nu putem însă 
să nu remarcăm că și aici s-au admis o se
rie de greșeli care au dus la scumpirea ne
justificată a construcțiilor, la risipirea mij
loacelor materiale și financiare.

Lipsurile manifestate — lichidate în 
parte — constau în densitatea mică a con
strucțiilor pe hectar, care a condus — ca 
și în cazul construcțiilor industriale și a- 
gricole — la scoaterea din circuitul agri
col a unor mari suprafețe de teren. Ampla
sarea nerațională a construcțiilor a generat 
cheltuieli suplimentare pentru lucrările edi
litare, rldicînd costul obiectivelor respective.

Consider că au deplină dreptate acei to
varăși care au adus critici lipsei de proiec
te tip, atît pentru lucrările industriale și 
agricole, cît și pentru construcții social-cul
turale. în timp ce la noi ponderea lucrărilor 
de construcții industriale, ce se execută pe 
bază de proiecte tip este sub 3 la sută, în 
R. D. Germană se ridică la 22 la sută, iar în 
R. P. Polonă la 27 la sută.

Este știut că un rol primordial în îndru
marea activității de proiectare și de con
strucții îl are Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistematizare. 
Activitatea acestei instituții are multe la
turi pozitive. C.S-C.A.S. a adus o contribuție 
însemnată la succesele obținute în domeniul 
proiectării și construcțiilor, însă trebuie 
semnalat faptul că se insistă uneori în mun
ca de îndrumare prea mult asupra unor as
pecte secundare, răpindu-se inițiativa orga
nelor chemate să proiecteze și să execute 
lucrările. Această practică are repercusiuni

asupra originalității construcțiilor, duce la 
uniformizare. S-a ajuns astfel ca unele orașe 
ale țării să aibă o înfățișare asemănătoare. 
De multe ori aflîndu-te în unele cartiere 
nou construite nu-ți poți da seama în ce lo
calitate te afli. Oare activitatea de control 
și îndrumare a C.S.C.A.S. trebuie să meargă 
pînă acolo încît să stabilească cum trebuie 
așezat fiecare bloc, cum trebuie pusă și ce 
culoare trebuie să aibă fațada? Atunci ce 
mai fac organele de proiectare, care mai 
este rolul sfaturilor populare? Nu sînt lă
sate suficiente posibilități de exprimare 
creatoare pentru valorosul aparat de proiec
tanți și de constructori de care dispunem- 
Rolul C.S.C.A.S. este de a asigura o în
drumare de ansamblu a muncii de proiec
tare, de a se preocupa de introducerea nou
lui, de organizarea cercetării, a unui larg 
schimb de experiență în acest domeniu. 
Dacă institutele și proiectanții s-ar fi adu
nat mai des și ar fi dezbătut aceste proble
me, fără îndoială că am fi avut rezulta’e? 
mai bune în această activitate, multe de
ficiențe pe care le constatăm astăzi puteau 
fi înlăturate.

Au perfectă dreptate acei tovarăși care 
au criticat faptul că nu este asigurată în 
măsura necesară informarea și documen
tarea proiectanților. Aceasta are ca rezultat 
necunoașterea a ceea ce este nou în dome
niul construcțiilor industriale și social- 
culturale în întreaga lume. Desigur ceva s-a 
făcut în direcția aceasta, dar insuficient 
față de posibilitățile pe care le avem și mai 
cu seamă față de necesități. Este necesar să 
fie luate măsuri ca organizațiile de proiec
tare să fie bine documentate, să aibă la 
îndemînă tot ceea ce este nou în literatura 
de specialitate internațională, pentru a 
putea compara, pentru a putea judeca, pen
tru a-și ridica continuu nivelul activității. 
Părerile exprimate aici de mai mulți tova
răși cu privire la perfecționarea muncii pro
iectanților trebuie să constituie obiect de re
flectare serioasă pentru conducerile minis
terelor, pentru C.S.C.A.S. Pretinzînd execu
tarea la timp și în condiții bune a sarcini
lor de proiectare este în același timp necesar 
să creăm condiții pentru creșterea continuă 
a cunoștințelor proiectanților. Pentru toți 
este cunoscut că în toate domeniile, deci și în 
acest domeniu, știința progresează rapid; 
dacă dorim să lucrăm bine, este necesar să 
fim permanent la curent cu tot ce este 
nou, să milităm pentru introducerea noului 
în viață, în producție.

De asemenea, trebuie să subliniem că nici 
cercetarea proprie nu este organizată la 
nivelul amplorii activității de construcție 
care se desfășoară în țara noastră. Dacă în 
unele sectoare de activitate s-au obținut re
zultate pe calea specializării, sînt încă do
menii unde lipsa specializării unor institute 
diminuează capacitatea de creație a aces
tora.

Trebuie, de asemenea, subliniat că insti
tutele noastre de proiectări sînt rămase în 
urmă în ce privește mecanizarea lucrărilor 
de proiectare și de calpul, ceea ce are drept 
rezultat un consum exagerat de muncă, o 
durată prea mare a perioadei de executare 
a proiectelor. Ne gîndim ca, încă din acest 
an, să trecem la înzestrarea principalelor 
institute de proiectare cu mașini electronice 
de calcul care să ușureze și să perfecțio
neze activitatea. Trebuie Să luăm toate mă- 

, șurile pentru a asigura introducerea mijloa
celor moderne în proiectare. în această 
direcție trebuie acționat energic, perseve
rent.

Totodată este necesar să ținem seama și 
de faptul că unele neajunsuri în domeniul 
proiectărilor se datoresc și termenelor scurte 
stabilite adesea pentru executarea proiecte
lor — termene necorespunzătoare condiții
lor tehnice de lucru existente — care nu au 
dat posibilitatea unui studiu aprofundat 
pentru găsirea soluțiilor celor mai cores
punzătoare.

Multe din lipsurile și neajunsurile la care 
m-am referit se datoresc în bună parte șl 
faptului că ministerele și celelalte organe 
centrale care răspund de conducerea și în
drumarea institutelor de proiectare nu au 
acordat acestora atenția necesară, nu au 
controlat și îndrumat permanent activita
tea de proiectare. Uneori consiliile tehnice 
și colegiile ministerelor nu au analizat cu 
tot simțul de răspundere proiectele supuse 
spre aprobare, permițînd să fie înaintate 
proiecte conținînd mari neajunsuri. Nu în-

(Continuare In pag. a III-a)

Vineri la amiază a luat sfîrșit 
j consfătuirea de lucru a cadrelor din 
domeniul proiectării construcțiilor, 
convocată din inițiativa partidului 
și guvernului. Timp de două zile și 
jumătate, participanții la consfă
tuire — specialiști din domeniul 
proiectării, conducători de mari 
șantiere, trusturi regionale de con
strucții, cadre de conducere din 
ministere și instituții centrale — au 
dezbătut problemele legate de îm
bunătățirea activității de proiecta
re și asigurarea documentației teh- 
nico-economice a obiectivelor de 
investiții prevăzute pentru 1967 și 
pentru anii următori ai cincinalu
lui.

La ședința de închidere au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer,

Gheorghe Apostol, Alexandru 
Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Petre Borilă, Alexandru Moghio- 
roș, Leonte Răutu, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, membri supleanți ai 
Comitetului Executiv și secretari ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri.

în sală se aflau, de asemenea, 
miniștri și conducători de institu
ții centrale, activiști de partid, oa
meni de știință, cadre didactice 
din învățămîntul superior tehnic și 
economic.

în cursul dimineții, tovarășii 
Matei Ghigiu, ministrul construc
țiilor pentru industria chimică și 
rafinării, Octavian Groza, adjunct 
al ministrului energiei electrice,

Dorel Stinghe, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
și Mihai Diamandopol, președintele 
Băncii de Investiții, au prezentat 
referatele de sinteză asupra lucră
rilor desfășurate în grupele de 
specialitate.

în continuarea discuțiilor gene
rale au luat cuvîntul directori de 
institute de proiectare, cadre de 
conducere din ministere și institu
ții economice, oameni de știință.

Întîmpinat cu vii și îndelungate 
aplauze, în încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîntul secreta
rul general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu- 
vîntarea a fost subliniată în repe
tate rînduri cu puternice aplauze.

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu 

a ambasadorului Turciei
Secretarul general al Comitetului 

Central al Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vineri 27 
ianuarie a.c. pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Turciei la

București, Semsettin Arif Mardin, în- le
gătură cu plecarea sa definitivă din 
România.

Primirea s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială.

Popor de muncitori cu 
brațele la cîmp și în ate
liere, neamul nostru a 
trait frumosul în boga
tul . său folclor, care i-a 
înregistrat ritmic marile 
cicluri ale muncii, ca 
și speranțele, mîhnirile și 
bucuriile vieții. Vicisitu
dinile istoriei au întipărit 
românului cuta morală a 
seriozității. Aceasta nu 
vrea să spună că i-a lip
sit umorul. Dimpotri
vă. Poporul nostru a 
știut totdeauna să 
rîdă, ba chiar să facă 
și „haz de necaz", 
fără acea notă amară 
a germanicului „Gal- 
genhumor" (umorul 
spînzurătorii). înar
mat așadar, cu reac
ția tonifiantă a rîsu- 
lui, în toate împreju
rările vieții, românul 
a știut să alunge su
părarea, sub re
gimul inechității so
ciale, 'dar armătura 
lui morală a fost se
riozitatea, tradusă în 
viața de toate zilele 
în cumpătare și cu
mințenie. Cumpăta
rea în cuvinte ne ca
racterizează poporul, 
care nu vede cu 
ochi buni pe flecari. 
Sărac prin viața ma
terială, țăranul nos
tru a fost totodată, 
„scump la vorbă", ne- 
rostindu-și cuvîntul 
decît cu chibzuință. 
A fi cuminte (într-un 
cuvînt) este astăzi un de
ziderat pedagogic. în 
două cuvinte, omul cu 
minte este acela care ju
decă îndelung înainte de 
a-și spune cuvîntul, de a 
lua o hotărîre, de a face 
un pas nou în viață. 
Munca în comun, pe o- 
gor, la tîrlă sau la clacă, 
i-a mai imprimat țăranu

lui și cuta cuviinței, care 
nu exprimă altceva de
cît respectul aproapelui. 
La alte popoare, buna 
cuviință se învață și se 
codifică, oarecum ca în-

opinii

Cuta 
morală 
a serio-
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tr-o anexă a codurilor de 
legi din domeniul juridic. 
Burghezia și aristocrația 
(de sînge, de rang sau 
de căpătuială) de aiurea 
se sprijină în egală mă
sură pe conveniențe, pe 
școala subțire a ipocri
ziei; ele s-au deprins 
să-și învețe odraslele a-și 
surîde politicos, chiar

dacă s-ar urî, numai să 
se deteste cordial cu 
mierea pe buze. Crescut 
în legea cuviinței strămo
șești, românul a deprins 
de la vatră respectul se
menului, vorba cumpăta
tă, reticentă și curată. 
Față de „conveniențele" 
unei lumi spoite și nesin
cere, cuviința noastră ro
mânească este expresia 
unei legi de viață, că

lăuzită de sentimen
tul dreptății și de 
simțul frumosului. Ni
căieri nu se reflectă 
mai luminos această 
veche virtute a nea
mului nostru decît în 
romanele lui Mihail 
Sadoveanu, atît cele 
istorice cît și cele 
contemporane. Țăra
nii marelui scriitor 
moldovean nu se tu
tuiesc, se feresc de 
orice vulgaritate, tri
vialitate sau promis
cuitate ; spunîndu-și 
unul altuia „dumnea
ta" sau „domnia ta", 
ca într-o adevărată 
„cavalerie rustica
nă", ei își afirmă res
pectul față de vorbi
tor, dar își și revendi
că dreptul de a fi res
pectați. în această 
desăvîrșită reciproci
tate, descoperim sti
lul de viață și de 
frumos al poporului 
nostru. Respectului i 
se adaugă omenia, 
calitate specifică 

neamului nostru, care 
a intuit în bunătate, în 
dragostea de oameni, în 
rîvna de a-i ajuta la ne
voie, esența însăși a făp
turii noastre. Ceea ce 
la strămoșii noștri ro
mani, în limba lor 
cărturărească, vocabula

(Continuare în pag. a IV-a)

Piatra Neamț, azi Foto : Gh. Vințilă

| Capacitate
! de producție:

j 10 milioane
|m. p.
j țesături
I de mătase
I 
l 
I 
I 
I 
l
I
i 
I 
I 
I 
l

l 
l 
l 
l
l
c

anual
în apropierea fabrici

lor „Țesătura" și „Mol
dova" din Iași a început 
recent construcția unei 
moderne fabrici care, 
în prima etapă (pînă în 
1970) va produce anual 
10 milioane mp țesături 
de mătase. Din această 
cantitate, 5,2 milioane 
mp vor fi țesături pen
tru căptușeli fine, 1,8 
milioane mp pentru ro
chii, iar'3 milioane mp 
din fire sintetice din 
care 1,2 milioane mp 
pentru fulgarine de 
ploaie. Se prevede ca 
această țesătorie să intre 
în funcțiune, cu o ca
pacitate de 6 milioane 
mp, la sfîrșitul anului 
viitor.

După cum ne-a infor
mat tov. Nicolae Sandu, 
inginer șef al noii fa
brici, țesătoria a fost 
proiectată sub forma u- 
nei hale monobloc. Pro
iectanții de la I.P.I.U. 
au prevăzut folosirea pe 
scară largă a prefabri
catelor. In acest fel 
noua fabrică va fi reali
zată într-un timp mult 
mai scurt față de solu
țiile anterioare aplicate 
acestor tipuri de con
strucții,

Țesătoria de mătase 
din Iași, care va fi în
zestrată cu mașini și 
utilaje moderne, va 
aduce o importantă con
tribuție la sporirea pro
ducției și lărgirea ga
mei de țesături și con
fecții.

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii"

IN ZIARUL DE AZI

■ Orizontul 

cercetării 

știinfi fi ce 

universitare
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FUMÂTI ? VĂ PRI
VEȘTE! DAR NU NE 
OTRĂVIȚI PE NOI!
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® Sportivi români 

peste hotare
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FUMAȚI?
9

ecouri

Vă privește!
Dar NU NE
OTRĂVIT!

9

teaptă să fie deserviți. Unii răs
foiesc ziare sau reviste, dar cei mai 
mulți fumează. Aprind cu nepăsare 
țigară după țigară, și cu o plăcere 
diabolică admiră prin oglindă roto- 
coalele de fum ce urcă încet spre 
tavan pentru a îngroșa ceața no
civă ce ne îneacă pe toți.

După părerea mea o asemenea 
comportare denotă lipsă de respect 
pentru cetățeanul din apropiere. 
Consider că această situație nu mai 
trebuie tolerată în nici o unitate de 
frizerie sau de coafură. Cine doreș
te să se tundă trebuie să-și educe 
voința în așa fel, îneît să reușească 
să se abțină cîteva minute de la 
tutun, oricît de pătimaș ar fi. Re
gulile conviețuirii sociale impun 
acest lucru.

Ion ȚUȚUIANU
București

PE NOI! Uitați ce este
o farmacie?

sie, dacă mă deranjează fumul de 
tutun. Ce era să fac ? Am tăcut. Mă 
întreb i 
pensie 
există ' 
să nu ; 
sarcina 
spectatorului, mă întreb de ce nu 
ar fi cazul să apere și pe actor, ih- 
terzicînd fumatul la repetiții, în cu
lise, unde o simplă neglijență poate 
fi echivalentă cu o catastrofă ?

în plus, după cum se știe, nico
tină alterează coardele vocale, pro
voacă tuse, creînd actorului serioa
se dificultăți pe scenă.

Cred că Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale și celelalte or
gane care se ocupă în mod special 
de asigurarea protecției muncii ar 
trebui să analizeze cu toată serio
zitatea această problemă, și, după 
verificări riguroase, să interzică 
fumatul — nu numai în locuri și lo
caluri publice de deservire — ci 
și la toate locurile de muncă unde 
se constată că aceasta pune în pe
ricol sănătatea oamenilor.

însă — nu-i păcat să ies la 
la 46 de ani ? La teatru 
un pompier care are grijă 
se fumeze în sală. Dacă în 

i acestuia cade apărarea

în cartierul Pajura din București 
s-a deschis — acum cîteva luni — 
într-un local modern o cofetărie.

Copiii mici care tînjesc după un 
tort sau o prăjitură se uită prin 
cristalul vitrinei la cei ce stau pi
cior peste picior, cu țigările în 
gură, într-un nor de fum, în jurul 
meselor pline cu sticle de bere.

înainte de Anul Nou, am cumpă
rat de la cofetăria din Piața Chi
brit, de lîngă cinematograful „Ex
celsior" (există chiar un bar spe
cial unde se servesc băuturi alco
olice) două torturi. Cînd le-am dus 
acasă, a trebuit să le țin Ia aer 
pentru că miroseau a tutun. Fumul 
de țigară, depreciază nu numai lo
calurile (chiar dacă sînt noi) cofe
tăriilor, împrumutîndu-le o atmos
feră 
Pînă 
tării 
tor", 
ții ș.a., unde ai dori să găsești un 
loc de destindere, ți-e silă să intri 
din cauza fumului de țigară care 
domnește acolo. De ce conducerile 
celor două trusturi de cofetării și 
răcoritoare din Capitală lipsesc pe 
copiii noștri de plăcerea de a sa
vura o prăjitură într-o atmosferă 
curată și sănătoasă ? De ce nu se 
interzice fumatul în cofetării ?

Maria MIHAI 
funcționară

dezolantă, dar și preparatele, 
și în cele mai reputate cofe- 
din centrul orașului — „Nes- 
„Scala", cofetăria Universită-

Ministerul Comerțului

întrebat dacă nu cumva fumez. 
I-am spus că nu sînt fumător. A 
dat din cap neîncrezător, asigurîn- 
du-mă că e mai bine să mă 
dezbar de obicei. Lucrurile s-au lă
murit după cîteva explicații. Le re
latez pe scurt:

Lucrez la o frizerie nouă, mo
dernă, situată pe Bd. 1 Mai. Aici, 
în permanență se află 10—15 
clienți. Noi lucrătorii ne străduim 
să-i servim bine și repede, pentru 
ca nimeni să nu piardă timp. 
Totuși, aglomerația este aproape 
continuă și în așteptarea rîndului, 
majoritatea clienților se delectează 
cu cîte o țigară. După 2—3 ore în
căperea este inundată de o pîclă 
înecăcioasă provenită de la o 
gamă variată de țigări: „Carpați", 
„Naționale", „Favorit", „Unirea", 
„Aroma", „Snagov" și alte sorti
mente. Firește, pe clienții fumători 
nu îi deranjează. Ei intră în fri
zerie, „sorb" o „Mărășească" și 
pleacă fără să se gîndească la să
nătatea acelora care rămîn timp de 
opt ore și inhalează aerul greu. 
Cînd părăsim unitatea avem dureri 
de cap, grețuri, iar hainele de pe 
noi miros mai rău ca vestmintele 
pompierilor după stingerea unui 
incendiu. Politețea ne obligă să 
nu le facem observație clienți
lor fumători. Dar unde e politețea 
lor elementară ? Dacă ei, fumă
torii, au o pasiune pentru tu
tun, e bine să afle că și noi, nefu
mătorii, avem una pentru aer cu
rat. De aceea cred că ar trebui să 
se interzică cu desăvîrșire fumatul 
în toate unitățile „Igiena".

Ionel PRODAN
unitatea 228 din Bd. 1 Mai 
nr. 172 București

în fiecare zi, pe ușa farmaciei 
în care lucrez, intră sute de 
bolnavi — fiecare cu maladia, dar 
și cu tratamentul lui. Mă uit cu 
admirație la oameni simpli, țărani 
veniți din cine știe ce sat îndepăr
tat, care instinctiv își scot căciula 
din cap în semn de respect, de 
considerație deosebită pentru far
macie. Dar în același timp, sînt și 
alții, care în chip ostentativ aprind 
țigara în fața noastră, ignorînd 
faptul că în jurul lor se află oa
meni bolnavi, a căror sănătate este 
în mod grav primejduită. Am con
siderat că în farmacie nu este ne
voie să amintim cetățenilor prin 
obișnuitul afiș că fumatul este in
terzis. Se pare însă că acest lucru 
este foarte necesar. Ba mai mult, 
socotesc că organele în drept ar 
trebui să reglementeze această pro
blemă în așa fel îneît contrave- 
nienții să fie sancționați.

Vanda LĂZARESCU 
farmacistă
Farmacia nr 2 — Constanfa

Atenție, pompieri!
în anul 1965 am făcut 

infarct miocardic. După 6 luni 
concediu medical m-am întors 

Eu sînt regizor

un
<le
la

Ion NANU
regizor tehnic
la Teatrul de stat Tg. Mureș

De ce nu se asigură
respectarea
interdicției ?»

suferind. 
în drum 
locuiește 

oprit pentru

să interzică fumatul
•k,

Frizeria Ia care merg mai des se 
află în Piața Dorobanți. Aici, la 
orice oră se află oameni care aș-

f J'

locul de muncă.
tehnic la Teatrul de stat din Tg. 
Mureș. Zilnic sînt obligat să stau, 
la repetiții, într-o fumăraie de ne- 
descris, cel puțin șase ore continuu. 
O dată am îndrăznit să fac o obiec
ție și mi s-a răspuns să ies la pen-

Am 65 de ani și sînt 
în ziua de 22 ianuarie, 
spre un fiu al meu care 
in Craiova, m-am
cîteva ore în București. Am urcat 
în autobuzul nr. 32, ca să merg în 
centru. Deși mașina era aglomera
tă, șoferul a aprins țigara și a în
ceput să fumeze cu toate că, chiar 
în fața lui se afla un afiș pe care 
era scris cu litere mari: „Fumatul 
oprit!“. L-am rugat să stingă ți
gara. Mi-a răspuns cu obrăznicie, 
că eu nu-1 pot obliga să rabde. 
Dacă fumatul este interzis în auto
buze și tramvaie, desigur că este 
interzis nu numai pentru public, ci 
și pentru personalul de deservire a 
acestora. încălcarea unei asemenea 
interdicții ar trebui să fie sancțio
nată. Dar eu întreb conducerea 
I.T.B.: cum și cine oare face acest 
lucru ? Cum se asigură respectarea 
în fapt a dispozițiilor scrise, afi
șate chiar în mijloacele de trans
port în comun ?

Gh. MARICA 
pensionar — Ploiești

in magazine
Lucrez la magazinul „Universal" 

din Ploiești la raionul galanterie 
pentru copii. Zilnic pe ușile aces
tei mari unități comerciale intră 
mii de fumători. Este ușor să ne 
imaginăm ce compoziție are aerul 
din magazine. Unii se așează 
în fața tejghelei mele și fu
mează așteptînd să fie serviți. Tot 
fumul țigărilor sînt nevoită să-1 
trag eu în piept. Vă spun drept 
că uneori mă înăbuș, îmi vine rău, 
las totul baltă și ies afară să iau 
puțin aer. Altfel sigur aș leșina. 
Starea este de cîteva luni și mai 
grea. Sînt gravidă și tutunul îmi 
face rău, îmi 
cap continue, 
mai sînt bună

Uneori rog 
stingă țigara, 
în magazin. Unii înțeleg, alții însă 
îndîrjiți, replică o obrăznicie. Un
deva stă scris pe o tăbliță „Fuma
tul oprit!“ Dar această inscripție 
este așezată astfel ca să nu se vadă. 
M-am plîns responsabilului de 
magazin de mai multe ori — și nu 
numai eu — dar a dat din umeri : 
„ce să fac, acestea-s condițiile 1“

Am observat că mulți clienți 
care trec prin magazinul nostru 
suportă de asemenea greu fumul 
de țigară, iar unii renunță, pur și 
simplu, la cumpărături. Nu mai 
spun că această atmosferă este ade
sea favorabilă nervozității — și 
pentru clienți și pentru noi vînză- 
torii — sursa iritării, a unor relații 
necivilizate. Chestiunea interzicerii 
fumatului în magazine trebuie 
luată în serios și reglementată de 
forurile tutelare. Pentru clienții 
fumători nu este nici un sacrificiu 
să se abțină un sfert de oră. Avi
zele de rigoare trebuie puse la 
vedere, iar încălcarea lor trebuie 
sancționată ca o contravenție.

Gheorghe GEORGETA 
vînzătoare la magazinul 
„Universal" Ploiești, raionul 
galanterie pentru copii

de 
nu

provoacă dureri 
Ajung acasă și 
de nimic.
pe cumpărători 
să nu mai fumeze

să

4

Iar cooperația
meșteșugărească
in frizerii

Dacă ați fost vreodată învinuit 
de o faptă pe care nu ați comis-o, 
atunci veți înțelege mai bine ce 
am simțit cînd doctorul, după un 
examen microradiofotografic, m-a

INDUSTRIA

or- 
co- 

pri- 
par-

nitățile și 
ganizațiile 
merciale 
mese din
tea consumato

rilor un număr mare de 
observații cu privire la 
calitatea brînzeturilor al
be. Sortimentul cel mai 
adesea criticat este tra
diționala telemea. „A- 
ceasta, spun cumpără
torii, și-a pierdut o par
te din însușirile de gust 
care i-au creat faima. De 
ce ?“.

Am pus șt noi această 
întrebare reprezentanților 
industriei și comerțului.

mai e ceva care degradea
ză telemeaua : condițiile 
de păstrare. Această brîn- 
ză trebuie păstrată 
timpul în saramură de 
acru. Uneori însă, în 
de zer se pune apă: 
de către producători, 
în circuitul comercial — 
astfel apar loturi de 
ză proastă.

tot 
zer 
loc 
fie 
fie

- Ș>
brîn-

COMERȚUL :
— într-adevăr, o 

din telemea își pierde cu 
timpul calitățile — spune 
tov. NICOLAE COTEA-

parte

puns tov. GHEORGHE 
BALANESCU, șeful ofi
ciului. Adică : luăm lapte
le, îl închegăm (a urmat 
o lungă explicație, care 
nu are nici o legătură cu 
deprecierea brînzeturilor), 
apoi...

— ...punem brînza în 
depozitul frigorific — 
completează, fără veste, 
un maistru, aflat în biroul 
șefului de oficiu. O ținem 
acolo 3-4-5 luni... (!)

— De ce 7
— O ținem ca „să ia 

greutate". Să sugă saramu
ră. Cînd socotim că brînza 
e bine îmbibată, o scoa-

Va fi reabi
111 a, t a*» • •

— Au dreptate cetățenii, 
ne-a răspuns tovarășul dr. 
C. STOIAN, director gene
ral în Ministerul Indus
triei Alimentare. Uneori, 
telemeaua pe care o găsim 
în magazine e de proastă 
calitate. Miroase „a vechi", 
e sfărîmată. Dar consuma
torii cei mai mulți se plîng 
că e prea sărată.

— Dar de ce este pro
dusă astfel 7

— Ați înțeles greșit. In
dustria nu produce o ase
menea telemea. Am spus 
doar că așa este găsită în 
comerț. Ceea ce este cu to
tul altceva. Noi producem, 
în general, brînză de bună 
calitate. E drept, și de la 
noi pleacă uneori mai să
rată decît ar trebui.

— De ce se folosește 
atîta sare 7

— Sărarea excesivă a 
brînzeturilor e un obicei 
prost al unor producători 
— mai ales la șes. Cioba
nii sibieni fac de sute de 
ani brînză bună, cu sara
mură din zer. Adausul e- 
xagerat de sare taie gus
tul, aroma brînzei. însă

Noutăfi la fabrica de mase plastice „Muntenia“-București: vaporizator pen
tru calorifer, suporturi de sticlă și dop dozator, tub adoptator pentru 

canistre și covoare pentru baie

Foto : R. Costin

Un interiore plăcut, atrăgător (Holul hotelului „Carpafi‘‘-Brașov)

'A .(

comerțului cu 
de produse aii- 
— București 
Facem proba

prinderii 
ridicata 
mentare 
(I.C.R.A.). 
prin sondaj (în proporție 
de 10 la sută). Dacă are 
un procent de sare de 
peste 4 la sută o refu
zăm.

— Și ce face industria 7
— O... spală ! O clăteș

te cu apă curată și îi 
schimbă saramura.

— După ce recepționați 
brînza 7

— O depozităm !
— De ce o depozitați 7 

Nu trebuie livrată unități
lor comerciale 7

TELEMEAUA?
NU, director general ad
junct în Ministerul Co
merțului Interior. Faptul 
a fost sesizat, dezbătut cu 
producătorii. Ca urmare, 
în ziua de 27 octombrie 
1966 a fost emis un ordin 
comun al M.C.I. și M.I.A. 
(nr. 975/835), pentru îmbu-

tem din frigider și o li
vrăm comerțului. Mai 
precis : desfacem putinile, 
cîntărim calupurile, iar a- 
poi le așezăm din nou în 
putini și le punem altă 
saramură...

— Și suge multă sara
mură brînza 7

raid anchetă
nătățirea reglementării 
producerii, ambalării, re- 
cepționării, manipulării și 
punerii în vînzare a brîn
zei. Dacă instrucțiunile 
vor fi respectate, tele
meaua va fi... reabilitată.

Se respectă 7 Iată cîteva 
etape ale drumului pe 
care îl face telemeaua de 
la locul de producție pînă 
la consumator.

Oficiul întreprinderii de 
colectare și industrializa
re a laptelui din Alexan
dria (putea fi oricare al
tul — „de la șes").

— Cum produceți dum
neavoastră telemeaua 7

— După rețetă, după o- 
bișnuință și după amîn- 
două laolaltă — ne-a răs-

— Suge — și încă cum ! 
Anul trecut, oficiul nostru 
a vîndut comerțului peste 
un vagon și jumătate de 
telemea pe care, de fapt, 
n-am produs-o... Surplus 
rezultat din... saramură. 
Pentru „sporul" de tele
mea luăm premii, sîntem 
evidențiați.

Ce se întâmplă mai de
parte 7

...Ne aflăm în subsolul 
halei Obor din Capitală. 
Discutăm cu gospodarii 
halelor.

— Să zicem că vine un 
lot de o mie de putini 
de brînză — dă un exem
plu tov. CORNEL ȘTE- 
FANESCU, șef de secție, 
reprezentant al Intre-

— Ba da, dar 2—3 luni 
o ținem sub temperatură 
scăzută (! ? ).

— Și... cît ia în greu
tate 7

— Pînă la 3 la sută. A- 
nul trecut am vîndut co
merțului cu amănuntul 
cîteva vagoane de tele
mea pe care, de fapt, noi 
nu le cumpărasem de la 
producători ( I).

Ca la Alexandria...
— Dăm să ieșim din ha

la Obor. In subsol, sute 
de putini de telemea. Zeci 
de oameni trudesc la... 
distrugerea putinilor. Ca
pacele sînt izbite cu răngi, 
cu toporiști. Brînza este 
zobită sub lovituri, schije 
de lemn se înfig în calu
puri (în limbaj comercial, 
operația se cheamă „des
chidere cu utilaj special").

— De ce deschideți pu
tinile 7 — întrebăm.

— Păi, e zi de livrare. 
Spargem capacele ca să 
vedem cum e brînza.

Și cum e brînza 7 
După cele 2, 3, 4 luni cît 
a fost ținută la frig, tele
meaua și-a făcut datoria : 
a supt saramura care o 
proteja. Acum e ca peș
tele pe uscat. Suferă. E 
oxidată, întărită...

— Primește comerțul cu

amănuntul asemenea mar
fă 7

— Așa cum e, n-ar pri
mi-o — sună răspunsul. 
Dar noi o recondiționăm. 
(Deschidem o nouă paran
teză : procedeul se aplică 
atât la unele din cantită
țile produse înainte de a- 
pariția ordinului nr. 975, 
cît și după aceea).

Și „specialiștii" din sub
solul halei Obor o recon
diționează sub ochii noș
tri : spală brînza... cu fur
tunurile. După „baie", 
procesul de recondiționate 
continuă: este șters și 
ferchezuit fiecare calup 
oxidat în parte. Cînd tele
meaua capătă vechea stră
lucire, dobîndește și o 
nouă... saramură !

Telemeaua face apoi ul
tima călătorie : spre ma
gazine.

Ce se mai intîmplă acolo 
ne povestește tov. AN
DREI LAZÂR, responsa
bilul magazinului „Ali
mentara" nr. 9 de pe str. 
Clopotarii Vechi din Capi
tală :

— Ca să cîntăresc brîn
za, arunc zerul la ca
nal. în locul lui, o sara
mură bună, cu o concen
trație de 12 la sută (II).

Și acest lucru se întâm
plă, deși, după cum ni s-a

Conducerile M.I.A.

Foto : Gh. Vintllă

spus la M.C.I., toți respon
sabilii de unități au luat 
cunoștință de noile in
strucțiuni sub semnătură.

Așa o fi numai în Capi
tală. Poate că în alte lo
calități...
PLOIEȘTI. „Alimenta
ra" nr. 193.

— La noi, putinile de 
brînză vin pline cu zer. 
Noi aruncăm zerul și... 
(ați ghicit ce se intîmplă).

Cîte transformări suferă 
telemeaua de la fabrică 
pînă la magazin 7 Iată ce 
spune, în această privin
ță, și dr. ALEXANDRU 
MODROGAN, de la In
spectoratul de stat pentru 
igienă al regiunii Ploiești:

— Producătorii de brîn- 
zeturi și cei care Ie co
mercializează sînt tot tim
pul în neregulă. 75 la sută 
din probele de control pe 
care le facem dovedesc că 
telemeaua conține mult 
peste 4 la sută sare. în 
schimb, conținutul de gră
sime e mai totdeauna sub 
normal. Manipularea și 
chiar desfacerea acestui 
produs se face deseori 
în condiții neigieniGe. 
Pentru aceste motive, a- 
nul trecut, am aplicat pro
ducătorilor și organelor co
merciale sute de pena
lizări.

și M.C.I. au emis un ordin 
menit să reglementeze producerea, transportul, 
depozitarea și comercializarea brînzei telemea, 
între altele, s-au luat măsuri ca brînza să fie 
ambalată — în saramură numai din zer — în 
saci de polietilenă sigilați, închiși în putini. Or
dinul nr. 975 stipulează categoric: „Nu este ad
mis să se taie sau să He rătdrînțl sacii din po
lietilenă". în ordin se mai spune : „în cazul în 
care întreprinderea producătoare predă brînza 
telemea direct la magazinul de desfacere al be
neficiarului, aceasta se predă gestionarului din 
unitatea respectivă pe baza buletinului de cali
tate emis de furnizor, el răspunzînd de conținutul 
de grăsime, ca și de conținutul maxim de sare. 
Din punct de vedere organoleptic, recepția se 
face la beneficiar, care va deschide un număr 
de ambalaje după aprecierea acestuia ca fiind 
satisfăcător*. Experiența arată că magazinele 
— lucru confirmat, ba chiar justificat de condu
cerea I.C.R.A. și direcția generală de speciali
tate din M.C.I. — le deschid pe toate, procedînd 
așa cum s-a arătat. Considerăm, ca atare, că 
sensul, intențiile ordinului comun al M.C.I. și 
M.I.A. sînt în practică, adesea, denaturate.

De la 27 octombrie și pînă acum au trecut trei 
luni — o perioadă de experimentare a noilor 
măsuri. Se pot trage, după cît socotifn, unele 
concluzii. Oricum, situația necesită a fi reana- 
lizată cu toată seriozitatea.

Cauza reabilitării brînzei telemea o cere cu 
insistență.

Gheorghe GRAURE

RECLAMA
SESIZĂRI
RĂSPUNSURI
■ Magazinul mixt al coopera

tivei de consum din comuna 
Malu cu Flori, raionul Muscel, 
nu duce lipsă de nimic. Locui- 

• torul Petre Bumbăcea a vrut să 
cumpere zilele trecute o carpetă, 
Vînzătorul Constantin Zăbabă i-a 
oferit — obligatoriu — și o căciu
lită de copil. De la 1 martie 
1966 îi mai rămăsese un stoc de 
mărțișoare. Astăvară, cine cum
păra un litru de petrol se ale
gea și cu cîte un mărțișor. Cine 
dorește o pereche de ciorapi, 
dorința i se împlinește. Cu o 
condiție însă : să accepte — de 
bună voie — o carte, chiar dacă 
a citit-o, o are acasă sau, pur și 
simplu, nu o vrea. Cine cere o 
pereche de pantofi primește și 
un bilet pentru... un spectacol de 
cinema ! Ce importanță are că 
filmul rulează, poate, peste nu
mai 1-2 ore la o distantă de 
10—12 km ? Combinațiile sînt 
mereu inedite : la magazin se a- 
duc cîteva mii de articole, iar 
de „imaginație" vînzătorul nu 
duce lipsă.
BB Marin Grigorescu din comu- 
™ na Giurgița, raionul Băilești, 
mărturisea într-o scrisoare că 
nu înțelege de 
zolvă dosarul
Ne-am adresat Sfatului popu
lar al raionului 
comunicat : „ ___  _ ___
trimisă greșit raionului Băilești. 
Vă rugăm a aștepta răspunsul 
de la Sfatul popular al orașului 
Craiova care urmează a o rezol
va întrucît petiționarul a depus 
dosarul de pensionare la Oficiul 
de prevederi sociale al orașului 
Craiova".

Ne-am adresat și Sfatului 
popular al orașului Craiova. Din 
răspunsul primit aflăm că scri
soarea a fost trimisă raionului 
Băilești, „întrucît dosarul numi
tului Grigorescu Marin se află Ia 
Sfatul popular al raionului Băi
lești... transmis la cerere de 
către noi. Urmează ca Sfatul 
popular al raionului Băilești să 
soluționeze sesizarea...".

De ce nu se rezolvă dosarul' 1 
de pensie ? Intr-un fel, înce-" 
pem să ne dumirim ; așteptăm 
însă să vedem ce măsuri se vor 
lua împotriva celor vinovați.
■| Lucrătorii din magazinele de 
•“ specialitate din Tg. Jiu sînt 
într-o mare încurcătură. Pe în
tregul oraș, s-au înregistrat pînă 
acum 25 425 de comenzi care nu 
pot fi onorate. Solicitanții își 
manifestă în unanimitate aceeași 
preferință : filtre portative de 
protecție împotriva prafului !

Pentru a preîntîmpina crește- >• 
rea comenzilor, la locuri vizibile, 
s-a afișat anunțul : „Filtrele ce
rute nu se produc fiind costisi
toare ; sînt mai rentabile filtrele 
pentru coșurile fabricii de ci
ment Bîrsești I". Dar e la mintea 
omului : cum să fie mai avan
tajos să te profilezi pe 2—3 filtre 
de cîte are nevoie fabrica a- 
mintită, pe cînd celelalte se pot ; 
produce în serie ? Totul depin- 
de însă numai de Ministerul 
Industriei Construcțiilor care 
lasă fabrica să împrăștie cît mai ■ 
mult praf. Vorba aceea, praf să 
fie, că filtre — chiar și portative 
— vor apărea destule.

Dumitru POPESCU 
tehnician Tg. Jiu

■ La cinematografele Victoria 
” și Republica din Iași, la fie
care spectacol, locurile de pe cîte 
un rînd întreg de scaune sînt re
ținute pentru... a rămîne goale ! 
După cum ne scrie cititorul N. 
Pietrarii, pentru locurile respec
tive, la casă, nu se vînd bilete, 
în schimb, acestea devin un a- 
devărat măr al discordiei pentru 
spectatorii din sală care și le 
„distribuie" pe întuneric. De ce 
nu se face această operație la 
casa de bilete, pe lumină 7

M în plicul cu salariul, munci- 
torul Florea S. Oprea de la 

I.S.C.M. Brașov, grupul de șan
tiere Rm. Vîlcea, a găsit și o 
hîrtie : polița ADAS J 0421385. Ca 
pe orice altă poliță, și pe a- 
ceasta scria că este valabilă 
timp de trei luni. Dar mai scria 
ceva : „Prezenta poliță s-a emis 
în Govora la 30.XII.1966. Expi
ră la data de 31.XII.1966". Va
labilă deci: de azi pînă mîine 1 
O hîrtie fără nici o valoare care 
l-a costat însă pe proprietarul, 
fără voie, al ei, 12 lei, retrași — 
cu ce drept ? — din salariu de 
serviciul de contabilitate.

ce nu i se re
de pensionare.

Băilești. Ni s-a 
„Scrisoarea a fost

n în autogara din Buzău — 
" semnala corespondentul vo
luntar C. Berescu — există două 
case de bilete însă niciodată nu 
poți ști ce trasee deservesc fie
care. Nu de puține ori se întîmplă 
să aștepți în fața casei nr. 1, ca 
să afli că trebuie să te îndrepți 
spre casa nr. 2. Răspunsul 
D.R.T.A. Ploiești este laconic : 
„Am luat toate măsurile de re
mediere a deficientelor consta
tate". Care sînt aceste măsuri ? 
Formula de mai sus, nu oferă 
dezlegarea problemei.

■| în restaurantul „Surianu" 
“ din centrul orașului Sebeș 
s-a instalat nu de mult o orches
tră. Sunetele produse de ea, ca 
orice sunete, au ecouri... în casele 
unor oameni care vor să doarmă. 
Numai reclamațiile acestora 
n-au nici un fel de ecou la 
sfatul popular orășenesc, 
chestra are într-adevăr un 
antidot fonic ; nu se mai 
nimic altceva.

Or- 
rol de 
aude

Maria MORAU 
și Remus NĂSTASE 
Sebeș

M Magaziile silozului de cerea- 
““ le din Craiova sînt goale, dar 
închise bine, ne scrie corespon
dentul voluntar Paul Nistorescu. 
In fața lor se află două 
grămezi enorme de porumb 
Și-au găsit adăpost sub stra
tul de zăpadă Nu puteau fi 
așezate în magazii și pătule ? 
După conducerea silozului, a- 
ceste construcții au cu totul alt 
rost : să se păstreze pe ele 
însele 1



SC1NTEIA PAGINA 3

încheierea lucrărilor Consfătuirii
privind activitatea de proiectare în domeniul construcțiilor
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NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

totdeauna au fost atrase în analizarea pro
iectelor cele mai bune cadre de specialitate 
din domeniul respectiv. Or, este de în
țeles că nici un minister nu poate da 
avize corespunzătoare dacă nu apelează 
la cei mai buni specialiști din domeniul 
respectiv. Cu toate că de mult s-a atras 
atențiunea conducerilor ministerelor asu
pra necesității de a atrage specialiștii 
de valoare în activitatea lor, s-a făcut încă 
puțin în acest domeniu. De multe ori mi
nisterele se mulțumesc să ia ca bun punc
tul de vedere al proiectantului. Apelîn- 
du-se la specialiștii care nu sînt direct an
trenați în munca de proiectare, se vor pu
tea obține rezultate mai bune în avizarea 
proiectelor.

După cum știți, la ultima plenară a Co
mitetului Central s-au discutat pe larg mă
surile ce trebuie luate în vederea realizării 
în condiții superioare a planului de inves
tiții. O atenție deosebită s-a acordat efor
turilor pentru reducerea consumului de ma
teriale, îndeosebi a consumului de metal. în 
legătură cu aceasta trebuie menționat că 
proiectele au avut un rol mare în creșterea 
nejustificată a consumurilor. S-a arătat 
pe larg aici cum s-a procedat în privința 
aceasta. Este necesar să fie luate mă
suri urgente pentru a lichida cu de- 
săvîrșire această stare de lucruri. Pro- . 
iectantul trebuie să-și fundamenteze con
cepția constructivă a obiectivului industrial, 
agricol sau social-cultural pe soluțiile cele 
mai avansate privind nivelul tehnic, consu- 
r-ul de materiale, economicitatea. Poate fi 

nsiderat bun numai acel proiect care asi- 
iră realizarea obiectivului respectiv cu 

cel mai mic consum de materiale, care ga
rantează obținerea celor mai bune rezultate 
în producție.

Este necesar ca institutele de proiectări, 
toți specialiștii care lucrează în acest do
meniu să depună eforturi pentru găsirea 
soluțiilor care să permită introducerea pe 
scară tot mai largă în construcții a mate
rialelor noi, ieftine. în acest sens se impune 
pa Ministerul Construcțiilor, Ministerul Chi
miei, Ministerul Metalurgiei și Ministerul 
Construcțiilor de Mașini să se preocupe cu 
mai multă seriozitate de producerea noilor 
materiale destinate să ușureze sarcina pro
iectantului și a constructorului.

în timpul consfătuirii s-a semnalat faptul 
că în proiectare nu s-a acordat atenția ne
cesară cercetării științifice care să funda
menteze temeinic utilizarea unor procedee 
cc nstructive noi, că se execută unele lucrări 
.fără ca în prealabil să se fi cunoscut con
secințele pe care le comportă aplicarea unor 
soluții. Este de asemenea de neînțeles de 
ce unele insuccese nu au făcut obiectul u- 
nor analize atente, al unor concluzii. Pentru 
a avea rezultate tot mai bune trebuie să 
tragem învățăminte nu numai din ceea ce 
este bun, ci și din ceea ce este rău. Consi
der că observațiile făcute aici în această 
privință sînt pe deplin îndreptățite.

Este necesar ca pe viitor să se acorde 
toată atenția organizării muncii de cerce
tare științifică, fără de care activitatea de 
proiectare nu poate să progreseze. Se cere 
o colaborare mai strînsă între institutele 
de cercetare și cele de proiectare, astfel ca 
rezultatele cercetării să poată fi valorifi
cate în cel mai scurt timp în producție.

Un obiectiv actual, de mare importanță, 
care trebuie să stea în atenția cercetători
lor din domeniul proiectării, precum și a 
colectivelor de proiectanți, este găsirea și 
experimentarea unor soluții constructive 
noi. care să permită diminuarea ponderii 
cheltuielilor pentru construcții la marile 
obiective industriale. Trebuie să se țină, 
seama de tendința generală existentă azi pe 
plan mondial într-o serie de ramuri indus
triale privind așezarea unor instalații în aer 
liber. Aceasta ne va permite să dirijăm o 
parte mai însemnată a fondurilor de inves
tiții spre instalații și utilaje moderne, în 
vederea perfecționării producției.

în anul care a trecut am avut multe greu
tăți — sigur nu numai din vina orga
nizațiilor de proiectare — datorită întârzie
rilor manifestate în predarea la timp a pro
iectelor. Trebuie să spunem că și anul acesta 
se mai manifestă asemenea greutăți. Este 
necesar să se ia toate măsurile pentru a se 
urgenta executarea și predarea proiectelor 
către organizațiile de construcții-

După cum se știe, în ultimul timp 
au fost luate măsuri pentru simplifica
rea întocmirii documentației și a avizării 
proiectelor. A fost înlăturat complet proiec
tul de ansamblu care răpea o mare parte a 
timpului afectat muncii de proiectare; au 
crescut atribuțiunile ministerelor și între
prinderilor în domeniul aprobării documen
tației tehnice și a proiectelor. Aplicarea în 
viață a acestor măsuri impune o răspundere 
sporită din partea organizațiilor de proiec
tare, a tuturor colectivelor de proiectanți 
Studiul tehnico-economic trebuie să răspun
dă într-o mai mare măsură exigențelor teh
nologice, constructive și economice- Va tre
bui să ajungem în cel mai scurt timp ca stu
diul tehnico-economic să fie prezentat în 
mai multe variante; numai astfel se va crea 
posibilitatea de a se alege proiectul cel mai 
corespunzător atît din punct de vedere teh
nic, cit și din punct de vedere economic 
Trebuie să lichidăm cu hotărîre practica ac
tuală cînd proiectul se prezintă într-o, sin
gură variantă, cerîndu-se totodată să fie 
aprobat în cel mai scurt timp și în forma

în care a fost prezentat, argumentîndu-se că 
dacă se solicită o altă soluție nu se mai ga
rantează realizarea la timp a obiectivului- 
în felul acesta, în mod practic sîntem puși 
în fața faptului împlinit, în situația de a ac
cepta proiectul așa cum a fost întocmit, ne- 
avînd nici o posibilitate de alegere.

Ministerele și întreprinderile care au pri
mit atribuțiuni largi în aprobarea proiec
telor trebuie să fie mult mai exigente decît 
pînă în prezent. Ele trebuie să analizeze 
cu un înalt simț de răspundere soluțiile 
ce le sînt prezentate. Simplificarea întoc
mirii proiectelor, lărgirea atribuțiunilor mi
nisterelor și întreprinderilor cer totodată 
întărirea controlului din partea C.S.C.A.S., 
a C.S.P. și a celorlalte organe centrale che
mate să asigure înfăptuirea obiectivelor de 
investiții ale planului cincinal-

Studiile tehnico-economice și proiectele 
trebuie comparate întotdeauna cu realiză
rile similare obținute în țară și în străină
tate- Orice soluție adoptată trebuie să asi
gure realizarea celor mai buni parametri 
existenți pe plan mondial, iar fiecare pro
iect nou trebuie să ducă la îmbunătățirea 
continuă a acestor parametri. Acolo unde 
întâmpinăm greutăți, unde nu dispunem de 
experiența necesară, să apelăm la consulta
rea altor institute, a altor specialiști din 
țară, sau chiar la sprijinul și consulta
rea specialiștilor din străinătate. Să introdu
cem cu hotărîre tot ce este mai bun pe 
plan mondial. Trebuie să lucrăm în așa fel 
încît dezavantajul pe care îl avem datorită 
rămînerii în urmă într-o serie de domenii să 
fie transformat — dacă se poate spune ast
fel — într-un avantaj, dezvoltarea economiei 
țării făcîndu-se pe baza celei mai înalte teh
nici contemporane. în acest fel vom grăbi 
ridicarea economiei României la nivelul ță
rilor avansate. în această direcție și dum
neavoastră, proiectanții, aveți sarcini de 
mare răspundere și conducerea partidului 
și statului este încredințată că le veți înde
plini cu cinste.

Sînt cunoscute marile realizări obținute 
de poporul nostru în toate domeniile con
strucției socialiste. Economia țării noastre 
se dezvoltă într-un ritm înalt, an de an 
urcăm tot mai sus pe calea unei economii 
moderne, se dezvoltă știința, învățămîntul, 
cultura, crește nivelul de trai al întregului 
nostru popor. Unii își pun întrebarea : dacă 
România are asemenea realizări de ce este 
necesar să se facă o critică așa de serioasă 
neajunsurilor? Oare prin critică nu dimi
nuăm imaginea succeselor ? Este adevărat, 
tovarăși, în trecut a existat și la noi părerea 
că nu e bine să dezvăluim public lipsurile. 
Nu este exclus să se mai găsească și acum 
tovarăși care gîndesc astfel.

Trebuie să spunem însă că n-am procedat 
bine atunci cînd n-am dezvăluit cu toată 
tăria lipsurile, neajunsurile și greutățile care 
s-au manifestat în activitatea noastră.

Socialismul este opera conștientă a în
tregului popor; superioritatea socialismu
lui constă tocmai în faptul că atrage cele 
mai largi mase populare la construirea 
conștientă a societății. Dar pentru realiza
rea acestui deziderat este necesar ca oame
nii muncii, întregul popor să cunoască 
cît mai bine realitatea, să știe ce trebuie 
făcut în vederea asigurării mersului rapid 
înainte.

Deși am obținut succese uriașe în toate 
domeniile de activitate, este necesar să 
facem încă eforturi mari pentru a ajunge 
din urmă țările avansate. Nu ne putem 
permite să ășteptăm zeci și zeci de ani pen
tru a lichida rămînerea în urmă. Cu cît vom 
ajunge mai iute țările avansate din punct 
de vedere economic transformînd România 
într-o țară cu o industrie avansată și o a- 
gricultură modernă, cu cît vom acorda mai 
multă atenție dezvoltării științei, învăță- 
mîntului, culturii, ridicării nivelului de 
trai al întregului popor, cu atît mai iute 
vom desăvîrși construcția socialismului, 
vom crea condiții pentru trecerea la 
comunism. Aceasta este singura cale spre 
prosperitate și progres, spre bunăstarea în
tregului popor, spre înflorirea națiunii 
noastre socialiste.

Dezvăluind cu curaj lipsurile și neajun
surile din munca noastră, mobilizăm între
gul popor la lichidarea lor, la înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul al IX-lea 
al partidului. Prin aceasta nu numai că nu 
scade prestigiul socialismului, ci, dimpotri
vă, se întărește și mai mult.

Se știe că nu există o rețetă gata elabo
rată despre felul cum trebuie construit so
cialismul. El se făurește prin lupta și munca 
maselor largi populare. Experiența noastră 
proprie, ca și experiența altor țări socia
liste, constituie elementul hotărîtor pentru 
îmbunătățirea continuă a construcției so
cialiste, pentru dezvoltarea societății în 
toate domeniile de activitate.

Trebuie să ne fie clar că mersul înainte 
este strîns legat de lupta continuă împotriva 
a tot ceea ce este vechi și perimat. Atitudi
nea critică față de lipsuri, recunoașterea 
autocritică a greșelilor săvîrșite reprezin
tă o puternică forță care ajută la lichida
rea rămînerilor în urmă, un factor esențial 
al progresului. în același timp, aceasta con
stituie o dovadă a forței și tăriei partidu
lui și statului nostru. Realizările nu trebuie 
să ne împiedice să vedem lipsurile. Trebuie 
să ne ferim de pericolul automulțumirii și 
îngîmfării care poate duce la nesocotirea 
cerințelor dezvoltării sociale. Este necesar 
să ne perfecționăm continuu activitatea, să 
ne străduim să cunoaștem și să stăpînim le

gile obiective ale dezvoltării sociale, nu să 
ne lăsăm stăpîniți de aceste legi.

Partidul nostru este puternic prin aceea 
că arată deschis în fața poporului și lucru
rile bune și lipsurile și neajunsurile. A- 
ceasta întărește încrederea întregului popor 
în partid, în politica sa, inspirată de inte
resele vitale ale patriei noastre, contribuie 
la întărirea unității partidului, a unității în
tregului popor în jurul partidului și guver
nului.

Dacă nu vom critica cu toată tăria lip
surile, dacă nu vom recunoaște cu curaj 
unde am greșit, se va admite perpetuarea 
lipsurilor și aceasta, mai devreme sau mai 
tîrziu, se va reflecta negativ în dezvoltarea 
economică-socială a țării. Aceasta poate a- 
duce mari daune economiei socialiste și, im
plicit, prestigiului socialismului în general.

Crit’icînd lipsurile din domeniul proiec
tării, pornim de la dorința de a găsi căile 
pentru lichidarea lor cît mai rapidă, pentru 
îmbunătățirea substanțială, hotărîtă a între
gii activități. în fața noastră stau sarcini 
deosebit de mari în anii următori. După 
cum vă este cunoscut, în viitorii patru ani 
mai avem de executat un volum de inves
tiții de circa 240 miliarde lei, din care 
aproape 50 la sută reprezintă construcții- 
montaje. Realizarea acestor lucrări de deo
sebită importanță pentru dezvoltarea eco
nomiei, culturii, științei, pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață materiale și spiri
tuale ale oamenilor muncii, depinde în bună 
măsură de nivelul activității institutelor 
noastre de proiectare. Iată de ce ținerea a- 
cestei consfătuiri a constituit o necesitate 
practică imperioasă. Cred că în viitor tre
buie să organizăm mai des asemenea con
sfătuiri care se dovedesc foarte utile.

De felul cum sînt concepute și întocmite 
proiectele unei uzine, unei instituții social- 
culturale, unui cartier de locuințe, depind 
și rezultatele finale, atît din punct de ve
dere economic cît și arhitectural. Desigur, 
în realizarea proiectelor au un rol de 
mare însemnătate și constructorii, dar ei, 
pînă la urmă, sînt chemați să înfăptuiască 
proiectul conceput de institutele de proiec
tare. De aici marea răspundere care vă re
vine dv., proiectanților. Va trebui, desigur, 
să lărgim atribuțiunile organizațiilor de 
construcții, dar, cu toate acestea, răspunde
rea proiectantului nu va scădea. Proiectanții 
trebuie să cunoască bine toate prevederile 
planului privind construcțiile industriale și 
social-culturale din domeniul respectiv de 
activitate, să fie bine documentați asupra re
zultatelor pe care trebuie să le obținem 
după intrarea în producție a obiectivelor 
respective, să fie la curent cu experiența 
acumulată în țările avansate, să o aplice cu 
pricepere, în mod creator la condițiile noas
tre. Valorosul corp al proiectanților din țara 
noastră va trece fără îndoială cu toată hotă- 
rîrea la înfăptuirea marilor sarcini care îi 
revin-

îmbunătățirea continuă a muncii de pro
iectare reprezintă o preocupare de prim 
ordin a partidului nostru. Organizațiile de 
partid au și în această privință un rol în
semnat, mai cu seamă în stimularea efor
turilor de perfecționare a acestei activități. 
Ele trebuie să aducă o contribuție sporită 
la întărirea controlului asupra calității pro
iectelor, a eficacității lor economice și teh
nice, să sprijine institutele de proiectare în 
încadrarea cu specialiști de înaltă calificare.

Vreau să subliniez necesitatea valorifică
rii depline a rezultatelor consfătuirii, a 
schimbului de opinii deosebit de fructuos 
care a avut loc aici. Institutele de proiec
tare, C.S.C.A.S., organele de partid și de 
stat trebuie să dea cea mai mare atenție 
criticilor, observațiilor, propunerilor și su
gestiilor făcute de participanții la discuții, 
luării urgente a măsurilor ce se impun în 
lumina concluziilor și învățămintelor des
prinse din dezbateri, în vederea perfecțio
nării continue a activității de proiectare, ri
dicării sale la nivelul cerințelor economiei 
noastre naționale în plin progres.

Stimați tovarăși,
Proiectantul este un adevărat creator și 

artist; în tot ce concepe trebuie pusă ima
ginație, îndrăzneală, un dezvoltat simț al 
realității, al proporțiilor. Opera realizată de 
proiectant are o deosebită importanță so
cială. Sîntem convinși că proiectanții vor 
depune eforturi și mai mari pentru ca obiec
tivele în a căror concepție este întruchipată 
puterea lor creatoare, să corespundă în mă
sură tot mai mare exigențelor crescînde ale 
poporului nostru, să fie la nivelul celor mai 
bune realizări pe plan mondial.

Trebuie să fie un titlu de mîndrie pentru 
fiecare proiectant de a elabora lucrări care 
să asigure o valorificare maximă a mijloa
celor de care dispune țara noastră, să aducă 
o contribuție cît mai mare la creșterea a- 
vuției naționale, a bunăstării întregului po
por. în felul acesta va spori și mai mult 
contribuția dumneavoastră, a proiectanților, 
la înfăptuirea programului elaborat de Con
gresul al IX-lea al partidului. Astfel vă veți 
putea îndeplini îndatoririle mari ce le aveți 
față de popor, față de patria noastră so
cialistă.

Vă urez din toată inima, dragi tovarăși, 
succese tot mai mari în munca dumneavoas
tră.

(Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost subliniată în repetate rînduri de 
aplauzele puternice, îndelungate ale asis
tenței).

DISCUȚII GENERALE
Vineri dimineață au continuat 

discuțiile generale ale Consfătuirii 
consacrate activității de proiectare 
în domeniul construcțiilor.

O serie de participanți au in
sistat asupra necesității utilizării 
tuturor posibilităților în vederea 
asigurării unor soluții constructive 
cît mai economice. Problema fun
damentală în realizarea unor con
strucții corespunzătoare, a spus 
acad. A. BELEȘ, este problema 
economiilor, înțelese nu numai sub 
raportul costului, ci și al funcțio
nalității. Pentru lucrări similare, 
în țara noastră se folosește de 
aproape două ori mai mult mate
rial decît în străinătate, iar con
strucțiile sînt mai grele. Trebuie 
să se folosească mai larg betonul 
autoclavizat, betonul ușor, să se 
economisească metalul, între altele, 
prin utilizarea profilelor noi și a 
oțelurilor superioare, să se intro
ducă utilizarea aluminiului. Să se 
dea atenția cuvenită coeficientului 
de siguranță, dar nu să se exage
reze ; acolo unde lipsește experi
ența să se recurgă la experimen
tări, care costă mai puțin decît 
supraasigurările. Referindu-se la 
preocupările pe plan internațional 
în domeniul proiectării, vorbito
rul a subliniat necesitatea ■ de 
a se studia cu atenție fenome
nele care dăunează stabilității 
unor construcții și a se trage în
vățămintele cuvenite. El a insistat 
asupra strîngerii legăturilor din
tre cercetare și nevoile practicii în 
domeniul construcțiilor, asupra 
calităților profesionale și morale 
ale proiectantului și constructoru
lui, precum și asupra grijii pentru 
asigurarea stabilității cadrelor.

în consfătuire s-a accentuat ne
cesitatea ca, încă de la proiectare, 
să se urmărească, în mod deosebit, 
promovarea soluțiilor care duc la 
reducerea substanțială a consu
mului de metal în execuția noilor 
obiective. HORIA MARIAN, di
rectorul Institutului de studii și 
proiectări agricole, a subliniat că 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme este necesară creșterea răs
punderii tehnologilor din institu
tele de proiectări pentru găsirea 
soluțiilor cu consum mic de me
tal, precum și. asigurarea de către 
industrie a unor sortimente de 
laminate și de oțel-beton în 
dimensiuni corespunzătoare, res
pectiv utilaje tipizate cu o varie
tate mare în ce privește capaci
tatea și gabaritele lor. Mai multă 
atenție trebuie acordată folosirii 
unor înlocuitori de materiale și e- 
lemente de construcții : numai la 
un combinat de îngrășare a por
cilor, prin înlocuirea compartimen
telor metalice cu despărțitori din 
beton, consumul de metal se re
duce cu peste 370 de tone. 
L. ADLER, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematizare, a

arătat că în anii trecuți C.S.C.A.S. 
a fost criticat de unele ministere că 
a frînat extinderea construcțiilor 
metalice. Cu toate acestea, 
C.S.C.A.S. n-a fost suficient de 
combativ pentru a demonstra, pe 
baza unor date temeinic fundamen
tate, că utilizarea generalizată a 
construcțiilor metalice în țara noas
tră constituie o risipă nejustificată, 
admițînd folosirea metalului chiar 
acolo unde acesta nu era necesar. 
Venind cu exemple referitoare la 
modul în care sînt alese soluțiile 
constructive în străinătate, chiar în 
țări mari producătoare de oțeluri 
de calitate, vorbitorul a criticat 
tendința unor institute și ministere 
de a prevedea în proiecte structuri 
de rezistență din metal, chiar acolo 
unde specificul tehnologic sau posi
bilitățile de execuție nu impun ast
fel de soluții. De asemenea, 
C.S.C.A.S. a dovedit inconsecvență 
și în domeniul proiectării-tip, per- 
mițînd ministerelor să amîne, de 
la an la an, îndeplinirea acestei 
sarcini, ceea ce a împiedicat folo
sirea mai rațională a capacităților 
de proiectare și scurtarea duratei 
de execuție a unor obiective ; în 
acest sens, vorbitorul a subliniat 
necesitatea găsirii unor metdde de 
lucru care să permită scurtarea 
fazelor de elaborare și, în special, 
experimentarea proiectelor-tip.

Alți vorbitori au subliniat impor
tanța îmbogățirii cunoștințelor 
proiectanților printr-o temeinică 
documentare și informare de spe
cialitate, în vederea adoptării so
luțiilor celor mai eficiente, compa
rativ cu realizările pe plan mondial. 
I. CRĂCIUN, adjunct al minis
trului industriei ușoare, a arătat că 
în acest sens trebuie organizată mai 
bine colectarea datelor și a unor 
indici comparativi — din țară și 
din străinătate — care interesează 
proiectarea, cît și difuzarea acestor 
date.

în aceeași ordine de idei, ASCA- 
NIO DAMIAN, vicepreședinte al 
Uniunii Arhitecților, a formulat 
propunerea ca, în vederea ridicării 
calității proiectelor, a asigurării 
confruntării punctelor de vedere, să 
se acorde o mai mare atenție con
cursurilor pentru proiectele impor
tante și să se statornicească prac
tica experimentării, îndeosebi în 
construcția de locuințe.

Strîns legat de problema perfec
ționării activității de proiectare, 
unii vorbitori au insistat, în cuvîn- 
tul lor, asupra corelării cît mai ju
dicioase a programului de proiec
tare cu planul de investiții. în 
acest sens, I. VELEA, prim adjunct 
al ministrului industriei chimice, a 
arătat că în vederea asigurării cu 
documentație de execuție a șantie
relor obiectivelor din industria 
chimică au fost întocmite grafice 
de predare a proiectelor pe obiecte 
și categorii de lucrări. A fost subli
niată, de asemenea, necesitatea co

relării în cele mai bune condiții 
a livrărilor de utilaje din țară cu 
cele din import, găsirii de soluții 
pentru scurtarea duratei de reali
zare în țară a utilajelor tehnologice 
destinate investițiilor; s-a propus 
ca ministerele beneficiare ale pro
duselor care se vor realiza într-o 
serie de unități ale industriei chi
mice să precizeze operativ și ferm 
sortimentele, capacitățile și calita
tea produselor, pentru a se contrac
ta în timp util instalațiile.

Reliefînd experiența în proiec
tare dobîndită în țara noastră, unii 
vorbitori s-au referit la problema 
orientării proiectării spre exportul 
de documentații. GH. MANOLES- 
CU, directorul Institutului de pro
iectări pentru chimia anorganică, a 
arătat că în institute există un vo
lum mare de documentație care 
poate și trebuie valorificată pentru 
mărirea potențialului la export. 
S-a sugerat studierea acestei pro
bleme în institute și luarea de mă
suri care să permită întocmirea 
unor documentații pentru instalații, 
temeinic susținute din punct de ve
dere tehnic și economic, competiti
ve pe piața internațională.

Referindu-se la critica din refe
rat în legătură cu insuficienta 
preocupare a ministerelor producă
toare de materiale de construcții 
de a realiza elemente ușoare de 
închidere, materiale termo și fono- 
izolatoare rigide, V. CRISTESCU, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor, a enumerat cîteva 
dintre noile sortimente care vor fi 
puse la dispoziția sectorului de 
construcții — și care vor oferi po
sibilitatea de a spori productivita
tea muncii pe șantiere, a reduce 
consumul de materiale deficitare, 
în special de oțel, a scurta terme
nele de execuție și a îmbunătăți 
calitatea lucrărilor. Arătând că — 
cu toată creșterea de 27 la sută în 
1967 a producției de prefabricate, 
în comparație cu anul trecut — nu 
se va putea asigura integral con
sumul prevăzut în acest an, vorbi
torul a subliniat necesitatea dife
rențierii activității în acest sens, 
urmînd ca industria să asigure 
producția elementelor de tehnici
tate ridicată, iar pe șantiere să se 
execute elemente grele și care nu 
necesită o tehnologie deosebită.

în unanimitate, vorbitorii au 
apreciat utilitatea consfătuirii de 
lucru, care le-a dat prilejul să 
analizeze multilateral principalele 
aspecte ale activității de proiectare 
— cu realizările și neajunsurile 
sale, — să facă un valoros 
schimb de experiență și de o- 
pinii, din care au reieșit nu
meroase propuneri pentru ridi
carea calității documentațiilor, 
sporirea capacității de proiectare, 
mărirea răspunderii proiectanților 
și a contribuției constructorilor în 
îndeplinirea programului de inves
tiții stabilit de Congresul al IX-lea 
al P.C.R.

Concluziile dezbaterilor 
din grupele de lucru

Concluziile și propunerile rezul
tate în urma discuțiilor din 
GRUPA LA CARE AU PARTICI
PAT PROIECTANȚII DIN MI
NISTERUL INDUSTRIEI CHI
MICE, MINISTERUL PETROLU
LUI ȘI MINISTERUL DE CON
STRUCȚII PENTRU INDUSTRIA 
CHIMICA ȘI RAFINĂRII au fost 
prezentate de tovarășul M. GHI- 
GIU, ministrul construcțiilor pen
tru industria chimică și rafinării. 
Participanții au subliniat necesita
tea ca eforturile în direcția ac
tualizării și simplificării actelor 
normative să fie continuate cu 
curaj pentru eliminarea neconcor- 
danțelor existente. în legătură cu 
îmbunătățirea structurii personalu
lui tehnic de proiectare și a pregă
tirii acestuia, din discuții a reieșit 
utilitatea reînființării școlilor de 
subingineri. Pentru economisirea 
capacității de proiectare din insti
tute s-a propus organizarea pe 
șantiere a unor ateliere de proiec
tare care să preia elaborarea unor 
proiecte de execuție și detalii ; pro
iectele de organizare să fie întocmite 
— pe baza datelor generale din stu
diul tehnico-economic — de către 
antreprenorul general ; la docu
mentațiile economice să se treacă 
de la actualul sistem de articole 
de deviz detaliate, la articole co
masate ; contractarea unor lucrări 
să se facă Ia prețuri ferme. Pentru 
a crește numărul de instalații cu 
regim de funcționare în aer liber 
s-a apreciat ca necesar să se adîn 
ceașcă studiile de adaptare a uti
lajelor la condițiile climatice din 
țara noastră. O problemă impor
tantă la care s-au referit discuțiile 
a fost aceea a reducerii consumului 
de metal la construcțiile pentru 
industria chimică și rafinării, prin 
aplicarea unor metode de calcul cît 
mai exacte, extinderea folosirii oțe
lurilor superioare la betonul armat, 
folosirea portanței conductelor și 
coloanelor, lărgirea tipizării și pre- 
fabricării la lucrările de instalații 
și montaje ; totodată, s-a propus 
producerea unui sortiment mai larg 
de țevi și profile laminate, care să 
permită evitarea supradimensionă
rilor.

Concluziile și propunerile rezul
tate în urma discuțiilor din GRUPA 
LA CARE AU PARTICIPAT CA
DRE DE CONDUCERE, SPECIA

LIȘTI DIN INSTITUTELE DE 
PROIECTARE, DIN ORGANIZA
ȚIILE DE CONSTRUCȚII ȘI 
MONTAJ ALE MINISTERULUI 
INDUSTRIEI CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI, MINISTERULUI E- 
NERGIEI ELECTRICE, MINISTE
RULUI INDUSTRIEI METALUR
GICE, MINISTERULUI CĂILOR 
FERATE, MINISTERULUI TRANS
PORTURILOR AUTO, NAVALE 
ȘI AERIENE, MINISTERULUI MI
NELOR, MINISTERULUI POȘTE
LOR ȘI TELECOMUNICAȚIILOR, 
PRECUM ȘI CADRE CU MUNCI 
DE RĂSPUNDERE DIN CADRUI. 
COMITETELOR REGIONALE DE 
PARTID, SFATURILOR POPU
LARE ȘI REPREZENTANȚI AI 
ORGANELOR CENTRALE DE 
SINTEZĂ au fost prezentate de 
O. GROZA, adjunct al ministru
lui energiei electrice. în vederea 
folosirii cît mai eficiente și creș
terii capacităților de proiectare 
existente, s-au făcut propuneri 
pentru organizarea mai judicioasă 
a procesului de proiectare din 
institute, pentru dotarea institute
lor cu mașini de calcul electrice și 
electronice de capacitate sporită și 
cu alte mijloace moderne de pro
iectare, pentru degrevarea institu
telor de proiectare, prin extinderea 
elaborării unor detalii de execuție 
în cadrul întreprinderilor de con- 
strucții-montaj, pentru intensifica
rea acțiunii de formare a cadrelor 
medii de proiectare, prin școlari
zări de scurtă durată în cadrul 
institutelor de proiectare. S-a pro
pus ca producătorii de materiale 
și de mașini să completeze și să 
elaboreze noi cataloage cu caracte
ristici tehnice, prețurile produselor 
și condițiile de livrare, care să fie 
puse la dispoziția proiectanților.

Problema ridicării pe o treaptă 
superioară a calității documentații
lor tehnico-economice a făcut, de 
asemenea, obiectul dezbaterilor. S-a 
subliniat cerința evitării exagerări
lor în dimensionarea volumelor și 
suprafețelor nou construite, preocu
pării mult mai susținute pentru a 
găsi soluții de amplasare în aer li
ber a instalațiilor. A fost eviden
țiată și necesitatea organizării pro
ducției industrializate a confecțiilor 
metalice de tîmplărie și elemente 
de instalații.

O parte dintre vorbitori au rele

vat necesitatea stabilirii unor me
todologii de comparare a eficienței 
economice a diverselor variante de 
investiții, caracterizate prin indici 
diferiți de cost, perioadă de recu
perare, indici de consum de mate
riale deficitare, de manoperă, du
rată de realizare diferită și au pro
pus, în acest sens, întărirea sectoa
relor economice din institutele de 
proiectare. în atenția multor parti- 
cjpanți a stat și problema intensi
ficării acțiunii de tipizare a pro
iectelor și detaliilor, subliniindu-se 
necesitatea revizuirii acelor pro
iecte tip existente care nu mai co
respund noilor directive, precum și 
a elaborării de noi proiecte tip 
pentru o serie de construcții și ele
mente de construcții.

Concluziile rezultate din discu
țiile purtate în cadrul GRUPEI DE 
LUCRU LA CARE AU PARTICI
PAT SPECIALIȘTI ȘI CADRE DE 
CONDUCERE DIN MINISTERUL 
INDUSTRIEI UȘOARE, MINISTE
RUL INDUSTRIEI ALIMENTARE, 
MINISTERUL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR, MINISTERUL E- 
CONOMIEI FORESTIERE ȘI MI
NISTERUL COMERȚULUI INTE
RIOR au fost prezentate de tova
rășul D. STINGHE, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii. Relevînd că prin măsurile luate 
se va asigura elaborarea la timp a 
documentațiilor pentru investițiile 
din 1967 și anii următori, partici
panții la discuții au făcut propu
neri pentru simplificarea proiectă
rii, eliminarea unor forme greoaie 
în obținerea acordurilor prealabile 
din partea diferitelor organe. Cu 
privire la activitatea de tipizare 
s-a subliniat necesitatea de a se 
reduce ciclul de elaborare, experi
mentare și aprobare a proiectelor- 
tip, de a șe reactualiza proiectele 
existente în lumina sarcinii de re
ducere a consumului de metal și a 
creșterii gradului de industrializare 
a construcțiilor. S-a propus ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor să 
asigure, în termene mai scurte, ele
mentele pentru experimentare și 
trecerea Ia producția de serie a 
noilor tipuri de prefabricate. Dis
cuțiile au scos în evidență că du
rata de proiectare se va putea

(Continuare în pag. a V-a)
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ORIZONTUL

CERCETĂRII

ȘTIINȚIFICE
Activitatea de cercetare științi

fică în cadrul catedrelor de învă- 
țămînt superior nu este un lucru 
nou, dimpotrivă, are tradiție în 
țara noastră. Nou este însă carac
terul tot mai sistematic și amploa
rea acestei cercetări — ca urmare 
a indicațiilor conducerii superioa
re de partid privind fructificarea 
întregului potențial al forțelor ști
ințifice din țara noastră.

Localizînd lucrurile la instituția 
noastră — Institutul Politehnic 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din 
București — se poate spune că a- 
cest nou își găsește expresie în 
faptul că cercetarea, dusă pe tim
puri mai mult sporadic, formează 
acum subiect de activitate planifi
cată. Cadrele de care dispunem, u- 
tilajul nostru științific, destinate în 
primul rînd activității didactice, 
reprezintă în același timp un po
tențial științific deloc neglijabil 
și în stare să constituie baza ma
terială a efectuării unor importan
te lucrări de cercetare cu aplicații 
industriale directe. Astfel, recent, 
la ședința de lansare a planului de 
cercetare științifică pe 1967, prima 
de acest gen din practica noastră 
și prima la care, alături de cadrele 
didactice, au participat — imagine 
vie a legăturii științei cu produc
ția — ingineri și tehnicieni din în
treprinderi productive, au fost e- 
xaminate problemele de cercetare 
în domeniul tehnologiei chimiei 
organice, prezentînd un real inte
res atît pentru laborator, cît și 
pentru producție.

Astfel, planul de cercetare al la
boratorului pe 1967 cuprinde două 
teme de o însemnătate, s-ar putea 
spune, majoră : sinteza unor inhi
bitori de coroziune și sinteza unor 
detergenți biodegradabili. Sînt pro
bleme asupra cărora s-au concen
trat importante forțe științifice în 
numeroase țări ale lumii și care 
prezintă un interes deosebit și pen
tru economia noastră națională.

Trebuie știut că fenomenul de 
coroziune, ca un adevărat cancer 
al utilajului industrial, determină 
în fiecare an degradarea de utilaje 
echivalînd cu un sfert din produc
ția mondială de oțel. La noi, nu
mai în schelele și rafinăriile de 
petrol — din cauza apei sărate, hi
drogenului sulfurat și acidului 
clorhidric care însoțesc țițeiul din 
zăcămînt, fiind puternici agenți 
corozivi — se distrug anual zeci de 
mii de tone oțel. Pentru combate
rea acestui fenomen foarte com
plex și care apare în condiții di
verse nu există soluții universal 
valabile.

Pînă de curînd, întreprinderile 
noastre se străduiau, în general, în 
cadrul domeniului respectiv de ac
tivitate, să lupte împotriva acestui 
fenomen cu mijloace proprii, nu de 
puține ori improvizate sau chiar 
empirice. Pe baza experienței acu
mulate s-a procedat, în cadrul 
programului unitar al cercetării 
științifice, la o sistematizare a e- 
forturilor ce urmează să fie depu
se în perioada 1967—1970, spre a li 
se asigura o cît mai mare eficien
ță. Programul elimină paralelis
mele în cercetare, clasifică proble
mele coroziunii în ordinea impor
tanței și urgenței, fixează respon
sabilitățile care revin diferitelor 
nuclee de cercetare.

Fără îndoială că cel mai simplu 
mijloc de evitare a coroziunii con
stă în înlocuirea oțelului obișnuit 
cu metale sau aliaje necorodabile. 
Soluțiile acestea sînt adeseori ne
economice, întrucît unele materiale 
ar fi de 10—50 ori mai scumpe de
cît oțelul. Nu aceasta trebuie să fie 
deci calea — ci găsirea de agenți 
eficienți de luptă împotriva coro
ziunii.

Cu prilejul discutării planului de 
cercetare pe 1967 al laboratorului 
nostru, s-a arătat că și în țara noas
tră s-au înregistrat succese în acest 
sens. Astfel, Uzina de prototipuri 
de utilaj chimic din Făgăraș a rea
lizat un procedeu de emailare anti- 
acidă a unor conducte, rezervoare 
și reactoare chimice, cît și ventile 
și piese speciale din anumite oțe
luri anticorozive. Soluții interesan
te privind acoperirea suprafețelor 
corodabile cu plăci antiacide, mase 
plastice, foi de cauciuc etc., reali
zarea unor lacuri, chituri și căptu
șeli anticorozive au fost abordate 
de alte colective, între care între
prinderea „Anticorozivul", Labora
torul central pentru protecția con
tra coroziunii, Laboratorul central 
de cercetări pentru lacuri și cer
neluri etG.

Cu mult interes a fost întîmpinată 
relatarea unui specialist al Institu
tului de cercetări foraj-extracție — 
Cîmpina, care a arătat că adăugîn-

concerte

teatre

• Sala Palatului: IO MIRCEA VOIEVOD (Teatrul din Constanta) — 
19,30.
• Teatrul de operă și balet : MADAME BUTTERFLY — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : LOGODNICUL DIN LUNA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale” (sala Comedia) : EURIDICE 
— 19,30, (sala Studio) ; O FEMEIE CU BANI — 16, NUNTA INSÎN- 
GERATA — 20.
• Teatrul de Comedie: ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : D-ALE CARNAVALULUI — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CASA BERNARDEI ALBA — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIPNOZA — 19,30, (sala 
Studio) : SONET PENTRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : RĂDĂCINI — 20.
• Teatrul Mic : JOCUL IELELOR — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 17, (sala Palatului pionierilor) : POVESTEA 
PORCULUI — 17.

UNIVERSITARE
du-se unui me
diu coroziv li
chid anumite 
substanțe — in
hibitori de co
roziune — în 
cantități foarte 
nociv poate fi mult încetinit și, 
eventual, oprit. ■ - ■ - ■
tonă de acid clorhidric cu numai 
100 g de inhibitor corespunzător, 
acidul poate fi transportat în vase 
de oțel obișnuit — care, fără a- 
cesta, ar fi distruse în scurt timp.

In acest domeniu relativ nou și 
de mare perspectivă, prin imense
le economii de oțel ce pot rezulta 
de pe urma utilizării inhibitorilor, 
s-au inițiat cercetări în colaborare 
între Institutul de cercetări foraj- 
extracție — Cîmpina, Institutul de 
prelucrare a țițeiului — Ploiești, 
Combinatul de cauciuc sintetic și 
produse petro-chimice din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și labora
torul nostru de tehnologie chimică 
organică. în cadrul laboratorului 
vom aborda, continuînd lucrări în
cepute, sinteza în special a trei din 
cei 35 de inhibitori de coroziune de 
care are nevoie industria noastră. 
Tot laboratorului i-a fost încredin
țată de către C.N.C.S. întreaga ac
tivitate de coordonare privind ela
borarea tehnologiilor de sinteză a 
principalelor tipuri de inhibitori de 
coroziune. încă în cursul acestui an 
vor trebui încheiate cercetările și 
organizat un început de producție 
al celor trei inhibitori. Sarcina nu 
este ușoară, dar ea are o mare în
semnătate economică și vom face 
totul pentru a o duce la bun sfîrșit. ■

Cealaltă problemă de cercetare 
înscrisă în planul nostru se referă, 
după cum am arătat, la realizarea 
unui nou tip de detergent cu însu
șiri de biodegradabilitate. Impor
tanța detergenților este bine cunos
cută — dar mai puțin este știut că 
actualii detergenți, deversați în apa 
rîurilor și fluviilor, nu se descom
pun, ca multe alte substanțe, sub 
acțiunea microorganismelor, ci for
mează o spumă groasă și compactă, 
care stînjenește dezvoltarea faunei 
și florei acvatice, influențează ne
gativ calitatea apei.

Problema a fost abordată de la
boratorul nostru încă acum cîtva 
timp, în colaborare cu Combinatul 
petrochimic — Ploiești și s-a sol
dat cu elaborarea unui procedeu 
original pentru realizarea unui ast
fel de detergent biodegradabil. în 
cursul acestui an urmează să se 
construiască o stație-pilot, pentru 
experimentarea lui pe scară largă 
și pregătirea producerii industriale. 
Ducerea lucrărilor la bun sfîrșit va 
aduce țării noastre reale cîștiguri, 
atît în ce privește valorificarea a- 
pelor, cît și evitarea cheltuielilor 
mari, inerente, în cazul procurării 
din import a unui produs străin de 
același tip.

în cadrul dezbaterilor s-au sub
liniat și avantajele care rezultă din 
efectuarea acestor cercetări pentru 
desfășurarea procesului de învăță- 
mint. Și aceasta nu numai pentru 
cadrele didactice, cărora li se des
chid, o dată cu teme de real inte
res științific, și noi orizonturi de 
fructificare _ a cunoștințelor. Stu
denții, participind pe lingă cerce
tătorii cu experiență la astfel de 
lucrări, au posibilitatea de a se 
iniția *.n mu,te aspecte ale muncii 
științifice, de cercetare propriu- 
zisă și totodată de a se familiariza 
cu problemele producției.

Un avantaj important pentru în- 
vățămînt rezultă din transferarea 
gratuită de către beneficiari a a- 
paraturii utilizate în cercetare, 
care intră în dotarea laboratorului 
servind și pentru lucrările practice 
cu studenții.

în această ordine de idei ar tre
bui abordată problema utilizării 
intensive a aparaturii de cerceta
re. De pe urma perfecționărilor 
continue, ea devine tot mai scum
pă, în timp ce uzura morală acțio
nează tot mai rapid. O exploatare 
intensivă, t.imp de 24 de ore și în 
decurs de mai mulți ani, este însă 
posibilă numai în industrie. în 
cercetare, după rezolvarea unei a- 
numite teme, se întîmplă sa apa
ratele respective să rămînă multă 
vreme neutilizate, în timp ce 
vreun alt institut munca este frî- 
nată tocmai din cauză că nu dis
pune de un aparat asemănător. Ne 
găsim astfel în fața unei pierderi 
duble: pe de o parte uzura morală 
progresivă a aparaturii neutilizate 
într-o unitate, pe de alta stagna
rea lucrărilor de cercetare în altă 
unitate.

De aici, propunerea formulată 
în cadrul dezbaterilor de lansare a 
planului din laboratorul nostru, de 
a se concentra aparatura mai

de conf. Iosif DRIMUȘ
laureat al Premiului de Stat
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unor uni- 

speciale, 
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dispozi-

mici, fenomenul

Astfel, tratînd o

ția 
unități 

lucrărilor 
putea 

personal 
unități 

o facultate.

costisitoare 
cadrul 
tați 
unde 
găsi la 

cercetătorilor 
pentru efec- 
necesare și 

manipulată 
bine pregătit, 
ar putea de- 
unul sau mai

din diferite 
tuarea 
unde ar 
de un 
Asemenea 
servi 
multe institute și chiar un întreg 
centru universitar. Laboratoare 
centrale de spectrografie în infra- 
roșu, vizibil, ultraviolet, de rezo
nanță paramagnetică electronică 
sau de cromatografie modernă, de 
diferite tipuri, ar putea efectua, la 
un nivel înalt de perfecțiune, ana
lizele necesare pentru zeci de labo
ratoare, asigurînd o exploatare in-

fi

tensivă și competentă a utilajului 
și contribuind la ridicarea nivelu
lui științific al lucrărilor, la scurta
rea substanțială a duratei lor. în
ființarea unor laboratoare de a- 
cest gen ar face ca din planurile 
de import ale diferitelor labora
toare să dispară automat utilajele 
care ar avea o utilizare neinten
sivă, dar care există în țară. Aceas
ta nu înseamnă, firește, că prin 
măsurile de centralizare a apara
turii ar trebui stînjenită activitatea 
unor nuclee de cercetare care s-au 
justificat, au obținut rezultate și 
desfășoară cercetări cu 
promițătoare. Trierea 
științifice, din punctul 
arătat, este cu atît. mai 
mai indicată, cu cit se

■ tăzi prevederile de plan și nevoile 
cercetării pînă în 1970.

perspective 
aparaturii 
de vedere 

necesară și 
cunosc as-

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (seria I) : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : RE
PUBLICA — 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 —
20,45 (la ambele completare Unirea).
• MONDO CANE (ambele serii) : LUCEAFĂ
RUL — 10; 13,30; 17,30; 21, 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 — 10; 12; 14, INSPEC
TORUL ȘI NOAPTEA — 16,30; VOCI IN INSU
LĂ — 18,45, SOARE ȘI UMBRĂ — 21 —CINE
MATECA.
• 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.

• OMUL DIN RIO : DOINA (completare Sărbătorirea Unirii Princi
patelor Române) - 11,30; 13,30 ; 16 ; 18,30; 21, COLENTINA (comple
tare Cicloni, anticicloni, fronturi) _ 15 ; 17,30 ; 20, CRÎNGAȘI (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

• GOLGOTA — cinemascop : GIULEȘTI (completare Orizont știin
țific nr. 8) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

13,30 ; 16 ; 18,30 ;

în

16,55 — Campionatele europene de patinaj viteză. Transmisiune de la 
Lahti (Finlanda).

18,00 — Pentru copii : Ecranul cu păpuși : Petrișor Făt-Frumos de 
Aurel Anchidim. Prezintă un colectiv al Teatrului de păpuși 
din Pitești.

18.50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Doi frați, două surori — Emisiune muzicală.
20,00 — Tele-enclclopedia.
21,00 — Film serial : Baronul.
21.50 — Micro-varietăți.
22,35 — Invitatul nostru : Remo Germani văzut de... Remo Germani. 
23,00 — Panoramic.
23.20 — Telesport.
23,30 — Telejurnalul de noapte.

Corjile gata împachetate urmeazâ să ia drumul satelor
Foto : M. Cioc

• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : DACIA — 9—13,30 în continuare ; 16; 
18,30; 21, MUNCA — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : BUZEȘTI (completare Mirceștii în pas
tel) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, LUMINA (completare Drumul spre succes) 
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• EL GRECO — 
reportaj) — 9,15 ;
Pe calea înfloririi

cinema

cinemascop : GLORIA (completare Pe urmele unui 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS (completare 

patriei socialiste) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : 
FLACĂRA (completare Apa în pericol) — 15,30; 
18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : ARTA — 
9; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45, AURORA - 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA — 9; 12; 15; 18; 
20,30.
® SANJURO — cinemascop : MIORIȚA (comple
tare Două orașe) — 9; 11,15; 13; 15,45; 13,15; 20,30.

• TUNELUL — cinemascop : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,30.

• RlDEM CU STAN ȘI BRAN : VOLGA
20,45, LIRA — 15,30; 18; 20,30.

• CUMBITE : PROGRESUL (completare
tid 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, FEREN
TARI : 15,30 ; 19.

• FEMEILE — cinemascop : COSMOS — 15,30; 18; 20,30.

(completare Salut, Festival !)

— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30;

Vizita conducătorilor de par-

Astă-seară, ora 20, orchestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu", dirijată de Mircea Cristescu, prezintă în Studioul 
de concerte al Radioteleviziunii : Concertul în fa minor pentru pian 
și orchestră de Bach, Concertul în mi bemol major, K.V. 449 pen
tru pian și orchestră de Mozart si Concertul nr. 2 pentru pian și 
orchestră de Rachmaninov. Solist: Dmitri Bașkirov — U.R.S.S.
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e an> de zile Cir- 
f 1 cui de stat lu- 
' #f crează cu pier-

deri. Ceea ce 
este de neînțeles 

dacă ne gîndim la popu
laritatea tradițională a a- 
cestei arte, care a stîmit tot
deauna o mare atracție de 
public ; de unde și zicala : 
„Lume, ca la circ". Ar fi 
normal ca și rezultatele fi
nanciare să fie mulțumi
toare. Dar circul nu-și a- 
coperă nici cheltuielile. Iar 
subvențiile pe care le soli
cită de ani de zile au a- 
vut, în ultima vreme, ten
dințe de creștere, ajungînd

dată la niște spectacole de 
varietăți — cum au fost 
„Parada modei", „Caleido
scop circ" ș. a. — departe 
de specificul artei de are
nă. Pe lîngă faptul că nu 
au făcut să crească presti
giul circului, aceste progra
me au produs și mari chel
tuieli. Numai montarea lui 
„Don Quijote" a costat 
234 616 lei, cu totul dispro
porționat față de pregătirea 
unor spectacole anterioare, 
care costau între 6 000 și 
21000 lei. Nefiind justifi
cate de valoarea artistică a 
programelor, aceste cheltu
ieli nici nu pot fi recupe
rate. Pentru „Formula ma-

să vină special pentru ele 
— numere prin care întot
deauna arta circului a 
creat în jurai ei acel miraj 
specific al originalității, in
ventivității și curajului. Se 
pare, de asemenea, că în
săși practica turneelor pre
lungite în alte țări, a schim
burilor de artiști de circ a- 
limentează o anumită lipsă 
de efort în ceea ce privește 
împrospătarea continuă a 
repertoriului.

„Programe de circ atrac
tive prin noutatea și spec
taculosul numerelor nu se 
pot face de pe o zi pe al
ta, ele necesită o pregătire 
îndelungată, ne spune Eu-

CE DETERMINĂ
NECESITATEA
SUBVENȚIONĂRII

CIRCULUI
în 1966 la aproape 4 mili
oane lei.

Este oare j 
pulverizarea unor 
nea fonduri scoase 
zunarul statului ? 
cum. Spectacolele

justificată 
aseme- 

din bu- 
Nicide- 

. circului
se desfășoară cu săli pe 
jumătate goale ; indicele de 
folosire a locurilor a osci
lat anul trecut între 44 la 
sută și 66 la sută, neatin- 
gînd în nici una din cele 6 
unități ale circului cel pu
țin limita minimă de 80 la 
sută pe baza căreia a fost 
stabilit planul de încasări. 
Deși avem artiști realmente 
talentați, maeștri apreciați 
atît de spectatorii de la noi 
cît și de peste hotare, spec
tacolele pe care circul ni le 
oferă în ultimii ani sînt tot 
mai sărace ; sub nume di
ferite asiști mereu aproape 
la același program. încer
cările de a înnoi spectaco
lul de circ au dus aeocam-

eică" s-au consumat 568 580 
Iei, iar la încasări abia s-au 
adunat 397 452 lei. Aseme
nea spectacole, pe lîngă 
faptul că nu valorifică co
respunzător forțele artistice 
ale circului, cuprind și un 
mare număr de colaboratori 
externi care nu ridică va
loarea spectacolului, nu 
sporesc succesul de public. 
Suma plătită anul trecut 
laboratorilor a fost 
890 000 lei, iar în 1965 
aproape un milion.

Ceea ce poate spori
tr-adevăr substanțial intere
sul marelui public pentru 
noile spectacole de circ a- 
nunțate pe afiș nu sînt doar 
niște comperaje ieftine, pre
sărate cu cîte o glumă căz
nită sau cu vreo compilație 
literară, ci includerea în 
fiecare dintre aceste pro
grame a cîtorva autentice 
numere de senzație — pe 
care publicul să le caute,

co
de 
de

în-

gen Panaitescu, acrobat. Ani 
de zile însă, la circ ziu a 
existat în această privință 
nici o preocupare, iar noi 
nu știam ce trebuie să lu
crăm". în privința îmbogă
țirii repertoriului cu numere 
noi, Ion Lazăr, acrobat, a- 
rată că „acestea ar putea 
fi realizate și prin promo
varea mai rapidă a tinere
tului. E nevoie de o acti
vitate de perspectivă în a- 
ceastă direcție, ceea ce lip
sește de ani de zile". Un 
alt artist al circului, Gabriel 
Moșoianu, arată că nu sînt 
folosite mijloacele de sti
mulare materială a perso
nalului artistic pe linia îm
bogățirii repertoriului, a 
perfecționării măiestriei, în 
așa fel încît să se apre
cieze inițiativa și să nu se 
tolereze comoditatea. Circul 
ar trebui să promoveze în 
conducerea activității sale 
artistice adevărați animatori

ai genului, creatori de 
spectacole interesante, atrac
tive.

Mulți 
rat că 
pentru 
în turneu. Multora dintre 
spectacole li se dă dramul în 
turneu fără nici o vizionare, 
sînt înjghebate în preziua 
plecării. Alteori, una se anun
ță pe afiș, alta se oferă în 
sală. Spectacolul „Ali-Baba" 
a fost prezentat de colecti
vul „Victoria" în tablouri 
descompletate, cu numere 
lipsă (acrobație sol, dresură 
cai, iluzionism), cum s-a în- 
tîmplat la Ploiești; „Circul 
florilor de gheață" a avut 
în turneu o versiune mult 
mai slabă față de cea ini
țială, prin includerea unor 
numere de acrobație de alt 
gen, minore ca valoare ar
tistică. Lipsesc adesea, în 
turnee, numerele de atrac
ție. De pildă, circul dispu
ne de două dresoare de a- 
nimale (în legătură cu a 
căror activitate se cheltuieș
te anual circa 800 000 lei
— salariile personalului, 
hrana animalelor etc.) al că
ror aport în spectacole este 
cu mult sub posibilități.

Valoarea încasărilor în 
turneu este scăzută și din 
cauza proastei organizări a 
acestor turnee. Ce succes de 
casă poți să ai, de pildă, 
cînd în decurs de 7 luni, 14 
localități au fost vizitate de 
3 colective cu programe a- 
semănătoare ? Prea puțină 
atenție se acordă reclamei, 
popularizării spectacolelor. 
De obicei, organizatorii de 
spectacole caută să îndepli
nească planul prin reprezen
tații în plus. O asemenea 
treabă care, în afară de e- 
fortul suplimentar solicitat 
artiștilor, implică și noi chel
tuieli, nu este rentabilă.

Menajeria, care ar trebui 
să constituie unul din punc
tele de atracție ale circului, 
este în momentul de față 
slab înzestrată, neinteresan
tă ; deși cuprinde un număr 
mare de animale — a căror 
întreținere este costisitoare
— nici varietatea, nici ca
racterul exotic sau pitoresc 
al acestora nu sînt de natură 
să stîrnească curiozitatea vi
zitatorilor.

Numărul salariaților circu
lui (445) în raport cu numă
rul artiștilor (132) este exa
gerat. „Contrar unor practici 
bine stabilite la circurile din 
străinătate, la noi s-a mers 
pe principiul „omul și func
ția", indiferent dacă aceasta 
implică un număr redus de 
ore de muncă sau are un ca
racter sezonier, periodic și 
poate fi făcută, prin cumul, 
de o altă persoană — ne

artiști ne-au decla- 
există puțină grijă 
ținuta spectacolelor

spune Ion Drughean, direc
tor adjunct al circului. Mai 
mult decît atît, sînt o serie 
de funcții care pur și sim
plu se suprapun. Spre exem
plu, la Circul din București 
exista un șef de unitate, un 
șef de sală, dar și un admi
nistrator, precum și doi con
trolori. Cam aceasta e situa
ția și la colectivele de tur
neu. Aici însă ne costă mult 
mai scump, pentru că tre
buie să plătim pe lîngă sa
larii și diurnă, cazare. Ase
menea munci, cum ar fi cea 
de conducător de colectiv, 
regizor tehnic, controlor de 
bilete ca și montarea și de
montarea circului, ar putea 
fi încredințate unor persoa
ne din corpul artistic, care 
să primească pentru aceasta 
o anumită indemnizație. Am 
scuti astfel circul de plata a 
circa 400 000 lei anual, pen
tru cele trei colective de tur
neu".

Unii dintre interlocutorii 
noștri și-au exprimat păre
rea că și în cadrul persona
lului artistic al Circului de 
stat sînt mulți interpreți 
lipsiți de măiestrie și înve
chiți ca manieră, care nu-și 
mai justifică de mult locul 
în rindurile colectivului și 
sînt primiți cu firească ră
ceală de public ; se impune 
de aceea o triere atentă a 
forțelor de care dispune cir
cul, despovărarea sa de ele
mente venite întîmplător, 
împrospătarea sa cu cadre 
înzestrate pentru cerințele 
artei modeme a circului.

Ar trebui studiate mai a- 
tent toate posibilitățile de a 
îmbunătăți baza materială a 
activității în turneu. „Anul 
trecut, arată Dumitru Ene, 
director al circului, s-au 
cheltuit 1 035 000 lei pentru 
transportul pe cale ferată și 
560 000 lei pentru cazare la 
hoteluri. înzestrarea circului 
cu mijloace proprii de trans
port pe pneuri, cu vagoane 
confortabile de locuit, a că
ror valoare ar putea fi a- 
mortizată în timp scurt, nu 
numai că ne-ar scuti de a- 
semenea cheltuieli, dar ne-ar 
spori și veniturile. Am putea 
astfel pătrunde în numeroa
se localități azi inaccesibile".

Dar cheia problemei ren
tabilizării acestei instituții 
stă în primul rînd în valoa
rea artistică a circului. Prin
cipalele eforturi trebuie să 
se îndrepte spre înnoirea și 
îmbogățirea programelor, 
spre crearea de spectacole 
de o mare frumusețe, care 
să cucerească publicul. A- 
ceasta va constitui și baza 
succeselor financiare.

Ion CIUCHI

Cuta 
morală

a 
serio-

• JL v JL * * zîFațli

(Urmare din pag. I)

humanjias se încărca cu o su
medenie de înțelesuri abstracte, 
s-a concretizat Ia noi prin lamu
ra condiției noastre pămîntene : 
omenia Sub proiectoarele eticii 
populare, fiecare ins se valorifica 
om prin însușirile sale pozitive, 
armonios potențate, sau se desca
lifică neom, daca faptele, gestu
rile și cuvintele Iui trădează 
neomenlo (răutate, ură, pizmă).

Idealul de frumos al poporului 
nostru subsumează, implică si 
presupune un ideal etic. Și re
ciproc. în morala noastră, fru
mosul este atributul suprem ‘al 
binelui. Ca să-și mustre sem, ’ 
care într-o împrejurare s-a dc 
dit nevrednic, românul spune .

— Nu-i frumos ce ai făcut. 
Sau :
— Te-ai purtat urîl.
La francezi, termenul echiva

lent este acela de chic, din do
meniul modei, ca și cum haina 
l-ar face pe om, iar nu omenia.

Astfel structurat, românul este 
și curat la vorbă. Aluviuni socia
le multiple au atacat curăția de 
limbaj a țăranului, care nu înju
ră însă frecvent ca tîrgovețul și 
ca, înainte vreme, „lumea bună”, 
dintr-un snobism pervertit.

Sînt surprins de cîte ori întîl- 
nesc, în literatura noastră actua
lă, cu o frecvență uneori regre
tabilă, voluptatea stilistică a în
jurăturilor. Să fie oare o formă»is
teață a bogăției verbale ? Sc u o 
nadă, un mod șiret de a c^pta 
interesul cititorului ? Ori o re . ru- 
descență naturalistă, alături de 
plăcerea descriptivismului ero
tic ?

în definitiv, libertatea artistu
lui este necontestată in alegerea 
tematicii, ca și în aceea a ex
presiei literare. Nimeni nu se gîn- 
dește să impună vreo preferință 
pentru anumite teme și anumite 
cuvinte. Clasicii francezi soco
teau ignobil (etimologicește : 
vulgar) cuvîntul cheval (cal) și-l 
înlocuiau cu coursier (alergător). 
Evident, scrupulul era salonard, 
ca nu cumva „lumea bună” să 
se folosească de limbajul „vul
gului". Vulgară nu este limba 
poporului, cl acel limbaj care 
jignește sentimentele obștești de 
cuviință și simțul moral al între
gii societăți. Nuvelistul sau ro
mancierul care-și zmălțează scri
sul cu trivialități calculate se 
înșală fundamental. Ele pot 
trezi curiozitatea, dar provoacă 
cert dezgustul. Tot astfel, scenele 
erotice „tari”, cu amănunte ana
tomice și fiziologice, sînt de do
meniul senzației și pot stîrni joa
se plăceri, dar scriitorul vrednic 
de acest nume are altă chemare 
decît aceea a vînzătorului clan
destin de reprezentări infame, 
„sous le manteau”, ascunse sub 
pulpană. Acei scriitori care cred 
că erotismul este un „condiment” 
nelipsit succesului își subesti
mează cititorii, dornici de a-și în
frumuseța orizontul privirii artis
tice, iar nu de a și-l urîți. Sexuali
tatea nu se încadrează artistic 
prin ea însăși, ci numai prin in
terferențele ei de ordin etic, cînd 
ridică probleme. Aceste proble
me sînt însă de ordin moral și 
se lipsesc de descripțiile de in
teres pur clinic, mai ales cînd 
sînt și aberante.

Tradiția cea bună, a clasicilor 
și a folclorului, respinge atît ex
presiile „tari”, cît și scenele 
„tari* — epitet străin, deoarece 
tăria noastră este de ordin etic, 
nu de esența senzaționalului. 
Cruditatea în expresie și în des
criere nu poate fi de domeniul 
frumosului. O respinge nu numai 
simțul nostru moral, dar și cel 
estetic. Nu pot plăcea cuvintele 
triviale, mai ales înjurăturile, și 
cu deosebire cele ce ating puri
tatea sentimentelor filiale, sfințe
nia maternității. O înjurătură de 
mamă pe o pagină literară este 
ca un scuipat zvîrlit de scriitor 
în ochii femeii care l-a purtat în 
sîn și l-a hrănit. înainte de a-și 
finisa proza, scriitorul cu a- 
ceste triste năravuri ar trebui 
să reflecteze că dezaprobarea 
cea mai aspră, la lectură, i-ar 
veni de la însăși aceea care l-a 
născut, l-a crescut și l-a „edu
cat".
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încheierea lucrărilor Consfătuirii Plenara Comitetului Uniunii Comunicatul sesiunii Comisiei

privind activitatea de proiectare Sindicatelor din întreprinderile de colaborare tehnico-științifică
De pretutindeni

în domeniul construcțiilor
și instituțiile agricole româno-ungarăZK

Călătorie pe sub

Concluziile dezbaterilor 
din grupele de lucru

(Urmare din pag. a IlI-a) de

micșora simțitor prin pregătirea 
din timp a sistematizării zonelor 
industriale — problemă în care sfa
turile populare, prin organizațiile 
lor de proiectare, pot da un aju
tor substanțial.

Numeroși participanți la discu
țiile în cadrul grupei de lucru au 
subliniat faptul că sortimentul de 
materiale și elemente de construc
ție este încă redus, calitatea unor 
materiale, aparataje și echipamente 
nu corespunde cerințelor actuale, 
proiectanții nu sînt informați la 
timp și complet de către producă
tori asupra sortimentului și prețu
lui pe care le oferă, cerînd o îm
bunătățire substanțială a activită
ții în aceste domenii.

Concluziile și propunerile pre
zentate în urma discuțiilor din 
GRUPA LA CARE AU PARTICI
PAT PROIECTANȚII DIN CONSI
LIUL SUPERIOR AL AGRICUL
TURII, COMITETUL DE STAT AL 
APELOR, COMITETUL DE STAT 
PENTRU VALORIFICAREA PRO
DUSELOR AGRICOLE ȘI SFATU
RILE POPULARE au fost prezen
tate de tovarășul M. DIAMANDO- 
POL, președintele Băncii de Inves
tiții. Participanții au subliniat nece
sitatea perfecționării, în continuare, 
a planificării luorărilor de inves
tiții, precum și a asigurării capaci
tăților de proiectare corespunzător 
volumului de investiții planificat, 
propunînd, între altele, ca C.S.P. 
și C.S.C.A.S. să reia funcția de 
coordonator al activității de proiec
tare, pe care au avut-o pînă în 
anul 1964, iar C.S.C.A.S. să organi
zeze periodic întruniri ale proiec- 
tanților. în vederea ridicării conti
nue a calității proiectelor s-a pro
pus întocmirea de studii și cerce
tări prealabile pe obiective experi
mentale, ale căror rezultate pozi
tive să fie aplicate la viitoarele 
eterii de lucrări, îmbunătățirea in
formării tehnice și a documentării 
proiectanților, adoptarea de măsuri 
care să ducă la reducerea consu
mului de materiale deficitare, în 
special de metal, la creșterea eco
nomicității construcțiilor și econo-

misirea suprafețelor. O serie 
propuneri se referă la probleme 
specifice sectorului agricol: stu
dierea posibilităților de modificare 
a unor prețuri de livrare la prefa
bricate de beton, materiale de in
stalații, echipamente și instalații de 
irigații în vederea creării condiții
lor folosirii lor mai largi în inves
tițiile din sectorul agricol; scurta
rea duratei de asimilare a gamei 
de utilaje tehnologice necesare 
construcțiilor din agricultură ; mo
dificarea metodologiei de stabilire a 
prețurilor ’ ...................... ‘
lucrări ; 
C.S.C.A.S. 
elaborare, 
proiectelor-tip.

la anumite categorii de 
revizuirea de către 

a actualei metodologii de 
avizare și aprobare a

Vineri a avut loc plenara Comi
tetului Uniunii Sindicatelor din în
treprinderile și instituțiile agri
cole.

La plenară au luat parte ca in
vitați — activiști cu munci de răs
pundere de la C.C. al P.C.R., de la 
Consiliul Central al U.G.S.R., mem
bri ai conducerii Consiliului Su
perior al • Agriculturii, Comite
tului de stat pentru valorifi
carea produsei^ agricole, Departa
mentului pentru valorificarea legu
melor și fructelor, ai institutelor 
de cercetări din agricultură.

Plenara a dezbătut raportul Co
mitetului Uniunii privind mobili
zarea lucrătorilor din întreprinderi
le și instituțiile agricole pentru în
deplinirea planului de stat pe a- 
nul 1966 și sarcinile ce le revin pe 
baza hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie pentru 
înfăptuirea planului de stat pe anul 
1967.

Plenara a adoptat un plan de mă
suri menit să ducă la îmbunătăți-

rea activității desfășurate de orga
nele și organizațiile sindicale în 
vederea îndeplinirii sarcinilor de 
plan și angajamentelor în cel de-al 
doilea an al acestui cincinal. în a- 
cest scop se prevede mobilizarea 
în întrecerea socialistă a lucrători
lor din gospodăriile de stat pentru 
sporirea producției agricole, redu
cerea prețului ei de oost și renta
bilizarea tuturor unităților, iar a 
lucrătorilor din S.M.T. pentru ex
tinderea mecanizării și asigurarea 
în C.A.P. a unor recolte cît mai 
bune. Activitatea sindicatelor pe 
șantierele de îmbunătățiri funciare 
va urmări executarea în termen și 
de calitate a lucrărilor, folosirea cu 
eficiență sporită a terenurilor ame
najate pentru irigat, a celor îndi- 
guite și desecate. Alte măsuri se 
referă la îmbunătățirea activității 
lucrătorilor din unitățile Departa
mentului pentru valorificarea fruc
telor și legumelor și ale Comitetu
lui de stat pentru valorificarea 
produselor agricole. (Agerpres)

între 23—25 ianuarie 1967 au 
avut loc la Budapesta lucrările se
siunii a 16-a a Comisiei de colabo
rare tehnico-științifică româno- 
ungară. Comisia a examinat acti
vitatea de colaborare tehnico-știin
țifică desfășurată de la ultima se
siune și a făcut un schimb de pă
reri cu privire la adîncirea și lăr
girea în continuare a colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări. în protocolul semnat la sesi
une se prevede ca cele două țări 
să-și transmită reciproc docu
mentații tehnice și să primească 
specialiști pentru cunoașterea reali
zărilor tehnico-științifice în dome
niul industriei chimice, petrolului,

de mașini, metalur- 
altele.
a fost semnat din

construcțiilor 
giei ușoare și

Protocolul
partea română de către Virgil Ac- 
tarian, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, 
iar din partea ungară de către Pe
ter Valyi, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării. 
A fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

în timpul sesiunii delegația ro
mână a vizitat unele întreprinderi 
industriale.

Lucrările sesiunii 
rat într-o atmosferă 
înțelegere deplină.

Cronica zilei

Golfstream

s-au desfășu- 
de prietenie și 

(Agerpres)

Oceanograful Jacques Piccard a 
făcut cunoscută presei intenție 
sa de a face vara viitoare, 
timp de șase săptămîni, o călătorie 
de 1500 de mile pe sub Golf- 
stream. Pentru aceasta el va folosi 
noul submersibil pe care l-a con
struit recent in Elveția. Din vasul 
care se va scufunda pînă la o 
adîncime de 2 000 metri, Piccard 
împreună cu colaboratorii săi vor 
avea posibilitatea să cerceteze 
fauna și flora marină.

Doliu in muzica

ușoară italiană

SPORT
HOCHEI PE GHEAȚĂ. — Conti- 

nuîndu-și turneul în U.R.S.S., selec
ționata orașului București a jucat la 
Leningrad cu Dinamo din localitate. 
Acesta a fost cel de-al șaselea joc 
susținut de hocheiștii români în 
U.R.S.S. La capătul unei partide e- 
chilibrate, Dinamo a terminat învin
gătoare cu scorul de 4—3 (0—0, 2—0, 
2—3). '

Următorul joc al hocheiștilor ro
mâni se va disputa la Kalinin.

TURNEUL ZONAL DE ȘAH. — 
în runda a 12-a a turneului de la 
Vrnjacka Banja, Florin Gheorghiu, cu 
negrele, a obținut o nouă victorie, 
învingîndu-1 pe Vizantiadis la muta
rea 28. în urma acestui succes Florin 
Gheorghiu continuă să se mențină 
printre protagoniștii turneului, păs- 
trînd șanse de calificare pentru tur
neul interzonal.

în clasament conduc Florin Gheor
ghiu, Matanovici și Ivkov cu cîte 7,5

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

puncte și o partidă întreruptă fie
care.

Cu două runde înaintea încheierii 
turneului internațional feminin de șah 
de la Beverwijk (Olanda), în clasament 
conduce Kușnir (U.R.S.S.) cu 8,5 
puncte, urmată de Alexandra Nicolau 
(România) 6,5 puncte, Karakas (Un
garia) și Vreeken (Olanda) cu cîte 6 
puncte. în runda de joi, Nicolau a 
remizat cu Kușnir. Vineri a fost zi de 
odihnă.

începînd de vineri, iubitorii de 
artă din Capitală au posibilitatea 
să viziteze expoziția de ceramică a 
artistei Mufide Calik din Turcia. 
Deschisă în sala Kalinderu, din 
str. Dr. Sion nr. 2, sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, expoziția se înscrie în ca
drul schimburilor culturale dintre 
țara noastră și Turcia. Cele aproape 
130 de lucrări expuse, relevă cali
tățile artistice ale creatoarei. La 
deschidere, pictorul Spiru Chintilă, 
secretar al Uniunii artiștilor plas
tici, a prezentat lucrările și pe 
autoarea lor, prezentă la vernisaj.

Ambasadorul Turciei la Bucu
rești, Semsettin Arif Mardin, și ar
tista Mufide Calik au mulțumit 
pentru prilejul oferit de a face cu
noscută în România arta patriei 
lor.

a întrunit ar-care
alți oameni de cui- 
prezenți Al. Bălăci, 

al Comitetului de

La vernisaj, 
tiști plastici și 
tură, au fost 
vicepreședinte 
Stat pentru Cultură și Artă, Vasile
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion .Jalea, președin
tele Uniunii artiștilor plastici, pre
cum și șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★

Asociația de drept internațional 
și relații internaționale din Repu
blica Socialistă România a organi
zat, vineri după-amiază, o ședință 
de comunicări în cadrul căreia 
prof. Mihail Ghelmegeanu a vorbit 
despre „Dreptul și relațiile dintre 
state în cercetările monografice ale 
sociologiei românești".

(Agerpres)

Tradiționalul festival de mu
zică ușoară de la San Remo a 
fost marcat anul acesta de un 
incident tragic: tînărul cîntăreț 
și compozitor Luigi Tenco s-a 
sinucis. Motivul: juriul celui de 
al 17-lea festival a respins com
poziția sa, Ciao, amore, ciao". 
Din cauza acestei sinucideri, în
săși desfășurarea în continuare 
a festivalului este periclitată, nu
meroși cîntăreți anunțindu-și 
intenția de a se retrage din 
concurs.

Tunel japonez

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 29, 30 și 31 ianuarie a.c. In 
țară : Vreme în răcire. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ninsori 
locale. Vîntul va sufla potrivit, 
predominînd din sectorul nordic, 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 15 și minus 5 
grade, local mai coborîte, iar 
maximele între minus 8 și plus 
2 grade. Local ceață. In Bucu
rești : Vreme în răcire. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ninsori 
slabe. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura în scădere ușoară.

I

LA MONTEVIDEO, într-un meci 
contînd pentru campionatul de fotbal 
al Americii de Sud, Chile și Uruguay 
au terminat la egalitate : 2—2 (2—1). 
în clasament conduce Argentina cu 6 
puncte, urmată de Chile și Uruguay 
cu câte 5 puncte.

★

LA RIGA au continuat întrecerile 
concursului internațional de atletism 
pe teren acoperit, la care participă 
sportivi din Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Olanda, Finlanda, Ungaria și 
U.R.S.S. Proba de săritură în lungime 
bărbați a revenit sovieticului Lep’ik 
(7,77 m.), iar cursa de 3 000 m a fost 
cîștigată de Gailis (U.R.S.S.) crono
metrat în 8'30“2/10. Alte rezultate : 
masculin : 55 m garduri — Kazianov 
(U.R.S.S.) 7“5/10 ; 1 000 m — Paukșens 
(U.R.S.S.) 2'36“ ; greutate — Prollius 
(R.D. Germană) 16,92 m ; înălțime — 
Pfeil (R.D. Germană) 2,06 m ; femi
nin : 55 m garduri — Kuzmina
(U.R.S.S.) 7“7/10 ; lungime — Samo- 
tesova (U.R.S.S.) 6,13 m ; înălțime — 
Krom (U.R.S.S.) 1,70 m.

PATINAJ ARTISTIC. — La Bar
naul (U.R.S.S.) s-a desfășurat un con
curs internațional de patinaj artistic, 
la care au participat sportivi din Po
lonia, România și R.S.F.S. Rusă. La 
individual masculin, victoria a reve
nit lui Serghei Volkov (R.S.F.S.R.). 
Patinatorii români au ocupat urmă
toarele locuri : Mihai Stoenescu (6), 
Gheorghe Fazekaș (7) și Dan Să- 
veanu (8). La femei, pe primul 16c 
s-a clasat poloneza Ursula Zelinska. 
Beatrice Huștiu (România) a ocupat 
locul 7, iar Rodica Dida locul 9. La 
perechi, învingătoare a ieșit perechea 
Ludmila și Andrei Olehov (R.S.F.S.R.). 
Cuplul român Daniela Popescu—Ma
rian Chiose a ocupat locul 5.

De la Ministerul Invâfămîntului
Se aduce la cunoștința persoa

nelor interesate că absolvenții li
ceului de cultură generală care, 
potrivit normelor în vigoare, nu 
mai aveau dreptul de a susține 
examenul de bacalaureat, se mai 
pot prezenta la acest examen o 
singură dată, în una din sesiunile 
anului 1967.

în acest sens, la sesiunile exa
menului de bacalaureat din mai- 
iunie sau august 1967 se pot înscrie 
și persoanele care s-au prezentat 
de 3 ori la examenul de bacalau
reat și nu au reușit să-1 promove
ze, precum și persoanele care nu 
s-au prezentat niciodată la acest

examen sau l-au susținut de 1—2 
ori, dar nu mai aveau dreptul să 
se prezinte, deoarece au trecut mai 
mult de cinci ani 
liceului.

Persoanele care 
această aprobare 
pentru susținerea 
bacalaureat, la liceul la care 
absolvit ultima clasă sau la un 
ceu din localitatea în care își 
domiciliul stabil.

Examenul se susține potrivit pro
gramei de bacalaureat valabilă în 
acest an școlar.

de la absolvirea

beneficiază de 
se pot înscrie, 

examenului de 
au
li-
au

(Agerpres)

LA SAINT GERVAIS, campioana 
mondială de slalom, schioara Annie 
Famose (Franța), a cîștigat slalomul 
special, realizînd timpul total de 
91“5/100. Ea Ie-a întrecut pe Marielle 
Go'itschel (92“41/100) și pe Florence 
Steurer (92“67/100).

LISTA DE CÎȘTIGURI C. E. C. ÎN AUTOTURISME

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV 1966

Nr. Numărul
crt. libretului

CITE UN RENAULT 16

1 702-1-4862
2 741-201-548
3 743-1-348
4 761-208-2002
5 760-1-6666

CITE UN RENAULT
10 MAJOR

cu scaune nerabatabile

6 735-1-1917
7 740-1-514
8 701-523-55
9 752-1-8464

10 709-1-14103
11 724-137-20
12 743-1-6122
13 725-1-393
14 715-1-2955
15 715-1-21017
16 732-1-3220
17 716-1-8368
18 724-1-3743
19 719-203-2915
20 741-212-1052
21 750-1-5502
22 717-1-8011
23 710-204-22
24 736-212-4205
25 764-1-3385
26 765-1-3273
27 759-1-23961
28 764-202-1501
29 738-103-2475
30 760-206-2414
31 766-1-6413
32 762-201-5534
33 731-106-8046
34 761-208-6625

CÎTE UN MOSKVICI 408

35 703-1-3138
36 702-1-4969
37 727-137-61
38 709-1-6091
39 709-217-37
40 723-102-1395
41 743-207-606

Nr. 
crt.

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Numărul 
libretului

705-1-1416 
715-1-14931 
754-203-642 

711-102-2356 
708-202-53 

719-201-1298 
727-1-4618 
718-231-39 
756-214-62 
710-1-1938 

736-1-11125 
712-342-18 

760-201-814 
759-1-14676 
759-1-31378 

734-103-11348 
760-1-8433 

761-201-2130 
762-1-5085 

731-103-7524 
761-205-5269 

765-1-2985

CÎTE UN WARTBURG 
LUX

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

735- 267-287 
703-203-119
702-1-6780 
752-1-455 

709-1-8439 
724-103-863 

723-103-1678 
743-209-41 

710-113-1413 
715-1-16599 
732-202-181

716- 1-2523 
723-1-1155

719-201-3329 
727-4-72 

754-270-11
717- 1-1486 

736-202-1007
736- 1-12641 

747-1-1317
760-201-3126

759-1-17415
759- 1-32729 

763-1-2031
760- 1-10371

Nr. 
crt.

89
90
91
92

Numărul 
libretului

762-207-2749
762-1-6744

731-103-9010
761-205-7153

CÎTE UN DAUPHINE — 
GORDINI

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

735- 92-114 
703-809-1344

733-1-268 
752-201-1431 

709-1-16376 
745-2-1431 
743-1-9283 
711-205-73 
715-1-8411

718- 205-374 
732-1-6576

716-203-672
701- 1-1209
704- 1-1712 

741-1-490
750-1-8379 
714-117-33
736- 1-4650 
719-519-6

764-203-2015 
759-1-4084 

759-1-26844 
734-103-5843 
738-103-6118
760- 206-5337 

766-1-9002
762-210-2992 
731-111-1271
761- 208-9292 

703-1-2985
702- 1-4807 
752-223-47 
709-1-5874

709-216-558 
723-102-1268 
743-207-446

705- 1-1271 
715-1-14804 
754-203-503

711-102-2249 
713-618-7

719- 201-970 
727-1-4481

Nr. Numărul
crt. libretului

136 730-1-681
137 717-217-37
138 710-1-1820
139 736-1-11011
140 712-208-16
141 760-201-466
142 759-1-14404
143 759-1-31265
144 734-103-11237
145 760-1-8227
146 761-201-2010
147 762-1-4925
148 731-103-7391
149 761-205-5086
150 715-1-20448
151 723-201-428
152 702-1-1624
153 733-201-3225
154 709-1-2218
155 709-208-1376
156 742-1-578
157 743-1-11955
158 701-203-1390
159 715-1-12761
160 754-1-2169
161 758-210-490
162 708-1-2051
163 719-1-2793
164 727-1-2121
165 744-1-33
166 706-201-545
167 756-1-991
168 736-1-9158
169 712-1-352
170 764-208-935
171 759-1-11233
172 759-1-29777
173 734-103-9537
174 760-1-5143
175 760-208-1204
176 762-1-1883
177 731-103-5136
178 761-205-1747
179 759-1-31171
180 754-1-2787
181 736-1-13990
182 766-1-5744
183 724-1-207
184 702-218-47
185 762-1-780
186 761-208-1955

Depunătorilor care nu se prezintă 
cu libretele de economii ieșite cîști- 
gătoare la sorți în termen de 30 
zile de la data tragerii, la care li 
s-au atribuit cîștigurile în auto
turisme sau nu depun ori nu com
pletează în același termen suma de 
5 000 lei reprezentând contribuția la 
fondul de cîștiguri, li se vor plăti 
cîștigurile în numerar (valoarea 
autoturismului mai puțin contribu
ția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în auto
turisme poate beneficia într-o pe
rioadă de un an de un singur auto
turism, indiferent de numărul libre
telor de economii Cu care participă 
la tragerile de cîștiguri în autoturis
me. Celelalte cîștiguri se plătesc în 
numerar. Tot în numerar se achită 
și cîștigurile titularilor de librete 
care și-au cumpărat autoturisme pe 
bază de depunere la C.E.C., în cursul

anului premergător tragerii la sorți 
la care li s-au atribuit 
autoturisme.

Titularul libretului de 
dobîndă și cîștiguri în 
ieșit cîștigător, înscris pentru procu
rarea de autoturisme, în cazul în 
care dorește să primească autoturis
mul cîștigat, va renunța în prealabil, 
pe bază de cerere, la autoturismul la 
care este înscris ; în caz contrar 
cîștigul se achită în numerar.

cîștiguri în

economii cu 
autoturisme

Tunelul pe sub Canalul Mî- 
necii va avea probabil un con
curent japonez. Această construc
ție, care ar urma să lege insula 
Hokkaido de insula Honshu 
(insula principală a arhipelagu
lui japonez), va fi cu o treime 
mai scurtă decît tunelul franco- 
englez și va costa doar pe jumă
tate, adică 1,4 miliarde franci. 
Este posibil ca, la fel ca tunelul 
franco-englez, acesta să fie gata 
în 1975.

Delfinii „vorbesc"?

Cohjn Tayler, custodele Ac- 
variumului din Port Elizabeth, 
Africa de sud, s-a hotărît să 
stabilească mijloace de comuni
care cu cei doi delfini, Dimple 
și Haig, pe care îi are sub ob
servație. Pornind de la consta
tarea că delfinii percep va
riațiile de intensitate ale sunetelor, 
precum și intervalul dintre su
nete, el a reușit să alcătuiască 
un vocabular de „cuvinte" folo
site de delfini.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Petrolul
Iranului

Săptămînalul iranian 
„Tehran Mossavar" pu
blică următorul articol:

Realizînd acordul cu 
consorțiul internațional 
al petrolului și repur- 
tînd în acest fel victoria 
asupra unuia dintre cele 
mai puternice monopo
luri mondiale, Iranul

va putea de acum să 
plaseze de sine stătă
tor petrolul său pe 
piețele mondiale și să-și 
sporească, în acest fel, 
considerabil veniturile. 
Guvernul de la Tehe
ran a încheiat cu Polo
nia, Ungaria, Ceho
slovacia, Bulgaria și Ro
mânia contracte potri-

vit cărora în decurs de 
cinci ani aceste țări vor 
importa din Iran petrol 
în schimbul unor măr
furi necesare dezvoltării 
industriei și agriculturii 
iraniene. Consorțiul a 
fost nevoit să accepte 
de a pune la dispoziția 
companiei naționale de 
petrol acea cantitate pe 
care Iranul intenționea
ză s-o exporte în țările 
Europei răsăritene. în 
afară de asta, Iranul va 
vinde petrol în Argen
tina, Japonia, Pakistan, 
Elveția, Italia și India.

Consorțiul internațio
nal al petrolului a ac
ceptat să înapoieze țării 
noastre 25 la sută din

terenurile petroliere a- 
rendate lui, adică apro
ximativ 64 000 de kilo
metri pătrați. La dispo
ziția consorțiului se 
afla pînă acum un te
ritoriu de 252 000 kilo
metri patrați, însă ex
tracția de petrol se e- 
fectuează doar pe o su
prafață care nu depă
șește 100 000 kilometri 
patrați.

Specialiști ai fostei 
companii de petrol an- 
glo-iraniene au decla
rat în repetate rinduri 
că rezervele de petrol 
în Iran sînt foarte limi
tate, ceea ce și deter
mină proporțiile reduse

cu consorțiul, 
acestuia au 
de aseme- 

rezervele de

ale extracției. Cînd 
Iranul a încheiat con
tractul 
experții 
apreciat, 
nea, că
petrol din Iran se vor 
epuiza în 25 de ani. 
Englezii și americanii 
intenționau chiar să în
chidă un șir de exploa
tări. Dar după o forare 
repetată la una din son
de, care nu mai funcțio
na de mulți ani de zile, 
a fost descoperit la o 
adîncime de 370 metri 
un mare strat de petrol. 
Forarea în alte regiuni 
a confirmat că compa
nia de petrol anglo-ira-

niană a exploatat doar 
straturile superioare, 
ușor accesibile. Uriașe 
rezerve de petrol au 
fost descoperite însă în 
regiunea Ahvaz, pe care 
specialiștii englezi o 
considerau lipsită de 
perspectivă, precum și 
într-un șir de alte re
giuni ale țării.

Fără îndoială, există 
mult petrol și în subso
lul acelor terenuri care 
vor fi retrocedate de 
consorțiul companiei 
naționale de petrol a 
Iranului. Extracția lui 
va spori considerabil 
posibilitățile de export 
ale Iranului.

Pe ce căi
poate intra 
Africa in
lumea modernă

Ziarul englez „SUN" 
a publicat un studiu 
al cunoscutului pu
blicist Basil David
son, specialist în pro
blemele africane, des
pre situația și pers
pectivele care stau în 
fața locuitorilor „con
tinentului negru".

A pune capăt im
periului nostru — en
glez — în Africa a 
fost o cale 
de a ne elibera pe 
noi de cătușele seco
lului 19.

Dar ce se 
cu africanii? 
punsul este 
clar. Timp de ani 
ani ei au fost tratați 
cu brutalitate, au fost 
disprețuiți și umiliți. 
Numai șansa de a sta 
pe propriile lor pi
cioare le-ar putea da 
africanilor posibilita
tea de a intra în lu
mea modernă. Cu cît

necesară

întîmplă 
Aci răs- 
și mai 

și

își pierd mai repede 
statutul de supuși, cu 
atît mai bine. Este a- 
devărat că această 
eliberare politică de 
sub conducerea colo
nială s-a petrecut în 
condiții departe de a 
fi ideale. Pe 
oameni îi 
perspectiva 
lor necesare 
mea modernă 
științei, industriei 
banilor gheață — 
mai multe handica
puri rigide.

înainte de a fi în
ceput perioada colo
nială, cu aproximativ 
80 de ani în urmă, a- 
fricanii erau împăr- 
țiți în sute de mici 
state, alcătuite din 
popoare cu limbi, re
ligii și sisteme politi
ce diferite. Deși nu 
erau cîtuși de puțin 
moderne, majoritatea 
sistemelor erau via
bile și pașnice. Este o

acești 
așteaptă 

intrării 
în 1U- 

a
Și 

cu

greșeală să conside
răm vechea Africă ca 
un haos amenințător. 
Apoi au venit inva
datorii europeni. Ei 
au împărțit continen
tul în cîteva duzini 
de colonii. în cadrul 
acestor noi granițe 
au închis numeroase 
popoare, 
africană 
treptat
restului lumii.

în ultimii ani ai 
Congo-ului „belgian", 
de pildă, îmi amin
tesc că conducerea 
sa colonială insista 
asupra predării obli
gatorii a limbilor fla
mandă și franceză e- 
levilor africani.

Dar viața 
s-a deschis 

influențelor

Nimic mai stupid 
nu ar fi putut fi ima
ginat. Pentru a-și cîș- 
tiga libertatea, afri
canii au trebuit să a- 
dopte limbile și idei
le europene. Astfel, 
Africa independentă 
și-a făcut apariția 
sub forma a aproape 
40 de „națiuni", deși 
majoritatea cuprind 
popoare diferite, și 
multe din aceste po
poare diferite pun 
încă propriile intere
se locale înaintea a- 
celora ale noii „na
țiuni" căreia se spu
ne că ar aparține. A- 
cesta 
pentru 
este în 
nințată 
în cel puțin patru noi 
state.

este motivul 
care Nigeria 
prezent ame- 

de scindare

Astăzi continentul 
numără aproximativ 
300 milioane de oa
meni. Poate circa 100 
de milioane din aceș
tia sînt aproape de 
limita foametei, sau 
chiar sub ea. S-ar pu
tea ca în anul 2000 
să existe peste 700 
milioane de africani. 
Cîți dintre aceștia 
vor avea deajuns de 
mîncare ? Dacă capa
citățile productive nu 
se extind cu rapidita
te, cum, în general, 
nu se întîmplă astăzi, 
milioanele de înfo
metați și de depose
dați se vor înmulți 
rapid. Prea multe gu
verne par mulțumite 
să lase problema dez
voltării economice pe 
seama presupusei ma
gii a ajutorului străin.

Țările capitaliste 
bogate își reduc ca
ritatea, ciopîrțindu-și 
„darurile" și împru
muturile. Iar capita
lul particular, acum 
ca și în trecut, prefe
ră să-și „întărească 
forța", adică să se 
ducă acolo unde pro
fiturile sînt mai rapi
de, mai mari și mai 
sigure. Majoritatea 
capitalului particular 
care este exportat în 
prezent din țările bo
gate se îndreaptă 
spre alte țări bogate. 
Chiar dacă nu s-ar 
întîmplă așa, ajutorul 
străin nu ar putea fi 
niciodată suficient 
pentru a face să

crească producția a- 
fricană. Nu cele mai 
cuprinzătoare cornuri 
ale abundentei sînt 
cele ce ar putea pro
duce o schimbare în 
tabloul general al să
răciei care se înrău
tățește. Numai efor
turile depuse de po
poarele respective 
pot realiza aceasta.

Ce fel de eforturi? 
Răspunsul nu este 

al meu. îl veți găsi 
în numeroase dis
cursuri africane înflă
cărate, în programe 
și manifeste. El poate 
fi rezumat în trei 
puncte.

1. A ridica produc
ția de alimente cu a- 
jutorul noilor mijloa
ce tehnice, a unor 
cantități mai mari de 
îngrășăminte și a u- 
nor forme mai bune 
de cooperare agricolă.

2. A strînge capi
talul în mîinile statu
lui și a-1 folosi în
tr-un mod planificat 
pentru înființarea de 
ramuri industriale, 
construcția de șosele, 
cumpărarea de echi
pament modern.

3. A exploata la 
maximum resursele 
existente prin unifi
carea eforturilor di
feritelor țări africane, 
cel puțin pe o largă 
bază regională.

O parte din acestea 
s-au întîmplat ici 
colo. Zambia are un 
plan național care ar 
trebui să ajute foar-

acum 
de la

te mult populația sa. 
Egiptul își irigă cu 
succes pămînturile 
semipustii. pentru a 
obține mai multă 
hrană.

Dar Zambia are no
rocul să dispună de 
un sac cu bani din 
minele sale de cupru, 
în timp ce Egiptul 
are Nilul și 
barajul înalt
Assuan, dătător de 
viață. Kenya, Uganda 
și Tanzania încearcă 
să se unească pe o 
bază regională, și 
s-ar putea ca Zambia 
să li se alăture.

Majoritatea celor
lalte țări sînt prea 
mici sau prea sărace 
pentru a se angaja 
într-o expansiune ra
pidă pe cont propriu.

Se vor schimba lu
crurile ?.

Da, se vor schimba. 
Dar nu ușor, deoare
ce schimbările nece
sare vor trebui să fie 
radicale și curajoase.

Schimbările de care 
are nevoie nu pot fi 
învățate în țările bo
gate din occident. 
Căci e nevoie de 
schimbări care să ac
tivizeze și să insufle 
energie milioanelor 
de oameni care tră- 
iese în zeci de mii 
de sate împrăștiate, 
schimbări care să le 
deschidă accesul spre 
noua tehnică și să-i 
facă să depășească 
conflictele existente 
în Africa.

i



viața internațională
A FOST SEMNAT TRATATUL PRIVIND

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
27 ianuarie, la Moscova, Washing
ton și Londra a fost semnat trata
tul privind „Principiile care con
duc activitatea statelor în explo
rarea și folosirea spațiului cosmic, 
a Lunei și altor corpuri cerești" de 
către reprezentanți ai statelor de
pozitare ale tratatului : U.R.S.S.,
S.U.A. și Anglia.

După cum s-a mai anunțat, la 
19 decembrie 1966, Adunarea Ge
nerală a O.N.U. a adoptat o rezo
luție, prezentată de un grup de 38 
de state, printre care și România, 
care aprobă tratatul cu privire la 
„Principiile care conduc activita-

tea statelor în explorarea și folo
sirea spațiului cosmic, a Lunei și 
altor corpuri cerești".

Tratatul a fost deschis tot. la 27 
ianuarie, pentru semnare tuturor 
țărilor în capitalele celor trei sta
te depozitare.

Din partea Republicii Socialiste 
România, tratatul a fost semnat de 
către ambasadorii Teodor Marines
cu — la Moscova, Petre Bălăcea- 
nu — la Washington și Vasile 
Pungan — la Londra. Tratatul a 
fost, de asemenea, semnat în cele 
trei capitale și de reprezentanții 
altor state.

Vizita în Iran a tovarășului
Gheorghe Rădulescu

TEHERAN 27 (Agerpres). — 
Continuîndu-și vizita în Iran, vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri al 
România, 
însoțit de

. de stat de

Republicii Socialiste 
Gheorghe Rădulescu, 
Bahaduri, subsecretar 

pe lîngă primul minis-

tru iranian, a fost oaspetele ora
șelor Abadan, important centru 
petrolier, Shiraz și Isfahan.

Guvernatorii orașelor respective 
au făcut o caldă primire oaspete
lui român. în cinstea sa au 
oferite dineuri.

Ministrul comerțului 
exterior al României

fost

oaspete al orașului Toulouse
PARIS 27 (Agerpres). — Gheor

ghe Cioară, ministrul comerțului 
exterior al Republicii Socialiste 
România, a sosit vineri la prînz la 
Toulouse. După amiaza a 
sacrată vizitării uzinelor 
viation" unde se fabrică 
„Caravelle" și numeroase

fost con- 
„Sud A- 

avionul 
tipuri de

Memoriul partidului
E. D. A. adresat

ATENA 27 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Deputății partidului E.D.A. 
(Uniunea democrată de stînga) au 
înmînat premierului Paraskevo- 
poulos un memoriu în care cer ca 
înaintea alegerilor să fie luate o 
serie de măsuri printre care : eli
berarea tuturor deținuților politici 
închiși după demisionarea lui 
Papandreu, desființarea legilor ex
cepționale care împiedică Partidul 
Comunist din Grecia să ia parte 
la alegeri, neutralizarea politică a 
aparatului de stat, de poliție și al 
armatei și dezarmarea organizației 
parastatale de dreapta. T.E.A. Răs
punzînd deputaților E.D.A., pre
mierul Paraskevopoulos a declarat 
că, așa cum se arată și în declara- 
ția-program, guvernul său este 
hotărît să asigure alegeri libere 
luînd toate măsurile care se impun. 
Partidul E.D.A. care va propune 
candidați în toate circumscripțiile 
electorale din țară și-a exprimat 
dorința de a colabora cu toate per
sonalitățile progresiste.

belgrad Marko Nikezici
despre unele probleme 
internaționale actuale

BELGRAD 27 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La ședința Vecei Federale a 
Skupștinei Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Marko Nikezici, secretar 
de stat pentru afacerile externe, 
a făcut o expunere privind pro
blemele internaționale actuale și 
politica externă a țării sale. „In
dependența și egalitatea în drepturi 
a tuturor țărilor constituie acei 
factori esențiali care pot duce la 
consolidarea păcii, deoarece pacea 
poate fi asigurată numai cu con
diția respectării dreptului fiecărui 
popor de a fi liber de orice ames
tec străin și de a-și hotărî singur 
treburile sale" — a subliniat vor
bitorul. Guvernul Iugoslaviei 
acordă toată atenția dezvoltării 
relațiilor cu țările europene, cît și 
problemelor europene în ansam
blu, fiind interesat în găsirea de 
soluții care să corespundă intere
selor tuturor popoarelor europene 
— a spus el, adăugind că „ideea 
conferinței cu privire la securitatea 
europeană merită toată atenția și 
sprijinul".

Nikezici a arătat că relațiile Iu
goslaviei cu țările socialiste din 
Europa se caracterizează printr-o 
strînsă colaborare și se bazează pe 
practica principiilor verificate ale 
egalității în drepturi, neamestecu
lui, respectării reciproce a căilor 
și formelor de dezvoltare socia
listă. Amintind vizitele făcute de

Represiuni antidemocratice

președintele Tito în România, el 
a arătat că acestea au prilejuit un 
schimb foarte util de păreri, con- 
statîndu-se că există condiții favo
rabile pentru dezvoltarea în conti
nuare a colaborării multilaterale 
dintre cele două țări. Colaborarea 
bilaterală cu țările socialiste 
vecine — a spus vorbitorul — 
constituie un factor important în 
dezvoltarea relațiilor prietenești 
dintre popoarele balcanice.

Secretarul de stat a arătat că 
relațiile Iugoslaviei cu țările 
occidentale au continuat să se 
dezvolte și că anul trecut aceste 
țări au ocupat un loc foarte im
portant în domeniul schimburilor 
de mărfuri, al turismului și finan
ciar. Nikezici a menționat că de
clarațiile făcute de partea iugosla
vă, ca și declarațiile cancelarului 
Kiesinger exprimă năzuința spre 
normalizarea relațiilor dintre Iu
goslavia și R.F. a Germaniei, inclu
siv restabilirea relațiilor diploma
tice.

în continuare vorbitorul s-a refe
rit la problema războiului din 
Vietnam, arătînd că acesta consti
tuie cea mai acută problemă. De 
asemenea, secretarul a vorbit și des
pre o serie de alte probleme in
ternaționale, ca problema dezar
mării și sporirea rolului O.N.U.

„Acțiunile de politică externă ale 
țării noastre, a spus în încheiere 
Marko Nikezici, vor fi și în viitor , 
orientate spre consolidarea păcii 
și colaborării internaționale, spre 
asigurarea dreptului fiecărui popor 
de a trăi în libertate și indepen
dență".

elicoptere. Gheorghe Cioară și per
soanele care-1 însoțesc au fost în- 
tîmpinați de Paul Simonet, secre
tarul general al societății „Sud 
Aviation" și de Bernard Dufour, 
director al uzinelor din Toulouse. 
Direcția societății a oferit un de
jun în onoarea oaspeților români.

Amintind de relațiile franco- 
române și de numeroasele convor
biri dintre România și Franța, Paul 
Simonet a vorbit și despre călăto
ria din martie 1966 la București a 
generalului Puget, președintele de 
atunci al societății „Sud Aviation", 
împreună cu delegația Consiliului 
național al patronatului francez, 
călătorie în cursul căreia s-a exa
minat dezvoltarea tranzacțiilor 
între „Sud Aviation" și România. 
El a relevat contribuția pe care ar 
putea-o aduce cooperarea indus
triei românești la unele fabricate 
ale uzinelor „Sud Aviation". în a- 
ceastă privință inginerii de la „Sud 
Aviation" care au fost în România 
s-au întors cu concluzia că indus
tria română ar putea procura so
cietății franceze mașini-unelte de 
diferite tipuri și alte materiale.

în răspunsul său, Gheorghe Cioa
ră și-a exprimat satisfacția pentru 
primirea și întrevederile foarte 
călduroase avute cu conducătorii 
lui „Sud Aviation".

Gheorghe Cioară a subliniat efor
turile economiei românești pentru 
o și mai mare intensificare a ex
porturilor sale de mărfuri și de di
verse alte materiale. Remarcînd eă 
în 1970 peste 47 la sută din ex
porturile României vor fi reprezen
tate de produse industriale și chi
mice, el a spus : „Vrem să stabilim 
raporturi cu dumneavoastră și să 
fixăm în ce măsură putem defini 
colaborarea noastră". „Strîngînd 
legăturile noastre de prietenie tra
dițională nu facem decît să conso
lidăm relații ce există de muită 
vreme" — a spus el în încheiere.

După dejun, Gheorghe Cioară și 
ceilalți oaspeți, însoțiți de Paul Si
monet și Bernard Dufour au vizi
tat principalele departamente ale 
uzinelor, unde se fabrică avioane
le „Caravelle", precum și secția 
unde este în curs de realizare pri
mul prototip al avionului superso
nic „Concorde".

Ziua s-a încheiat printr-un dineu 
oferit în cinstea oaspeților români 
de către Roger Moris, prefectul re
giunii, la care au luat parte nu
meroși reprezentanți ai autorități
lor locale.

I. B. TITO 
VIZITEAZĂ
U. R. S. S

BELGRAD 27 (Agerpres). — 
Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, cu 
soția, a plecat într-o scurtă vizită 
în U.R.S.S., la invitația lui Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. Președintele Tito este 
însoțit de Mialko Todorovici, 
secretarul Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., Hakia Pozderaț, 
secretar federal pentru industrie 
și comerț, și Mișo Pavicevici, 
adjunct al secretarului de stat 
pentru afaceri externe.

în cursul dimineții de sîmbătă 
președintele Tito și persoanele 
care îl însoțesc vor sosi la Moscova.

NICARAGUA

CE URMĂREȘTE•»

NOUA LEGE A PRESEI
MANAGUA 27 (Agerpres). — 

Guvernul nicaraguaian a promul
gat joi o nouă lege a presei, prin 
care își asumă dreptul de a 
suspenda orice ziar care publică 
„informații cu caracter subversiv1*. 
Promulgarea noii legi a presei se 
numără printre măsurile luate de 
guvern pentru a împiedica partici
parea partidelor de opoziție la 
campania electorală și la alegerile 
din 5 februarie.

Pe de altă parte, din Managua 
se anunță că guvernul a ordonat 
gărzii naționale să ocupe poziții și 
să patruleze în capitala țării, pen
tru a împiedica orice demonstrație 
a forțelor de opoziție. Poliția a 
anunțat, într-un comunicat, că nu 
va fi permisă nici o manifestație 
fără autorizația prealabilă a au
torităților.

Stadiu critic în
„runda Kennedy

N. Podgornîi în vizită

la Milano
MILANO 27 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și vizita în Italia, Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. a 
fost la 27 ianuarie oaspetele între
prinderilor societății de stat „ENI“ 
din San-Donato, suburbie a orașului 
Milano* în convorbirile avute

Nikolai Podgornîi s-a referit Ja 
dezvoltarea colaborării economica 
dintre Uniunea Sovietică și Italia- 
„întărind și extinzînd această co» 
laborare, noi dovedim în practică 
utilitatea relațiilor economice, care 
aduc avantaje reciproce țărilop 
noastre".

BUDAPESTA

Lucrările
Adunării
a R.P

sesiunii
de Stat AL f. U. P.
Ungare
27 (Agerpres). —BUDAPESTA 

în cadrul sesiunii Adunării de Stat 
a R. P. Ungare, care dezbate pro
iectul de lege cu privire la bugetul 
de stat pe anul 1967, a luat cuvîn- 
tul Bela Biszku, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U. Refe- 
rindu-se la unele probleme inter
naționale, el a subliniat că obiecti
vul cel mai important al politicii 
externe a R. P. Ungare este dez
voltarea necontenită a relațiilor cu 
țările socialiste. Guvernul ungar 
năzuiește, totodată, spre relații 
pașnice, rodnice și cu țările neso- 
cialiste din Europa. Această cola
borare este stimulată de condițiile 
reale din Europa zilelor noastre. 
Vorbitorul a subliniat că R. P. Un
gară se pronunță împotriva revan- 
șismului vest-german, dar ar fi 
gata să dezvolte și mai mult re
lații bazate pe avantajul reciproq 
cu Republica Federală a Germa
niei, inclusiv să reglementeze re
lațiile interstatale. în încheiere, 
Bela Biszku a subliniat că guver
nul ungar se străduiește și pe căi 
diplomatice să contribuie la întă
rirea securității europene.

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — La 
26 ianuarie, la Varșovia a avut 
loc o ședință a Prezidiului Corni-, 
tetului Polonez al Frontului Uni
tății Poporului, ale cărei lucrări au 
fost prezidate de Edward Ochab, 
președintele Comitetului. Membrii 
prezidiului au examinat cu acest 
prilej proiectul de directive refe
ritoare la sarcinile și volumul acti
vității comitetelor Frontului Uni
tății Poporului. Participanții la 
discuții, printre care Jozef Cyran- 
kiewicz, Zenon Kliszko, Marian 
Spychalski, și alți membri ai pre
zidiului, au relevat importanța sar
cinilor comitetelor F.U.P. în dome
niul formării conștiinței socialiste 
a opiniei publice, dezvoltării ini
țiativelor obștești, colaborării și u- 
nirii eforturilor părinților, școlilor, 
organizațiilor de masă și de tine
ret, instituțiilor și organelor pi; 
terii locale în vederea educării ti
neretului.

Prezidiul a adoptat raportul cu 
privire la activitatea desfășurată în 
ultimii șase ani de Comitetul știin
țific al F.U.P. în scopul sărbăto
ririi unui mileniu de la înființarea 
statului polonez și a examinat da
rea de seamă a Comitetului obștesc 
pentru construirea de școli și in
ternate, privind strîngerea de mij
loace și activitatea comitetului în 
anul 1966.

în 
tămîni, 
dită a 
un nou val de repre
siuni polițienești. Au
toritățile saudite în
cearcă să le treacă sub 
tăcere pentru a ascun
de opiniei publice 
cruzimile săvîrșite și a 
lăsa impresia că în in
teriorul țării ar domni 
liniștea. Dar faptele au 
ajuns să fie cunoscute 
și dincolo de granițele 
Arabiei Saudite. „A- 
proape 400 de oameni, 
aparținînd triburilor 
răsculate au fost omo- 
rîți de trupele regelui 
Feysal, care au făcut 
uz de gaze asfixian
te" — a declarat la 
Cairo Abdallah Juzei- 
lan, vicepreședinte al 
consiliului de miniștri 
yemenit. Sute de oa
meni au fost arestați în 
timpul unei „operații 
de curățire", desfășu
rată pentru descoperi
rea elementelor din 
opoziție, — arată ziarul 
egiptean „Al-Ahram". 
Ziarul adaugă că ares
tările sînt o urmare a 
rezistenței crescînde 
față de orientarea reac
ționară a politicii rege
lui Feysal.

Regele Feysal 
menține la putere cu a- 
jutorul celor mai con
servatoare și reacționa
re elemente. .Regele 
saudit — scrie revista 
„l’Observateur du Mo- 
yen-Orient et de l’A- 
frique" — reușește să 
controleze teritoriul său 
prin intermediul „gărzii 
naționale" sau așa-nu- 
mita „armată albă". A-

ultimele săptă- 
în Arabia Sau- 
fost dezlănțuit

ceasta numără circa 
150 000 de „mujahidu- 
ni" („luptători ai cre
dinței") — elemente 
reacționare, ostile, „din 
principiu" oricărei în
cercări de modernizare 
a Arabiei. în aceste 
condiții apare limpede 
de ce Arabia Saudită 
se manifestă și pe plan 
extern ca un bastion 
al reacțiunii. Susți- 
nînd cu ardoare ideea 
creării „pactului isla
mic", ea încearcă să 
înjghebeze „o sfîntă a- 
lianță" a celor mai con
servatoare regimuri, 
pentru a înăbuși lupta 
popoarelor arabe împo
triva vechilor orîndu- 
ieli, împotriva domina
ției monopolurilor străi
ne. Regimul de la Ryad 
se dovedește astfel cel ' 
mai asiduu sprijinitor 
al politicii cercurilor

imperialiste în Orientul 
arab.

Așa cum arată însă 
evenimentele, pături tot 
mai numeroase ale 
populației încep să în
țeleagă esența reacțio
nară a acestor planuri 
și se ridică la luptă 
pentru zădărnicirea lor. 
în ciuda arestărilor și 
a altor măsuri repre
sive luate de oficialită
țile saudite, la Ryad 
și în alte orașe ale ță
rii s-au intensificat ac
țiunile de sabotaj. 
După cum informează 
ziarul „Al-Ahram“, în 
ultima vreme au avut 
loc cinci noi explozii 
din care una în han
garul aerodromului mi
litar din Ryad iar alta 
la Cartierui general al 
armatei saudite.

C. OPRICA
Cairo.
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GENEVA 27 (Agerpres). 
prilejul unei conferințe de presă, 
directorul general al G.A.T.T., Eric 
White, a declarat că negocierile din 
cadrul „rundei Kennedy" se află 
într-un stadiu critic. „în actuala 
situație, a spus el, tratativele între 
tehnicieni nu mai pot fi eficiente. 
Se impune organizarea la Geneva a 
unei reuniuni a miniștrilor țărilor 
participante. Această reuniune ar 
putea avea loc în cursul lunii apri
lie".

Răspunzînd la întrebările ziariș
tilor, White a afirmat că păstrea
ză „un optimism moderat cu pri
vire la rezultatele posibile ale unor 
asemenea discuții la nivel ministe
rial".

se

B| HANOI. într-o declarație dată publicității de un 
“ purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam, este condamnată bombardarea 
în continuare a orașelor nord-vietnameze de către a- 
viația americană. Declarația precizează că în zilele de 
21 și 22 ianuarie, a fost bombardată în repetate rîndurî 
capitala provinciei Ninh Binh, Jar la 25 ianuarie au 
fost atacate orașul Nam Dinh, și capitala provinciei 
Thanh Hoa. în declarație se arată că avioanele ameri
cane au lansat bombe, distrugând fără discernămînt 
cartiere populate, uzine, instituții publice, spitale, școli. 
Numeroase persoane civile au fost omorîte, iar multe 
locuințe au fost transformate în ruine.

F3S SOFIA. La 26 ianuarie, Todor Jivkov, prim-secretar 
“ al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri, Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare au făcut o vizită la 
Uzina de tractoare din orașul Karlovo. Aici vor fi 
produse anual 15 000 de tractoare, iar ulterior, după 
lărgirea întreprinderii, producția anuală va spori la

încă o dovadă acuzatoare a re

gimului rasist rhodesian. Pe 

fafada unui motel se poate citi : 

„Acest motel nu este mulfirasial"

J'"'

■ țPVXi ' VTO.

THIS MOTE.U HOT
jmjuvmon-

30 000. Pentru prima oară în acest an, Bulgaria va 
exporta tractorul „Bolgar", destinat lucrărilor în vii.

■ PARIS. Vineri, ministrul afacerilor externe al R.P. 
“ Polone, Adam Rapacki, a continuat convorbirile 
politice cu ministrul de externe francez, Maurice Couve 
de Murville. în aceeași zi, ministrul afacerilor externe 
polonez a fost primit de președintele de Gaulle și de 
primul ministru, Georges Pompidou.

D STOCKHOLM. Ministrul comerțului exterior al 
R. S. Cehoslovace, Frantisek Hamouz, și ministrul 

comerțului al Suediei, Gunnar Lange, au semnat la 
Stockholm un nou acord comercial de lungă durată 
între cele două țări pe perioada 1967—1971.

corespondență 
din Paris

și pagube 
la 10 mili- 
acesta este

M SOFIA. A încetat din viață Dobri Terpeșev, unul 
™ din cei mai vechi activiști de frunte ai Partidului 
Comunist Bulgar, fost membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Bulgar.

Naționalizarea

industriei

siderurgice

a Angliei
LONDRA 27 (Agerpres). — 

Camera Comunelor a adoptat joi 
seara, în a treia și ultima lectură, 
legea privind naționalizarea in
dustriei siderurgice a Angliei. 
Legea prevede trecerea în proprie
tatea statului a 14 mari societăți 
siderurgice britanice, care produc 
aproximativ 90 la sută din oțelul 
țării. în favoarea naționalizării 
industriei siderurgice — unul din 
punctele programatice ale Partidu
lui laburist — au votat 306 
deputați, iar împotrivă 220.

Trecerea industriei siderurgice 
în proprietatea statului va avea 
loc prin răscumpărarea întreprin
derilor contra unor sume aprecia
bile acordate capitaliștilor care le 
dețin în prezent.

Opt sute de morji 
materiale evaluate 
oane de dolari — 
ultimul bilanț provizoriu al ca
tastrofei provocate de inunda
țiile din sfatul Rio de Janeiro. 
In fotografie: O șosea surpată 

din cauza inundațiilor

corespondență din Londra
Persistența dificultăților în 

economia și finanțele multor 
țări occidentale și-a reflectat 
actualitatea pe parcursul ce
lor două zile de discuții de la 
Londra în cadrul întrunirii 
reprezentanților principalelor 
țări industriale și comerciale 
occidentale (cunoscute sub 
numele de „grupul celor 
zece") împreună cu directorii 
fondului monetar internațio
nal (F.M.I.). Obiectivul princi
pal a fost de a examina în 
comun în ce măsură s-ar pu
tea elabora un proiect, prevă- 
zînd introducerea unei noi 
unități monetare — un fel de 
bancnotă internațională — 
care să fie adăugată la aur, 
dolari și lire sterline, în re
zervele mondiale de valută.

Datorită deosebirilor dintre 
poziții, participanții nu au reu-

oet

{£

șit să discute planul propriu 
zis, limltîndu-se deocamdată 
doar la o explorare prelimi
nară. Problema urmează a fi 
dezbătută probabil la viitoa
rea sesiune a F.M.I. cînd vor fi 
examinate principiile care să 
stea la baza sistemului valu
tar, condițiile în care să fie 
realizat noul proiect, precum 
și modul de adoptare a hotă- 
rîrilor în organul de conduce
re. Este semnificativă atitudi
nea delegației franceze, care 
a insistat ca orice hotărîre le
gată de elaborarea unui nou 
sistem valutar să constituie 
rezultatul unui vot unanim. 
Observatorii londonezi afirmă 
că din această atitudine s-ar 
fi desprins intenția de a ză
dărnici un eventual acord asu
pra noii unități monetare.

Liviu RODESCU

Regiunea franceză
tagne a intrat, cu înce
pere de joi, în era atomică 
prin inaugurarea de către 
premierul Pompidou a unei 
noi centrale nucleare în 
Brennilis. EL-4 este prima 
centrală cu o putere indus
trială de 75 megawați elec
trici, care va funcționa cu 
uraniu natural și apă grea ca 
moderator. Randamentul e- 
nergetic al acestei centrale va 
fi de două ori mai mare de
cît cel al centralelor nucleare 
franceze care se bazau pînă 
acum pe reactori moderați 
cu grafit. Folosindu-se apa 
grea ca moderator se va ob
ține o iradiere a uraniului de 
trei ori mai puternică decît 
în reactorul cu grafit. A- 
ceasta va duce la obținerea 
unei cantități mai mari de 
energie electrică pe fiecare 
tonă de uraniu natural uti
lizată și implicit la scăderea 
prețului de cost. Dat fiind 
faptul că apa grea este foar
te scumpă, în prezent se fac 
eforturi pentru a se modera 
la maximum neutronii utili
zând o cantitate cît mai 
mică de apă grea. Deocam
dată se va folosi uraniu ușor 
îmbogățit. Se speră ca ulte
rior să se utilizeze uraniu 
natural. Dacă experiența 
reușește, Franța va dispune 
de o nouă filieră de centrale 
nucleare, în momentul cînd 
ea însăși începe să fabrice 
apa grea ce pînă acum era 
importată din S.U.A.

Prima șarjă de combustibil 
a lui EL-4 este de 16 tone 
uraniu ușor îmbogățit plus 
110 tone de apă grea. EL-4 
va fi așadar nu numai o uzi
nă de încercare, ci totodată 
Și un laborator. Cu EL-4 
Franța intră astfel în filiera 
reactorilor moderați cu apă 
grea și răciți cu gaz, pe care 
în viitor se va baza progra
mul francez de producere de 
electricitate în centrale nu
cleare.

Al. GHEORGHIU
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