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f Refuzurile de mărfuri, analizate 

mai atent, se datoresc defectelor 
' calitative, adică nerespectării nor

melor înscrise în contractele în
cheiate cu beneficiarii. Aceas
ta, pe de o parte. Pe de altă 
parte, tot produse de un nivel scă
zut calitativ sînt și acelea care, 
chiar dacă nu au defecte 
zibile, se află cu o treaptă mai 
decît prevederile standardelor 

1 stat. Efectul negativ al acestei 
; time categorii de produse care

CIRCULAȚIE

TUNIS 8. — Trimișii speciali, 
Nicolae Puicea șl Nicolae N. Lupu, 
transmit: în penultima zi a vizi
tei de prietenie în Tunisia, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, și persoanele care îl înso
țesc au vizitat Centrul cultural in
ternațional de la Hammamet și cî
teva din locurile pitorești de pe țăr
murile Mediteranei. Oficialitățile 
guvernoratului, împreună cu nume
roși locuitori au primit cu multă 
căldură pe oaspeții români.

Președintele Consiliului de Stat 
a fost informat despre bogata ac
tivitate a acestui centru care are 
ca scop dezvoltarea contactelor 
cultural-artistice între Tunisia și 
alte țări, organizarea de conferin
țe și colocvii pe teme privind via
ța africană și arabă. Dispunînd de 
un teatru în aer liber, pe țărmul 
mării, centrul organizează, de 
asemenea, spectacole ale unor 
companii străine de teatru și 
balet de prestigiu. Directorul cen
trului și-a exprimat dorința de a

vedea pe șcena Centrului cultural 
internațional din Hammamet ar
tiști și balerini români.

De-a lungul traseului, pînă la 
Sousse, a doua localitate vizitată 
luni, populația din așezările stră
bătute a făcut o frumoasă primire 
oaspeților români.

întemeiat de fenicieni în sec. al 
IX-lea î.e.n., orașul Sousse s-a dez
voltat de-a lungul veacurilor, fiind 
astăzi al treilea oraș ca mărime al 
Tunisiei. Port la Mediterana, el 
este un important centru economic 
și cultural al țării. La Sousse au 
fost vizitate atelierele filaturii Sa
hel, principalele secții ale acestei 
uzine modern utilată.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a îndreptat apoi spre Monastir, 
unde, la intrarea în oraș, a fost în- 
tîmpinat de președintele Habib 
Burghiba, de ministrul afacerilor 
externe, Hablb Burghiba jr., de 
alte oficialități tunisiene.

Pe străzile împodobite cu stea
guri ale celor două țări și lozinci 
în cinstea prieteniei româno-tuni-

slene, oaspeții au fost salutați cor
dial.

La Monastir a fost vizitată fosta 
mînăstire-fortăreață, „Ribat“. Aici 
se prezintă periodic spectacole „Su
net și lumină" de evocare a trecu
tului istoric.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a depus o jerbă de 
flori la Monumentul martirilor din 
localitate, apoi la invitația pre
ședintelui Habib Burghiba a vizi
tat casa în care acesta s-a născut 
și unde în 1934 el a fost arestat și 
deportat în sudul Tunisiei.

La amiază, în saloanele Palatu
lui prezidențial Skanes din Mo
nastir, președintele Burghiba a 
oferit o masă în cinstea președin
telui Consiliului 
blicii Socialiste

In aceeași zi, 
siliului de Stat,
înapoiat la reședința sa din Tu
nis, fiind însoțit de președintele 
Burghiba și de alte oficialități tuni
siene

de Stat al Repu- 
România.
președintele Con- 
Chivu Stoica, s-a

în ce forme se cristalizează
Diatriba OSMOZA ȘTIINȚEI
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I derogare de la normele de cali- 
’ tate standardizate este, în unele ca

zuri, mult mal mare, din cel puțin 
două motive : se tolerează deliberat, 
cu bună știință, fabricarea și intro
ducerea în circuitul economic a 
unor mărfuri cu valoare de între
buințare redusă, predestinate să 
nu facă față celor mai înalte exi
gențe. Totodată, unii beneficiari, 
omițînd faptul că produsele pe 
care le primesc 
condițiile 
standarde, le dau 
tuși o utilizare, declanșînd, 
exploatare sau la cumpărător, 
secințe soldate de cele mai multe 
ori cu pierderi. Atît produsele cu 
defecte evident calitative, cit și 
cele realizate pe bază de derogări 
nu valorifică la maximum ma
terialele din care sînt confecțio
nate, nu asigură o rentabilitate 
înaltă pentru economie.

Ne vom ocupa de practica dero
gărilor, pe baza unor date concrete 
furnizate de Oficiul de Stat pentru 
Standarde. în unele țări dezvoltate, 
Franța, Republica Federală a Ger
maniei, Anglia, fenomenul derogă
rilor nu există. Mai mult. Atunci 
cînd o întreprindere producătoare 
aplică pe produsul său „marca de 
conformitate cu standardul", ea se 
lasă obligatoriu controlată și e su
ficient ca un singur parametru să 
nu corespundă, pentru ca să plă
tească importante despăgubiri. E- 
vident, marea majoritate a produ
selor întreprinderilor noastre res
pectă cu strictețe prevederile din 
STAS. Cazurile de încălcare a a- 
cestor prevederi 
Unul dintre ele, 
feră la nisipul 
acestui material 
în turnătorii, uneori obișnuiesc să 
inducă în eroare beneficiarii. De 
pildă, pe notele de expediție se 
menționează „conform STAS... sor
tat, calitatea I", pentru ca în 
realitate nisipul să nu fie sortat, 
să conțină pietriș și să fie de 
calitate inferioară. Un asemenea 
procedeu nu servește prestigiului 
furnizorului și provoacă dereglări 
beneficiarului, nisipul acesta de 
calitate inferioară dînd naștere, în 
cazul uzinei „Vulcan" din Bucu
rești, la un volum însemnat de re
buturi.

Dar, să revenim la formele sub 
care se mai manifestă derogările 
de la STAS, dat fiind implicațiile 
lor profunde, deloc neglijabile. Am 
amintit despre amînările termene
lor de intrare în vigoare a standar
delor aprobate. Ne oprim numai 
la două exemple. In anul 1965, Mi
nisterul Petrolului a elaborat, prin 
Institutul de proiectări și cerce
tări pentru utilaj petrolier, STAS

Petre NEDELCU 
Gheorghe RADEL

A UNOR
PRODUSE

minime
nu întrunesc 

înscrise 
acestora

în 
to- 
în 

con-

sînt tot mai rare, 
mai recent, se re- 
Doclin. Furnizorii 
larg întrebuințat
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acordate muncitorilor
și echipelor fruntașe

La Combinatul siderurgic Reși
ța, Complexul minier Moldova- 
Nouă, Uzina de vagoane din Arad 
și în alto întreprinderi industriale 
din Banat au fost înmînate luni in
signe de fruntaș în întrecerea so
cialistă pe 1966, pentru rezultatele 
remarcabile dobîndite în producție. 
Au fost distinși peste 32 000 de mun
citori, tehnicieni și ingineri din în
treprinderi industriale, S. M. T. și 
G.A.S. din regiune. Circa 5 000 de 
siderurgiști și constructori de ma
șini, mineri și constructori de obiec
tive industriale, muncitori din in
dustria de încălțăminte și textilă 
obțin acest titlu pentru a 4-a oară. 
De asemenea, 2 700 de formații de 
lucru au primit diploma de briga
dă sau echipă fruntașă în întrece
rea socialistă. Adunări de înmînare 
a insignelor de fruntaș în întrece
rea socialistă au loc în toate în
treprinderile din țară.

(Agerpres

împotriva

placidității

Horia LOVINESCU

su- 
VIO- 
elo- 
ter-

Sătul de a întîlnl 
totuși prea des 
flete de mucava, 
iam să fac aici 
giul pasiunii în
merri lirici și gene
rali...

Dar am ajuns la o 
mică diatribă împo
triva celor care — 
incapabili de arderi.

ori ferindu-se de ele 
— prefac viața într-o 
melasă informă sau 
într-o combinație 
măruntă. Intr-o ipo
stază sau 
cizi ori 
acești 
nu vor fi 
sarea pămîntului, vor 
strecura totdeauna 
cîlți în angrenajele 
vieții și-și vor găsi

alta, pla- 
mitocosiți, 
apasionali 
niciodată

ancheta „Scinteii" CĂUTAREA
ATRIBUTELOR MODERNE ALE

Răspund : directori și specialiști din 
Ministerul Comerțului Interior, cadre 
didactice de la Institutul de științe eco
nomice, conducători de întreprinderi 
și organizații comerciale, șefi de uni
tăți comerciale, cetățeni.

Dacă am dori să ne exprimăm cu concizia și 
claritatea unei formule, am putea spune : mo
dernizarea comerțului = deservire civilizată și 
promptă+creșterea eficienței economice. Iată de 
ce, în reușita acestei acțiuni sînt interesați atît 
cumpărătorii, care vor să intre în condiții bune, 
cu rapiditate, în posesia mărfurilor dorite, cît și 
unitățile comerciale care — prin introducerea 
unor metode moderne de organizare și deser
vire — își sporesc randamentul economic. Dacă 
avem în vedere că fiecare din noi este, zilnic, 
într-un fel sau altul un cumpărător și că o vastă 
rețea, de zeci de mii de magazine, acoperă în
treg teritoriul țării, atunci ne dăm seama că 
perfecționarea și modernizarea comerțului con
stituie o acțiune de larg interes public și obștesc, 
cu importante repercusiuni asupra economiei 
naționale, cît și, în genere, asupra ridicării 
standardului de civilizație a populației. Așa se 
explică și faptul că indicațiile partidului, la cel 
de-al IX-lea Congres, la consfătuirea din mai 
1966 a lucrătorilor din comerț, cît și cu alte pri
lejuri, preconizează ca îmbunătățirea aprovizio
nării populației prin dezvoltarea rețelei de uni
tăți, prin creșterea și diversificarea fondului de 
mărfuri, să se împletească strîns cu străduința 
pentru modernizarea și ridicarea calitativă — 
pînă la nivelul celor mai avansate țări din lume 
— a activității comerțului din țara noastră.

CU PRODUCȚIA?
Convorbire cu iov. Dorin BREAZU 

director adjunct științific al Filialei din Cluj 
a Institutului de cercetări chimico-farmaceutice

COMERȚULUI
Criteriile și necesi

tatea modernizării...

Am adresat interlocutori
lor noștri întrebările : Ce în
țelegeți prin comerț modern? 
Ce înțelegeți prin moderni
zarea activității comerciale?

Tov. GH. TEODORAȘCU, 
director adjunct al Direcției 
organizării comerțului din 
M.C.I. : „Modernizarea co
merțului nu se rezumă la a- 
menajarea spațiilor din ma
gazine, a fațadelor, nici 
chiar la introducerea unor 
forme noi de desfacere. E 
vorba de un proces mult 
mai complex, care se referă 
la întregul circuit al mărfii 
de la producător la consu
mator. El cuprinde, pe lîngă 
formele noi de desfacere, și 
aspecte privind asigurarea u- 
nui fond de marfă corespun
zător, vehicularea sa cît mai 
rapidă și mai rațională, or
ganizarea judicioasă a rețe
lei comerciale, pentru ca 
produsele să corespundă — 
în ce privește sortimentul, 
prețul, calitatea etc. — ce
rerii consumului local.*

— Lărgirea procesului de 
modernizare — ne răspunde 
tov. BUJOR STĂNESCU, direc
tor adjunct al aceleiași direc-

ții din M.C.I. — are drept 
consecință creșterea planului 
de desfacere, deci și a ran
damentului economic. Printre 
criteriile de alegere a maga
zinelor care urmează să fie 
modernizate figurează acele 
unități care au un mare fond 
de marfă, desfac produse 
frecvent solicitate, sînt așe
zate pe marile artere de cir
culație etc.*.

...Și unele anomalii 

și anacronisme

La solicitarea noastră, nu
meroși cetățeni, pe care i-am 
întîlnit în cursul vizitelor prin 
diferite magazine din Bucu
rești, ne-au împărtășit impre
siile lor, din care se poate 
deduce că multe din reali
zările pe linia modernizării 
comerțului, din ultimii ani, 
oferă reale avantaje publi
cului. Au fost remarcate uni
tăți modern amenajate, cum 
ar fi „Unic* sau supermagazi- 
nul cu autoservire din Drumul 
Taberei, Magazinul de con
fecții pentru femei din Ma- 
gheru, care va purta nume-

Vosile NICOROV1CI

(Continuare 
în pag. a H-a)

singuri pedeapsa în 
însăși mediocritatea 
iremediabilă a desti
nului lor.

Bineînțeles, cum 
omul nu poate fi to
tal lipsit de afecte, 
acestea apar embrio
nar și la „călduți", 
manifestîndu-se prin 
mici spasme inde
cente. Moluscă însă, 
chiar simțitoare, ră- 
mîne moluscă și a- 
tingerea ei 
greabilă.

Am ajuns 
credința că 
zăto- de mulți apa
tici sînt victimele u- 
nei a doua naturi. Ti
rania conformismu
lui, lenea, retează 
mai multe aripi decît 
se bănuiește. Păsă
rile crescute în co
teț devin orătănii. 
Doar cînd aud dea
supra lor 
stolurilor, o 
obscură le 
înalțe capul 
și cioturile 
inutile încearcă 
zvîcnească. Unul din 
meritele principale 
ale revoluției noastre 
a fost lansarea aces
tui strigăt mîndru. 
Zeci de mii de oa
meni resemnați și a- 
daptați la o existen
ță cenușie, au fost 
smulși din apatie. 
Spre propria lor sur
priză au devenit or
ganizatori și con
structori, descope
rind marea, inegala-

e deza-

însă la 
surprin-

strigătul 
pornire 

face să 
spre cer 
aripilor 

să

(Continuare 
în pag. a V-a)

Astăzi, necesitatea legării tot mai strlnse a științei de 
producție, a conlucrării colectivelor de cercetare cu între
prinderile productive apare ca un adevăr de necontestat. 
Experiența cotidiană dovedește însemnătatea deosebită a 
acestei colaborări pentru ambele „părți", ca mijloc de fer
tilizare și perfecționare reciprocă. Dar dacă ldeea colabo
rării este unanim admisă, in ce privește formele și meto
dele concrete de conlucrare, există încă multiple căutări, 
se fac diverse sugestii și propuneri izvorîte din expe
riențe variate. Fiind informați că filiala din Cluj a Institu
tului de cercetări chimico-farmaceutice întreține multiple 
legături de colaborare cu unități de producție, am adresat 
cîteva întrebări pe această temă tovarășului DORIN 
BREAZU, director adjunct științific al institutului.

— Cum se materializează a- 
vantajul reciproc al acestor re
lații pe care le întreține insti
tutul d-voastră 1

— Un lucru este cert și evident, 
faptul că, 
ințific se 
pe relații 
fabricile, 
atît mai 
tele pe care le obțin, atît el 
și „partenerii" săi.

Din aceste considerente, cred că 
pot prezenta interes unele fortne 
și modalități concrete de colabora
re care s-au cristalizat în activita
tea specialiștilor institutului nos
tru și unele unități de pro
ducție specializate în această di
recție. Prin însăși profilul și struc
tura sa, colectivul nostru, ca uni
tate de cercetare departamentală, 
este îndrumat și preocupat de des
fășurarea unei activități științifice, 
cu aplicații practice. Departe de a 
constitui o muncă științifică „in 
sine" și „pentru sine" studiile și 
investigațiile noastre urmăresc nu 
numai probleme de ordin funda
mental, ci, în principal, găsirea u- 
nor soluții și rețete care să poată 
fi introduse in bune condiții si 
cît mai grabnic in producția de 
masă. Dar, deși este vorba de un 
sector de activitate determinat — 
producția de medicamente — for
mele și modalitățile de colaborare 
respective nu pot fi considerate în 
totalitatea lor ca strict specifice, 
multe înscriindu-se ca utilizabile 
și în alte domenii.

Una din întreprinderile cu 
care am închegat multiple și du-

cu cît un colectiv ști- 
bazează în activitatea sa 
mai ample cu uzinele și 
înrudite prin profil, cu 
consistente sînt rezuita- 

cît

rabile raporturi de colaborare de-a 
lungul anilor este fabrica de me
dicamente „Terapia11 din Cluj, cu
noscută prin gama largă de me
dicamente și produse farmaceuti
ce pe care le realizează. Trebuie 
spus că înseși cerințele vieții au 
acționat ca un factor determinant 
în vederea stabilirii unor legături 
suple și eficiente — știut fiind că, 
mai ales în acest domeniu, pro
dusele sînt caracterizate in gene
ral printr-o durabilitate relativ 
scurtă, fiind supuse în mai mare 
măsură proceselor de „demo
dare", ca urinare a apariției al
tor medicamente tot mai efi
ciente. (Ca un singur exemplu, 
progesterona, medicament clasia 
din categoria hormonilor, a fost 
înlocuit într-un timp extrem de 
scurt de un altul cu o efica
citate de circa o mie de ori mai 
mare). Ca urmare, cîștiguj de Linip 
— atit în activitatea de cercetare, 
cît și în cea de aplicare și produ
cere — înseamnă implicit extin
derea perioadei de „valabililate 
maximă" a soluțiilor obținute.

— Ce forme determinate îm
bracă relațiile de conlucrare cu 
producția ?

— Cadrul general al acestor re
lații a fost creat prin contractele 
de colaborare care reprezintă as
tăzi o formă răspîndită de coope
rare între unitățile științifice și în
treprinderile productive și ele stau 
la baza obținerii multor rezultate 
pozitive.

(Continuare în pag. a IV-a)

„CORNUL AFRICII
Prima cunoștință cu Re

publica Somalia am fă
cut-o încă cu mult înainte 
de a poposi la Mogadis
cio, capitala țării. De la 
Homer și Herodot aflasem 
că Somalia este țara ar
borilor de smirnă și mir, 
iar un basorelief pe care 
l-am văzut în străvechea 
Tebă înfățișa aspecte 
ale transportului prețioși- 
lor arbori spre Egipt, pen
tru a fi plantați în grădi
nile celebrelor temple de 
la Luxor. Cînd am ajuns 
la Aden, împînzit de sol
dați britanici cu mîinile 
pe trăgaciul armelor auto
mate, somalezul care se 
afla lîngă mine îmi spu
se : „Aceeași soartă a 
avut-o și Somalia pînă în 
1960. De abia atunci, 
după ce a scuturat jugul 
colonial, fostul protectorat 
britanic și 
sub tutelă 
proclamat 
alcătuind 
malla*.

„A1 Djumhuria As Su- 
maliya' — cum se nu
mește în limba somaleză 
— ocupă extremitatea 
nord-estică a continentu
lui, așa-numitul „corn al 
Africii". Ieșite parcă din 
adîncul golfului Aden și 
Oceanul Indian, malurile

mai o sută douăzeci de 
kilometri despart Moga
discio de Ecuator, dar a- 
propierea de Oceanul In
dian face ca briza răco
roasă a musonilor să în
dulcească climatul capi
talei aproape tot timpul 
anului. Oraș în plină dez-

însemnări de călătorie din Somalia

teritoriul aflat 
italiană și-au 
independența 

Republica So-

de nord și est, line și 
drepte, îi închid forma a- 
proape triunghiulară. Cu 
toate că în nord se află 
un ținut stîncos, unele 
vîrfuri depășind chiar 
2 000 metri înălțime, țara 
este în mare parte for
mată dintr-o cîmpie ne- 
sfîrșită.

Soarele african îți îm
prăștie cu dărnicie raze
le asupra capitalei. Nu-

voltare, Mogadiscio fra
pează mai ales prin va
rietatea peisajului. Case
le albe cu acoperișurile 
strălucitoare din tablă zin- 
cată se înșiruie pe bu
levardele aflate de-a lun
gul țărmului. Plajele din 
Mogadiscio cu nisipul lor 
de aur constituie locul 
de predilecție al turiștilor. 
Denumit în vechime „Per
la albă a Oceanului în

dian*, orașul Mogadiscio 
este o cuprinzătoare îm
binare de vechi și nou. 
In ultimii ani aici au fost 
construite noi blocuri ne 
locuințe moderne, majo
ritatea pentru străini, în
deosebi restaurante, hote
luri. Alături se văd mos
chei vechi, unele datînd 
de peste 1 000 de ani și 
numeroase fîntîni făcute 
după modelul celor din 
Roma. De pe terasa hote
lului Scebelli, apare lim
pede contrastul izbitor 
caracteristic pentru a- 
proape toate capitalele 
țărilor de curînd elibera
te de sub exploatarea 
colonialistă. Dincolo de 
clădirile impunătoare din 
centru, la marginea ora
șului se află căsuțe din 
lut sau chirpici, în care 
trăiește majoritatea locui
torilor capitalei.

C. OPRICA

(Continuare
. în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIVERS
Aviz
amatorilor

Sînt* și oameni care nesocotesc 
pînă ști cele mai elementare nor
me de conviefuire socială. Ca A- 
lexandru Biziniche din Cluj. De 
cînd s-a mutat în blocul turn de 
pe str. Cuza Vodă, liniștea loca
tarilor s-a dus pe apa... Some
șului. Scandaluri în familie, scan
daluri cu vecinii — ,,nu mai era 
de trăit". Recent, tribunalul oră
șenesc, găsind întemeiată recla- 
mafia locatarilor blocului, a emis 
o hofărîre de evacuare a familiei 
turbulente. Acum cetățenii vor 
trăi liniștifi în „turnul" lor de zece 
etaje.

Cînd surîde
un om

La divorț, fiecare dintre soți 
a cerut insistent să i se în
credințeze amîndoi copiii. Dar 
s-a îniîmplat altfel. Tribuna
lul, admițînd desfacerea că
sătoriei soților Purcea din Osi- 
ca de Sus (Balș), a hotărît : 
fata, de 6 ani, se încredințea
ză mamei ; băiatul, de 4 ani — 
tatălui. Sentință definitivă. 
Prin urmare, ceea ce era mai 
rău se întîmplase : copiii se 
despărțeau. Peste un timp, 
cînd executorul judecătoresc 
s-a deplasat la domiciliul tată
lui (unde locuiau amîndoi co
piii) pentru a încredința fata, 
mamei, părinții n-au mai putut 
rezista. Inima de părinte și ra
țiunea au învins. Soții și-au 
reluat viața conjugală. Fami
lia a rămas unită. Plecînd de 
la domiciliul lor, executorul ju
decătoresc Constantin Paloș 
surîdea mulțumit. Avea și de 
ce.

Retrogra
dare

Stadionul din Parcid Strand, 
din Pitești, a fost părăsit de ju
cători, de spectatori și de gospo- ' 
dări. Gardurile, distruse; trihu- I 
nele, putrede ; gazonul, deteriorat 
de „crampoanele"... rîmătorilor 
din vecini. Uitat de toți, bătrinul 
stadion (în oraș a fost construit 
altul nou) găzduiește doar între
cerea în cadrul cupei „cine-i vi
novatul ?“ dintre Dinamo Pitești 
și sfatul popular al orașului. Deși 
Dinamo are experiență internațio
nală, partida este echilibrată. Cei 
de la sfat vor să se afirme. Spi
ritul gospodăresc nu participă ; 
a fost eliminat din competiție. Și 
a retrogradat.

Spiritul 
uman 
si matern 

9

atrofiat
Milioane de femei fac sacrificii, 

adeseori mari, pentru bucuria de a 
fi mamă, lată însă că o femeie a 
ieșit în afara legilor maternității și 
a legilor societății. Floarei Sima din 
Cerătu, raionul Băilești, în vîrstă de 
24 de ani, i-a venit timpul să nas
că. Nu era căsătorită. S-a dus la 
sora ei, Paraschiva Covrig, din 
Panaghia, raionul Craiova, unde a 
născut pe ascuns. Au asfixiat prun
cul. Pentru a șterge urmele prunc
uciderii, cele două femei s-au ur
cat în trenul de Craiova-Calafat, 
lepădînd copilul în dreptul unei 
stații. Sosind urgent la fața locului, 
procurorul Mircea Ivanovici și lu
crători ai miliției au reușit să iden
tifice vinovatele. Justiția se va pro
nunța. A fost lezată Viața. Și no
țiunea de Om.

întreaga viață Floarea Sima va 
bîjbii în bezna faptei sale.

Strada Fără
Nume

în urmă cu 2 luni, aproxi
mativ 250 de familii s-au mu
tat intr-un bloc nou din cartie
rul Tomis IV — Constanța. Dar 
strada nu are nume. Locatarii 
nu-și pot. face mutația pe bu
letin. N-au cum dovedi unde 
stau. Nu primesc coresponden
ță. Sînt sechestrați. Au făcut 
repetate sesizări la sfatul 
poptilar al orașului, dar fără 
rezultat. Le lipsește muza. 
Propunem noi cîteva denu
miri : Strada „Căutării11, „Evi
denței11, „Nomenclatorului11, 
„Cadastrului11. Sau o adresă 
mai sigură : „Cartierul VII, 
cvartalul III, strada VIII, blo
cul IV, prima pe stingă11.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITĂ 
Ștefan DINICÂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii11.

„PROGRESUL"-BRĂILA

De ce nu se cheltuiesc
fondurile destinate
protecției muncii?

în țara noastră, protecția muncii 
constituie o importantă problemă de 
stat. Fondurile mari ce sînt alocate 
întreprinderilor au drept scop asigu
rarea unor condiții optime de muncă, 
prevenirea accidentelor și îmbolnăviri
lor profesionale. Reglementate prin 
lege, aceste condiții cer măsuri efi
ciente pentru dotarea mașinilor și in
stalațiilor cu dispozitive de protecție, 
asigurarea unor sisteme adecvate de 
ventilație, a echipamentului și alimen
tației de protecție, cît și instruirea te
meinică a angajaților în vederea res
pectării normelor de protecție stabili
te. Răspunderea pentru aplicarea a- 
cestor măsuri revine conducătorilor 
producției, șefilor de secții și sectoa
re, directorilor de întreprinderi, foru
rilor tutelare. Cum stau lucrurile la 
uzina „Progresul” din Brăila ?

In 1966, pentru protecția muncii s-a 
stabilit cheltuirea a 2,4 milioane lei. 
Prin planul de investiții s-au alocat 
apoi, suplimentar, pentru moderniza
rea sistemului de ventilație la turnăto
rie și oțelărie, alte 4,7 milioane lei. 
S-au stabilit termene precise de utili
zare a acestor sume pe luni și trimes
tre. „Din păcate — ne-a spus ingine
rul GRIGORE ICHIM, șeful Inspec
toratului regional pentru protecția 
muncii — pe baza unor recente con
statări de pe teren, la această uzină 
se observă o tendință nesănătoasă. Nu 
se cheltuiesc sumele • stabilite pentru 
protecția muncii”.

Iată-ne în uzină. După multe inves
tigații (conducerea nu dispune de o 
evidență precisă, operativă, a cheltu
ielilor pentru protecția muncii), am 
stabilit volumul „economiilor”. Ne-a 
înlesnit acest lucru comitetul de par
tid. Pînă la 1 decembrie, anul trecut, 
nu s-a cheltuit pentru aplicarea unor 
măsuri de tehnica securității muncii, 
echipament și alimentație de protec
ție, propagandă — suma de 750 000 
lei. De asemenea, din lucrările stabi
lite prin planul de investiții pentru 
îmbunătățirea ventilației s-a realizat 
mai puțin de 60 la sută.

Cerem explicații directorului gene
ral al uzinei, ing. NICU CONSTAN
TIN. „Nu știu cum s-a făcut planifi
carea cu un an în urmă, dar cred că 
unele lucrări au fost supraevaluate”.

Din discuțiile avute cu muncitori, 
ingineri, maiștri a reieșit însă că nu 
este vorba de supraevaluarea unor lu
crări. Și că, dimpotrivă, nerealizarea 
lucrărilor planificate periclitează 
securitatea muncii. Aceasta o 
dește și o serie de accidente.

— 91 la sută din cazurile de 
dente, ne-a spus „cu exactitate” 
nerul TERENTE BUGNARIU, 
comisiei pentru protecția muncii din 
comitetul sindicatului, sînt din vina 
angajaților.

Cum s-a stabilit acest lucru ? Am 
aflat că așa-zisele anchete au fost fă
cute în mod subiectiv, fiind menite, 
de fapt, să ascundă superficialitatea cu 
care sînt privite problemele de protec
ția muncii în uzină, precum și slaba 
răspundere în această privință a unor 
cadre de conducere. Să dăm 
exemple : s-a cerut 
s-a înscris în plan procurarea 
mașini de încercat pietre abrazive. 
Cererea a fost dată uitării. Polizînd 
cu pietre necorespunzătoare, acestea 
s-au spart, iar lăcătușul Niță Balaban 
și maistrul Costică Mocanu s-au acci
dentat. Strungarul Ionel Grigore, uti- 
lizînd o macara individuală care tre
buia de mult scoasă din uz, s-a acci
dentat, de asemenea. Acestea și multe 
alte exemple ce pot fi date ilustrează 
fără putință de tăgadă nerespectarea 
și încălcarea normelor de tehnica 
securității muncii din partea conducă
torilor direcți ai producției.

Legea prevede că unul din mijloa
cele de bază pentru prevenirea acci
dentelor este instructajul ce trebuie 
făcut, la angajarea salariaților, la lo
cul de muncă, apoi periodic reînnoit. 
La uzina „Progresul”, aceasta este o 
simplă formalitate. Mai mult, în u- 
nele secții instructajul se reduce la 
completarea unor fișe de evidență. 
Se impune un instructaj temeinic la 
locul de muncă, urmat de o propa
gandă continuă, eficientă — prin afișe, 
schimburi de experiență, proiecții de 
filme și altele. Deși sînt prevăzute fon
duri în acest scop, ele nu sînt cheltuite.

dove-

acci-
inși- 
șeful

cîteva
încă din 1966 și 

unei

uit&rii. Polizînd

REMORCI-CAMPING 

ATAȘABILE LA 

AUTOTURISME

Cooperativa „Precizia" din 
Arad a început construcția u- 
nor remorci-camping, atașabi- 
le la autoturismele de tipurile 
și mărimile existente in țara 
noastră. Caroseria este din 
tablă, placată in interior cu 
material plastic, avind in total 
o greutate de numai 170 de 
kg. Remorca dispune de patru 
paturi, masă și scaune pliante, 
ladă de lenjerie, reșou loc 
de bagaje.

Primele remorci-camping 
vor fi livrate unităților de 
desfacere încă în acest tri
mestru.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

In 1966 s-au „economisit” la acest 
capitol aproape 20 000 lei. Cabinetul 
de tehnica securității muncii, instalat 
într-o clădire nouă, este un fel de 
expoziție cu materiale de protecția 
muncii și stă mai tot timpul în
chis.

Economii nejustificate se înregis
trează la cheltuielile prevăzute pen
tru ventilație. La turnătorie, unde 
sînt prevăzute însemnate fonduri de 
investiții pentru condiționarea aeru
lui, lucrările au fost executate doar 
parțial. La curățătorie nu s-a asigu
rat nici acum o ventilație normală. 
Drept urmare, aceasta este și secția 
care obține cele mai slabe rezultate 
în producție. Fluctuația muncitorilor 
este mare și, ceea ce este mai grav, 
aici s-au înregistrat unele accidente 
de muncă și cazuri de îmbolnăviri 
profesionale datorită nisipului din aer. 
Faptele sînt cunoscute, deopotrivă, și 
de conducerea uzinei, și de minister, 
dar măsurile stabilite în repetate rîn- 
duri prin tot felul de planuri se lasă 
așteptate.

Există, de asemenea, neorînduială 
în asigurarea echipamentului de pro
tecție. Ajutorii de sudori și alți mun
citori nu primesc mănuși și ochelari, 
lipsesc șorțurile de protecție. Există 
în uzină 50 de vopsitori. Au solicitat, 
și pe bună dreptate, măști de pro
tecție, dar li s-a dat... una singură 
tuturor. Situația se datorește mai a- 
les faptului că aprovizionarea cu e- 
chipament de protecție se face la în- 
tîmplare, neavînd la bază un studiu 
aprofundat al necesităților reale. Nu 
se ține seamă de planul forțelor de 
muncă, de creșterea și diversificarea 
numărului meseriilor în uzină, de 
durata de uzură a echipamentului. 
Singurele criterii de aprovizionare 
sînt realizările anului precedent. Din 
această cauză, la unele materiale a- 
par stocuri mari, altele lipsesc, iai 
fondurile alocate la acest capitol nu 
s-au cheltuit integral. Este, de ase
menea, necesar ca gama materialelor 
de protecția muncii să fie diversifi
cată pe baza unor cercetări și expe
rimentări riguroase, iar întreprinderi
le producătoare să-și sporească pre
ocupările pentru îmbunătățirea calită
ții produselor, mai cu seamă în do
meniul execuției și calității acestora. 
Propunerile, sugestiile întreprinderilor 
sînt constant ignorate.

Deficiențele grave constatate la Li
zina „Progresul” in cheltuirea fondu
rilor pentru aplicarea măsurilor de 
protecția muncii se datoresc și sla
bului control efectuat de către co
mitetul sindicatului. Formalismul, sta
tistica în sine nu pot înlocui munca 
perseverentă, continuă și competentă 
îndreptată în primul rînd în direcția 
prevenirii cauzelor care provoacă ac
cidente. Se cere conlucrarea eficientă a 
factorilor răspunzători pentru aplicarea 
cu simț de răspundere a tuturor mă
surilor de protecția muncii.

le „Eva* (de ce întîrzie to
tuși atît de mult montarea 
noii firme ?). Dacă s-ar adău
ga la,aceste afirmații și cifrele 
statistice privind construcțiile 
de noi magazine sau reame- 
najarea unităților mai vechi, 
dacă s-ar cita și cifrele referi
toare la dinamica vînzărilor, 
am putea conchide, pe bună 
dreptate că procesul de mo
dernizare se lărgește.

Dar, cu prilejul acestor in
vestigații prin magazine, am 
ascultat ,nu puține observa
ții care vizează anomalii și 
carjențe atie comerțului, per
sistente, din păcate, în ciu
da pașilor înainte care s-au 
făcut. „Pierzi prea mult timp 
ca să cumperi articole de 
întrebuințare zilnică, ne spu
ne o gospodină pe care o 
întîlnim la „Comalimentul” 
de pe Magheru. Ca să cum- 
pțăr mezeluri, pîine, apă mi
nerală, un pachet de unt 
trebuie să \ stau pentru fie
cărei din aceste articole la 
coada. Intr-adevăr, pierderea 
de tirrșp la cumpărături e o 
problemă —\ recunoaște și 
tov. RîjBU, directorul I.C.S. 
Comalirșent ; Da mezeluri se 
așteaptă în mejdie 15 minu
te) la cafea 20\de minute”.

Sau cum sa justifică ano
malia pe care ne-o semna
lează cetățeanul ing. TU
DOR GEORGESCU : „Intri 
înfr-un magazin cu autoser
vire (cum e, de pildă, cel 
din Bd. 1848 nr. 44), ame
najat modern, îți alegi în 
cîteva minute cumpărăturile, 
dar cînd vii să plătești la 
casă, faci coadă. Ușa de ie
șire a fosf blocată, așa că 
venirea și plecarea clienților 
se face printr-o singură in
trare. Nu e în contradicție o 
asemenea situație cu amena
jarea modernă care s-a in
trodus aici ?" Alături, la ma
gazinul de „Mezeluri-brîn- 
zeturi”, un alt cumpărător ne 
atrage atenția asupra aspec- 
fului urît în care se prezintă

interiorul, murdar pe jos, cu 
pardoseala spartă. La un ra
ion, același vînzător oferă 
heringi și... portocale (pentru 
compensația aromelor?). Mese 
înalte, la care cîte un con
sumator stingher bea lapte 
acru, stau împrăștiate într-o 
totală dezordine. O partidă 
de marfă nou sosită (meze
luri) e adusă prin interiorul 
magazinului, printre clienți, 
de doi inși în halate murda
re, care-și croiesc drum 
strigînd : „Hopa I Hopa I* 
Cum se împacă aceste as
pecte cu igiena, cu deservi
rea civilizată ? Șeful unității 
argumentează cu seninătate : 
„Ăsta e specificul magazinu
lui. Pentru transportul mărfu
rilor nu avem alte căi de

la rînd. Soluția ? Autoservi
rea. Datele de care dispu
nem arată că 100 de maga
zine cu autoservire sînt e- 
chivalente cu 150 de maga
zine cu vînzare „clasică”, a- 
vînd aceeași suprafață. Cam 
35 la sută din comerțul cu 
produse alimentare e profilat 
pe acest sistem. Proporția 
s-ar putea extinde, dar cu 
condiția să putem vinde p 
cantitate măi mare de pro
duse alimentare preambala
te (făină, orez, mălai, za
hăr)’.

„Experiența de pînă acum, 
ne spune tov. MARIN IMI- 
REANU, șeful magazinului cu 
autoservire „Unic", dovedeș
te, prin afluxul de cumpără
tori, avantajul evident al for-

fi cazul să se accentueze ne
cesitatea individualizării 
unor magazine, crearea 
vadului comercial.

— Cum vedefi individul* 
Uzarea magazinelor l

— Asemenea magazine, fie
care cu profil specific, „cu 

■ vad”, ar conține un anume 
stoc de sortimente, care să 
nu lipsească niciodată și pe 
care cumpărătorii știu că le 
pot găsi cu siguranță acolo. 
Unii din ei vin de departe, 
în speranța că vor ob
ține produsele dorite. Ne- 
găsindu-le, chiar o singu
ră dată, se lasă păgubași. Si
tuații asemănătoare întîmpi- 
nă cumpărătorul care are ne
voie de articole de fierărie

In căutarea atributelor
MODERNE ALE COMERȚULUI

Calcularea și înscrierea
dobînzilor în libretele

operațiunile de înscriere 
de către unifățile C.E.C.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii

Un om trecut de cincizeci 
de ani, roșcovan și cu părul 
cărunt, călătorea într-o zi 
din primăvara anului trecut, 
spre București. Se suise în 
tren, la Cîmpulung-Muscel, 
împreună cu soția, o femeie 
cam de aceeași vîrstă și ocu
pase două locuri într-un com
partiment de clasa I. Omul 
era cunoscut. Mulți călători 
II salutau. Dar chiar și acei 
care îl întîlneau acum pen
tru întîia oară, îl priveau cu 
simpatie. Trăia în toate ges
turile și în toafe vorbele lui, 
o adîncă afecțiune pentru 
tovarășa de viață. Iși încon
jura soția cu o atenție deo
sebită. Părea preocupat de 
toate acele probleme care, 
inevitabil, se nasc zi de zi, 
în sinul fiecărei familii și care 
se cer rezolvate.

In ritmica alergare a roți
lor, minutele se scurgeau, re
pezi, Sub perdele de brazi 
și de mesteceni albi, se ză
rea o nouă stație. Soția se 
pregătea să coboare. El, so
țul, cu ochii voalați de a- 
propiata clipă a despărțirii, 
își întovărășea tovarășa de-a 
lungul culoarului spre ieșire. 
Copleșită de căldura gesturi
lor care păreau că izvorăsc 
dezinvolt din adîncul unui 
suflet candid, ea soția, feri
cită, se risipea în privirile 
lui, ca o picătură de ploaie 
în largul unei ape. A rămas 
pe peron, extaziată, flufurîn- 
du-și batista.

Privind-o, un călător își 
zicea : „Cît de ușor pot oa
menii să semene cîntec peste 
zilele semenilor I Fiecare 
vîrstă, își are soarele ei” I... 
Dar de unde puteau să știe 
călătorul și, mai ales, biata 
soție ce avea să se întîmple 
de acum, înainte I Fiindcă de 
«ici, începe neprevăzutul.

Trenul nici nu părăsise 
bine stafia, cînd dintr-un alt 
compartiment al aceluiași va
gon s-a ivit o femeie tînără, 
brunetă și slăbuță. Nervos,

Ieri au început, în îotreaga țară, 
a dobînzilor în libretele1 de economii 
Intrucîi aceasta interesează pe toți depunătorii, Casa de Eco
nomii și Coiasemnațiuni face, în cele ce urmează, cîteva pre
cizări.

După cum se știe, în evidența Casei de Economii și 
Consemnațiuni, fiecărui libret de economii îi corespunde o 
fișă personală de cont, deschisă pe numele titularului. în 
fișele personale de cont se înregistrează atît depunerile, 
restiiuiriie și soldul, cît și dobînda calculată la fiecare ope
rațiune efectuată. O dată cu înregistrarea fiecărei operațiuni 
de depuneri, în evidența dobînzilor se adaugă dobînda cu
venită pînă la sfîrșitul anului, calculată la suma depusă. La 
restituiri, dobînda calculată tot pînă la sfîrșitul anului se 
scade din soldul dobînzilor. în felul .acesta, dobînda cuve
nită fiecărui libret de economii pe întregul an este< gata 
calculată în orice moment, în fiecare fișă personală de cont.

Conform normelor stabilite, dobînda 
respectiv se adaugă în fișa personală de cont , a fiecărui li
bret la soldul economiilor, ca și o nouă depunere cu data 
de 31 decembrie. La acest nou șold se calculează dobînda 
aferentă pe întreg anul următor. Lucrările anuale în legătură' 
cu dobînzile la cele circa 5 000 000 librete def b'tonomii 
existente, precum și inventarierea soldurilor acestora, du
rează circa 30—35 zile.

După încheierea acestor lucrări, casele raionale (orășenești) 
de economii și agențiile autorizate procedează la înscrierea 
în libretele de economii a dobînzilor pe anjj expirat.

înscrierea dobînzilor în libretele de economii de către 
casele raionale (orășenești) de economii în raza cărora au 
fost emise libretele și de către agențiile autorizate se face la 
primele operațiuni de depunere ori restituire efectuate la 
aceste unități sau la prezentarea libretelor în acest scop, chiar 
după mai multe luni.

Titularii libretelor de economii sau persoanele împuter
nicite să dispună asupra depunerilor pot dispune și asupra 
dobînzilor, la fel ca asupra oricărei depuneri.

Pentru înscrierea dobînzilor, depunătorii se pot prezenta 
treptat, deoarece dobînda pe anul precedent este adăugată 
la soldul fișei de cont încă de la sfîrșitul anului și este pur
tătoare de dobînzi din prima zi a anului următor, indiferent 
de data la care se înscrie dobînda în libretul de economii.

Prezentarea treptată a depunătorilor pentru înscrierea do
bînzilor în libretele de economii previne aglomerările la 
ghișeele unităților C.E.C., care ar prelungi durata de deservire 
atît la efectuarea operațiunilor de depuneri și restituiri, cît 
și la înscrierea dobînzilor în librete.

în toate cazurile de lichidări de librete de economii, atît 
dobînzile cuvenite pe anul expirat, cîf și dobînda de lichi
dare pe perioada scursă din noul an se achită în momentul 
lichidării libretului de economii.

cuvenită pe anul

I 
I 
I
I 
I 
!
I 
I

I
I 
I 
I
I 
I
1 
I
I
I 
I
I 
I

acces. Depozitul este insufi
cient”. La supermagazinul 
din Drumul Taberei, de cu- 
rînd deschis, 
de în holul 
ce ? „Nu s-a 
special de 
sezonul de 
BĂIEȚELU, șeful unității).

în magazinele de produse 
industriale (încălțăminte, tex
tile, confecții), cumpărătorii 
au reproșat faptul că haine
le, deși expuse liber, stau 
îngrămădite, mototolite (Con
fecția, unitatea 25 din str. 
Lipscani), că la încălțăminte, 
de pildă, deși rafturile sînt 
pline, ți se răspunde că nu 
se găsește numărul pe care-l 
soliciți, ceea ce dovedește 
existența unor anomalii în 
alcătuirea stocului de sorti
mente. „De ce magazinele 
noastre nu introduc forme de 
deservire modernă, cum ar 

domiciliu ?” 
mulți dintre 
cursul an-
nu s-a ex-

laptele se vin
de intrare. De 
prevăzut un loc 
vînzare, pentru 

iarnă”, (fov.

fi livrările la 
ne-au întrebat 
cei solicitați în 
chetei. „De ce 
tins deservirea prin interme
diul automatelor?", „De ce 
utilaje moderne, cum ar fi 
cele de preparat cafea ,,es
presso", sînt adesea de
fecte ?"

Deși atît de diferite, toate 
aceste observații și întrebări 
adresate de opinia publică 
vizează în fond una și ace
eași chestiune, care ș-aț. pu
tea formula în mod succint 
astfel : „De ce în unele sec
toare și unități modernizarea 
activității se desfășoară atît 
de lent și de ce, în alte 
cazuri, chiar cînd s-au intro
dus forme de comerț mo
derne, se observă anomalii 
și inconsecvențe

Factori care condi

ționează dezvoltarea 

unor forme de des

facere moderne

La Direcția organizării co
merțului din M.C.I. ni se 
spune : „Cumpărătorii au 
dreptate. Se pierde în une
le magazine prea mult timp

UN EROU IN VlRSTĂ
Șl 0 EROINĂ TlNĂRĂ...
își netezea părul ușor răvă
șit. Purta pe buza un ztmbet 
biruitor. înainta spre omul 
roșcovan, cu mișcări studiate, 
lată-i față în față s cuvinte, 
șoapte, priviri. El, eroul, re- 
petînd cu acuratețe aceleași 
efuziuni de gesturi și de cu
vinte. Ea, noua eroină, suind 
și încoronîndu-se pe podiu
mul soției rămasă în stație.

Omul și femeia, conside- 
rînd că nu mai pot călători 
împreună în vechiul compar
timent și-au luat bagajele și 
s-au instalat în altul. Ea, fără 
urmă de pudoare, s-a lungit 
pe canapea, ca și cum ar fi 
fost în propriu-i budoar. Au 
urmat iarăși șoapte, mîn- 
gîieri, destăinuiri, proiecte 
privind folosirea în comun a 
timpului ce urma să-l pe
treacă o parte la București și 
cealaltă, ia Ploiești.

Imprudentul călător, care 
după observarea întiiei scene 
se grăbise să stabilească 
concluzii, își vedea acum 
dezechilibrată întreaga lo
gică.

„Ce fel de oameni sînt 
aceștia, își zicea el, descum
pănit. Oare unde vor să a- 
jungă” I

...Și iată unde au ajuns.
în toamna anului trecut, la 

tribunalul raionului Muscel au 
fost trecute în evidență două 
dosare.

Prin cel dinții, înregistrat 
la numărul 3614/1966, învă
țătoarea Niculescu P. Maria 
din Cîmpulung-Muscel, strada 
Negru Vodă 215 (una și a-

de Nicolae NASTA

ceeași persoană cu femeia 
tînără, brunetă și slăbuță din 
tren) intentează acțiune de 
divorț împotriva soțului ei, 
Niculescu Petre, funcționar la 
uzina mecanică „Muscelul".

„...Nu m-am împăcat nicio
dată cu soțul în cei opt ani 
de căsnicie. Este un om rău, 
făcut. (I) Nu a contribuit cu 
nimic la mersul înainte al fa
miliei, din care cauză, cămi
nul stă pe loc”. în serie, ur
mează nenumărate alte mo
tive, echivalînd cu tot atî- 
tea invective ridicate la su
perlativ. Despre... întîlnirea 
din tren, în drum spre Bucu
rești ca și despre alte întîl- 
niri, „inocenta” soție nu suflă 
o vorbă. în finalul „plîngerii" 
sale, solicită justiției să-i fie 
încredințat spre creștere și 
spre „educație", unicul fiu 
rezultat din căsnicie, copilul 
Niculescu Dan.

Celălalt dosar, poartă nu
mărul 3528/1966. Cetățeanca 
Frățilă Constanța, casnică, do
miciliată în strada Negru 
Vodă, 81, Cîmpulung-Mus
cel, cere desfacerea căsăto
riei de soțul ei, Frățilă Ale
xandru, medic la maternita
tea Cîmpulung (una și ace
eași persoană cu omul roș
covan din tren). Printre al
tele, spune... „Sîntem căsăto
riți de 23 de ani. Traiul nos-

fru a fost fericit pînă nu de 
mult, de cînd soțul meu a 
început să se dezintereseze 
de mine și de casă, de cînd 
nu-mi mai acordă nici un fel 
de afenfie. De fapf m-a și 
părăsit. Locuiește în strada 
Caragiale, 30. întreține legă
turi extraconjugale cu o fe
meie din Cîmpulung. Faptul 
m-a demoralizat și m-a mîh- 
nit profund”...

Ne deplasăm spre casa din 
strada Negru Vodă, 81.

— Desigur, o cunoașteți pe 
tovarășa Constanța Frăfilă, în
trebăm noi pe întîii întîlnifi. 
Ce părere aveți despre dînsa î 

Vecinele, năvălesc din toafe 
părțile în jurul nostru. Pri- 
vindu-le fețele, le citim și în 
suflet. Se vede bine că dis
cuția pe care o bănuiesc și 
pe care noi încercăm să o 
abordăm, face să răsară pe 
arborele mîhnirii și al revol
tei lor, noi mlădițe,

— Cum să nu o cunoaș
tem, se grăbește să răs
pundă o tînără eu ochii al
baștri. Este o fpmeie cumse
cade, manierată, modestă, o 
femeie despre care nu se 
pot spune decît cuvinte ex
cepționale.

— Dar cu familia cum o 
duce ? intervenim 
a intentat acțiune 
împotriva soțului.

Impetuoasele 
care se succed în 
uluitor de repezi,
luie adevărul. Soțul... oricît, 
neputîndu-se erija în detrac-

noi. Doar 
de divorț

răspunsuri 
secvențe 

ne dezvă-

melor moderne de desface
re. Dar unele produse, cum 
sînt pastele făinoase livrate 
de „Spicul”, au ambalaje 
care se deslipesc. De aseme
nea, etichetele de pe cutiile 
de conserve sînt lipite ne
glijent. Adesea se amestecă 
între ele, încît nici noi nu 
le mai putem descurca”.

Ni s-a semnalat, de ase
menea, de către diverși in
terlocutori, că ar trebui să 
se fină seama și de crite
riul diversificării cantităților 
preambalate, încît acestea să 
corespundă și mai bine ne
voilor cumpărătorilor.

In genere, preambalarea 
ar trebui efectuată de între
prinderile industriale, fiindcă 
astfel se realizează un ran
dament mai mare. S-au oo- 
jmut succese în această di
recție, dar mai sînt multe 
de făcut atît în privința îm
bunătățirii calității ambalaju
lui, cit mai ales a extinderii 
cantităților de mărfuri pre
ambalate.

de uz gospodăresc. Solicitan
tul e trimis de la un magazin 
la altul („Căutafi și în Sfîntu 
Gheorghe”, sau „Încercați la 
magazinul din 
riscă, după ce 
pe toate, să 
ceea ce caută, 
bună, în sensul 
se profilări,
prin înființarea magazinului 
„Dioda” din Berceni. Aici, în 
incinta magazinului, există 
și depozitul cu ridicata, așa 
că „ceea ce e în depozit e 
și în prăvălie”.

Coșbuc”) și 
le-a colindat 
nu găsească 
O inițiativă 

unei judicioa- 
s-a concretizat

Comerț modern în

seamnă cadre bine

calificate, cu iniția

tivă și vocație

Profilul magazinelor, 

distribuirea fondului

de mărfuri, în con

cordanță cu struc

tura cererii

Ne vorbește fov. ALEXAN
DRU REDEȘ, prodecan la 
Facultatea de comerț de la 
I.S.E. : „Unele anomalii pe 
care le sesizați în ancheta 
dv. se datoresc distribuirii 
nejudicioase a fondului de 
mărfuri. Uneori, marfa aș
teaptă, iar cumpărătorul o 
caută din magazin în maga
zin. Și atunci, verbul „a 
cumpăra” devine sinonim cu 
„a căuta”, E o situație in
compatibilă cu cerințele co
merțului moderr.. care, prin 
intermediul unor mari maga
zine universale, al unor u- 
nități specializate, o’eră cum
părătorului certitudinea că 
va găsi o serie de articole 
sau un anume articol de care 
el are nevoie. Cred că ar

for al propriilor sale fapta, sa 
folosașfa de semnătura so
ției, obligînd-o pe aceasta
— cine știe prin ce mijloace
— să ceară desfacerea căsă
toriei și plătind din punga 
personală, taxa de divorț de 
cîteva mii de lei. Grăbit să 
prindă trena unei femei mai 
tinere, medicul Alexandru 
Frățilă, după cum bine se ve
de, scoate castanele din foc 
cu mîinile soției. Lumea se 
miră cum de poate un inte
lectual, un om pînă acum 
așezaf, să uite cei 23 de ani 
de conviețuire și să prefere, 
alături de noile sale relații 
amoroase, oprobriul celor ce-l 
cunosc.

Sîntem în biroul tovarăși
lor din conducerea uzinei 
mecanice „Muscelul". Vrem 
să auzim cîteva cuvinte și 
despre tovarășul Niculescu 
Petre, celălalt „acuzat”.

— Este un funcționar foarte 
muncitor — și foarte con
știincios. Se bucură de stima 
colegilor în uzină, de stima 
noastră, iar în afară, de cea 
a oamenilor care îl cunosc.

Acestea sînt aprecierile so
cietății privitoare la moralita
tea celor doi „acuzați". Des
pre ele, călătorul amintit la 
începutul însemnării noastre 
nu știe nimic. Nici n-ar avea 
de unde. Pentru el, cete 
două scene petrecute în 
urmă cu aproape un an, în 
vagonul de clasa I al tre
nului de persoane Cîmpu- 
lung-București, n-au foit nici 
inedite și nici extraordinare, 
ci, pur și simplu, condamna
bile și în afara eticii noastre. 
De aceea s-a și 
„Unde vor ajunge 
aceștia’...

Ii răspundem noi 
ca, poate indirect, 
făm pe cei ce se cred acu
zatori. Oamenii au ajuns pe 
sălile tribunalului Muscel. 
Dar aici justiția va ști să 
scrie epilogul celor două do
sare cu prolog.

întrebat : 
oamenii

pentru 
să-i aju-

Dr. CONST. FLORESCU, 
conf. univ., decan al Facul
tății de comerț, ne atrage 
atenția : „Cînd se vorbește 
despre calitățile unui bun lu
crător comercial se omite, 
sau mai bine spus, s-a omis 
mult timp, faptul că acesta 
trebuie să facă dovada nu 
numai a unor temeinice cu
noștințe profesionale, dar și 
a unor însușiri speciale. Se 
poate vorbi, fără îndoială, și 
de o „artă de a face co
merț11. Ea este necesară în 
toate împrejurările, începînd 
cu alcătuirea stocului de sor
timente (operație complexă, 
care presupune fantezie și 
chiar „inspirație") și pînă la 
actul vînzării (operație, de 
asemenea, subtilă, care cere 
intuirea exactă, pe moment, 
a situației, a firii cumpără
torului, putere de convinge
re etc.)".

„Și în comerțul modern 
rămîne valabil principiul de 
selecție al cadrelor, expri
mat laconic prin locuțiunea : 
„omul potrivit la locul po
trivit” — subliniază în răs
punsul său dr. NICOLAE Ll- 
SANDRU, lector la economia 
și organizarea comerțului so
cialist (Facultatea de comerț 
— I.S.E.). Ce însemnează a- 
ceasfa ? Crearea unor astfel 
de premise încît să fie se
lectați șl promovați în re
țeaua comercială, ca șefi de 
unități, conducători de orga
nizații, cadrele cu pregătire 
profesională corespunzătoare, 
care dau dovadă de iniția
tivă și de vocație. E limpe
de că prin perseverența și 
pasiunea unor astfel de oa
meni cu spirit întreprinză
tor, multe din magazine ar 
părăsi anonimatul, lipsa de 
comunicare directă și efici
entă cu clientela, o anume 
rezistență în introducerea u- 
nor metode moderne.

Tov. VASILE MACRI, di
rectorul magazinului univer
sal „București”, este de pă
rere că, pentru a mări efi
ciența și calitatea deservirii, 
este necesar să se acorde 
unităților operative o mai 
mare independență de acțiu
ne. „Dispozițiile actuale ale 
ministerului, prin care se li
mitează cu strictețe o seamă 
de indici, duc la frînarea ini
țiativelor. Activitatea comer
cială presupune suplețe, o 
mare operativitate în ceea ce 
privește adaptabilitatea la 
nevoile cererii de consum. 
Din cauza limitării rigide a 
numărului de salariați, de 
pildă, se întîmplă ca, deși 
am realizat economii la fon
dul de salarii, să nu putem 
angaja alți lucrători, prin 
contribuția cărora deservirea 
clientelei ar fl mai bună, iar 
unitatea și-ar spori benefi
ciile. Cred că ar trebui ofe
rită posibilitatea ca unități
le să acționeze pe baza unor 
indicatori mai elastici".

Vom continua dezbaterea 
altor aspecte ale moderniză
rii comerțului Intr-unui din nu
merele viitoare.

*
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Criterii

de eficiență 

a investițiilor 

in agricultura

cooperatistă

în acesta zile, adunările gene
rale ale cooperativelor agricole 
dezbat și aprobă planul de inves
tiții pentru 1967. Datorită creș
terii puterii economice a coope
rativelor agricole, fondurile de 
acumulare prevăzute, care con
stituie principala sursă de finan
țare a investițiilor, sînt în an
samblu mai mari decît în anul 
precedent. Este un fapt pozitiv, 
care va permite lărgirea produc
ției și sporirea veniturilor bănești 
ale cooperativelor, creșterea cîști- 
gului fiecărui cooperator. Pentru 
a fructifica, acest volum sporit de 
investiții trebuie să fie însă ori
entat spre direcțiile de eficiență 
maximă, iar în realizarea lui, ca
drele de conducere din cooperati
vele agricole, personalul tehnic 
ingineresc al uniunilor cooperatis
te și organele de proiectare să res
pecte cîteva principii de bază.

Principala direcție de orientare 
a investițiilor o constituie lucră
rile de îmbunătățiri funciare. Exe
cutate în condiții optime, îngriji
te și exploatate cu atenție, corect, 
acestea pot asigura cooperativelor 
agricole sporuri substanțiale de 
producție, în orice condiții clima
tice, contribuind astfel la crește
rea rapidă a veniturilor bănești, 
la amortizarea intr-un timp scurt

orientate investițiile în cooperati
vele agricole este aceea a con
strucțiilor sau activităților ce 
asigură dezvoltarea diferitelor 
ramuri de producție. Principalul 
obiectiv de urmărit în această di
recție este valorificarea superioa
ră a condițiilor naturale existente 
în fiecare unitate. Experiența a- 
cumulată pînă acum arată că în 
legumicultură este bine să orien
tăm investițiile spre construirea de 
sere, sere-solar, sere cu încălzire 
tehnică, răsadnițe etc., în pomi
cultură și viticultură spre reali
zarea de plantații, în zootehnie, 
spre complexe de păsări, îngrășă- 
torii de taurine, grajduri, lăptării 
etc. Cîteva exemple sînt conclu
dente în această privință.

în ultimii ani cooperatorii din 
Prisecani, raionul Adjud, au plan
tat pe terenuri slab productive, 
de coastă, 70 hectare de vie. în 
toamna trecută au intrat pe rod 
primele 25 ha. De pe această su
prafață s-au recoltat în medie 9 000 
kg struguri la hectar, care au a- 
dus cooperativei agricole un ve
nit de 4—5 ori mai mare decît se 
realiza înainte pe unitatea de su
prafață. La Șimand, raionul Criș,

cooperatorii au construit sere-so
lar însumînd o suprafață de 6 hec
tare. Cît de eficientă a fost a- 
ceastă investiție o dovedesc urmă
toarele cifre. Hectarul de seră a 
costat 200 000 lei. Din valorifica
rea legumelor produse aici coope
ratorii au realizat însă, în pri
mul an, un venit de 358 410 lei la 
hectar. Studiul întocmit pentru re
ducerea costului investiției a ară
tat că, prin înlocuirea stâlpilor de 
metal cu stîlpi din prefabricate 
de beton, cheltuielile ar putea fi 
reduse cu circa 60 000 lei la hec
tarul de seră-solar. Ținînd seama 
de eficiența ridicată a acestei in
vestiții, cooperatorii din Șimand 
au hotărît să mai facă sere-solar 
pe încă 20 hectare.

Desigur, problemele care se ri
dică în legătură cu rezolvarea a- 
cestor obiective de investiții sînt 
extrem de numeroase. Am să mă 
opresc doar asupra uneia și anu
me — structura șl soluțiile con
structive ale viitoarelor obiective 
agrozootehnice. Construcțiile tre
buie astfel proiectate încît să per
mită introducerea mecanizării la 
principalele procese, acum sau In- 
tr-o etapă următoare. Asemenea 
construcții — mai durabile, cu pro
cesele principale mecanizate trebuie 
realizate fără a neglija prețul de 
cost al investiției. La Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agri
cole de Producție, prin Oficiul 
său de proiectare, este în curs de 
elaborare a unui catalog de pro
iecte orientative, care va conține 
obiective agrozootehnice ce se rea
lizează în mod frecvent în coope
rativele agricole, proiectate la ni
velul tehnicii actuale și de pers
pectivă din țara noastră.

în concluzie, pentru obținerea u- 
nor indici economici ridicați în ac
tivitatea cooperativelor agricole, se 
cere în primul rînd, realizarea cu 
precădere a investițiilor productive, 
care conduc la creșterea volumu
lui producției globale cu cheltu
ieli minime; cele neproducti
ve să se execute numai acolo unde 
nevoile social-culturale o cer în 
mod imperios. în al doilea rînd, 
orientarea fondurilor de investiții 
spre modernizarea, extinderea sau 
îmbunătățirea procesului tehnolo
gic în capacitățile existente, întru- 
cît aceste investiții sînt mai puțin 
costisitoare, asigură o eficiență e- 
conomică mai ridicată. Numai a- 
colo unde acest lucru nu este po
sibil să se apeleze la construirea 
de obiective noi.

Ing. Anton DUNDARU
șef de secție la 
Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole 
de Producție

NOUTĂȚI ÎN LITERATURA

TEHNICĂ

Lucrarea Electrotehnică, mașini 
și instalații electrice de P. Sonea, 
Al. Fransua, A. Nicolaide fi C. 
Saal se adresează studenților din 
cadrul facultăților cu profil 
neelectrotehnic din institutele po
litehnice. In prezentarea teoriei 
macroscopice a timpului electro
magnetic și a aplicațiilor din teo
ria curenților alternativi și a ma
șinilor electrice, autorii au folosit 
concepte elaborate in cadrul școlii 
românești de electrotehnică.

Lucrarea Forajul sondelor, de 
conf. dr. ing. G. Georgescu, a fost

a fondurilor investite. O asemenea 
preocupare în orientarea investi
țiilor există în cooperativele agri
cole. Anul acesta ele au prevăzut 
să amenajeze pentru irigații 101 000 
ha. Experiența și realizările din 
1966 constituie o chezășie că a- 
ceastă prevedere se va realiza. Im
portant este însă să se urmărească 
efectuarea unor lucrări care 
aibă o eficiență ridicată. în 
ceasta privință ar fi multe
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fi I 
spus, fiindcă experiența de pînă , 
acum a scos în evidență, pe lîngă 
succese incontestabile, și unele ne- | 
ajunsuri în executarea și exploa- , 
tarea noilor sisteme de irigat.

Anul trecut în regiunile Olte- I 
nia, Banat și Argeș au fost ca- i 
zuri cînd lucrările de amenajări 
nu au fost de cea mai bună cali
tate. Din această cauză, precum 
și datorită unor deficiențe organi
zatorice în aprovizionarea cu u- 
tilaje de irigat, udările nu s-au 
putut executa pe toate suprafețele 
amenajate. Este de cea mai mare 
însemnătate să se ia toate măsu
rile necesare, să se urmărească per
manent, cu exigență, stadiul lucră
rilor, să se intervină operativ pen
tru înlăturarea deficiențelor care se 
pot ivi. în același timp, se impune 
ca diferitele ministere care concură 
la realizarea acestor lucrări să se a- 
chite cu conștiinciozitate de sar
cinile ce le revin, să asigure la 
timp și în cantități suficiente u- 
tilajele necesare pentru irigat, 
materialele de construcții și în- 
grășămintele.

Sporirea eficienței economice a 
lucrărilor de irigații este condi
ționată în măsură hotărîtoare și 
de respectarea in timpul exploa
tării a parametrilor luați în calcu
lul de eficiență economică. Este 
vorba de cultivarea în incintele 
amenajate a plantelor prevăzute, 
de executarea integrală a comple
xului de măsuri agrotehnice, de u- 
tilizarea rațională a sistemelor 
etc. Anul trecut, la cooperativele 
agricole Schela și Slăvești, raio
nul Videle, „Drumul belșugului"- 
Bragadiru și altele, din cauza ex
ploatării neraționale a suprafețelor 
amenajate s-au obținut sporuri de 
producție neînsemnate. Asemenea 
sporuri nu justifică eforturile ma
teriale serioase făcute de coopera
tive, prelungesc prea mult perioada 
de amortizare a fondurilor investi
te, sînt neeconomice.

Statul nostru acordă un sprijin 
substanțial cooperativelor agricole 
în realizarea investițiilor. El este 
oglindit în asigurarea asistenței 
tehnice, suportarea de la buget a 
unui mare număr de proiecte, fi
nanțarea investițiilor de folosință 
comună etc. Să creăm condiții 
pentru introducerea progresului 
tehnic în cooperativele agricole și, 
în egală măsură, să urmărim efi
ciența investiției, creșterea renta
bilității producției — iată calea 
principală spre care este bine să 
îndreptăm eforturile.

O altă direcție spre care trebuie |

7211—65, „Turle de producție 
pentru sarcini de 60 tf și 100 tf“, 
cu termenul de aplicare de la în
ceputul anului 1966. Mult timp 
s-a crezut că standardul res
pectiv a intrat în vigoare. A- 
ceastă certitudine a fost răstur
nată la... 3 decembrie 1966,
cînd Ministerul Petrolului a in
tervenit, cu adresa nr. 1 417/3—c, 
cerînd amînarea termenului apli
cării standardului, pe motivul că 
n-au fost încă asigurate condițiile... 
Sau, să luăm cazul „stîlpilor de 
intervenție" (STAS 4 134—64) cu 
intrarea în vigoare la 1 mai 1965. 
Prin adresa nr. 1 473/3—c, tot Mi
nisterul Petrolului a cerut amîna
rea aplicării standardului și apro
barea de a executa stîlpii de in-

uri care permiteau risipa de me
tal, acest minister a abordat „tac
tica tăcerii", trecînd cu vederea de
ficiențele în cazul amintit. La fel 
de dăunătoare sînt și așa-zisele 
derogări prelungite... înfățișăm, 
mai întîi, cîteva exemple: STAS 
5408-60, 6575-65, 6777-63, referitoa
re la biciclete, deci la bunuri de 
larg consum, cu folosință îndelun
gată. Derogările acordate, înce- 
pînd cu 1963, se ridică la 5, ele vi- 
zînd protecția anticorosivă defec
tuoasă. Producător : uzina „6 Mar- 
tie“-Zărnești. For tutelar: Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini. La un moment dat, dero
gările și-au pierdut valabilitatea 
(în urmă cu doi ani). Totuși, deși 
standardele sînt în vigoare de 
multă, vreme, uzina amintită nu a 
luat măsuri — cu încuviințarea

tive, deci preîntîmpină deteriora
rea lor pretimpurie. Producătorul, 
Fabrica de conductori Tg. Mureș, 
prin adresa nr. 17 021 din 30 de
cembrie 1966, a arătat că... nu poa
te îndeplini această condiție, iar 
Fabrica de cabluri și materiale 
electroizolante București s-a raliat 
acestei poziții fataliste. Faptele de
monstrează că în ambele cazuri, 
nu „fatalitatea" e de vină, ci con
cepția tolerantă a celor două con
duceri de întreprinderi față de 
aceste produse de calitate scăzută. 
Similar este și cazul STAS — 
3722-66 „Sîrme de oțel zincate 
pentru conductori de oțel-alumi- 
niu“. Standardul prevede o anu
mită dimensiune la grosimea stra
tului de zinc, condiție care asigură 
durata normală de folosire a li
niilor electrice aeriene. Uzinele

Subterfugii
economice

elaborată avtnd in vedere necesi
tatea cunoașterii de către ingine
rii mecanici a tehnicii și tehnolo
giei forajului. Ea este utilă atît în 
învățămintul superior, cit și ca
drelor tehnice care activează in 
domeniul forajului sondelor, în 
sectoarele de proiectare, constru
ire și exploatare a utilajului de 
foraj.

Volumul Metalurgie generală, 
de dr. ing. Silvia Vacu fi dr. ing. 
loan Dragomir, apărut in Editura 
didactică fi pedagogică, se ocupă 
de principalele aspecte ale pro
cesului complex de extragere și 
prelucrare primară a metalelor 
și aliajelor. Asimilarea unor cu
noștințe de metalurgie generală 
contribuie la înțelegerea mai 
ușoară de către studenții din in- 
vățămintul tehnic a cursurilor 
teoretice și tehnologice de spe
cialitate.

tervenție pe baza unor prescripții 
învechite, urmînd ca standardul să 
intre în vigoare la 1 ianuarie 1968. 
Deci, ministerul respectiv, luînd în 
brațe cauzele „obiective" nu și-a 
respectat propriile angajamente. în- 
trucît și Ministerul Industriei Ușoa
re manifestă aceeași tendință — 
STAS 6 804—63 „Produse textile ; 
marcarea compoziției fibroase" — 
este absolut necesar ca cele două 
foruri de resort să renunțe la ig
norarea propriilor obligații, aplicînd 
la termenele fixate standardele 
stat.

Derogările de la STAS, deci 
la cele mai exigente norme de 
calitate, îmbracă și forma tergiver
sărilor în revizuirea unor stan
darde. Abordăm, în acest sens, 
STAS 5036-59 „Vagonete de ca
pacitate medie. Tren de roți". în 
ianuarie 1966, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini a înain
tat dosarele la Oficiul de Stat pen
tru Standarde. Prin adresa 51 835, 
din 12 februarie 1966, ele au fost 
restituite, deoarece proiectul de 
STAS nu adusese îmbunătățirile 
cerute și discutate cu beneficiarul 
— Ministerul Minelor — și nu ți
nuse cont de standardele străine 
(B.S. 3237-60) care prescriu osii de 
secțiunea circulară, mai ușoare deci, 
Reacția Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini nu a mai 
avut loc. „Supărat" fiind că cineva 
a îndrăznit să refuze niște STAS-

dc

de
la

forului tutelar — care să permită 
executarea acoperirilor în confor
mitate cu prescripțiile indicate în 
STAS, să asigure o calitate și du
rabilitate corespunzătoare.

Superficialitatea în aplicarea 
unor prevederi din STAS se ma
nifestă, mai ales, prin neglijarea 
condițiilor tehnice înscrise în stan
darde. Comentăm și la acest ca
pitol cîteva exemple.

Mai întîi STAS 7607-66. Standar
dul aprobat prevede garantarea de 
către producător a rezistivității 
produsului respectiv pentru scopuri 
electrotehnice. Totuși, Ministerul 
Industriei Chimice, cu scrisoarea 
nr. 40/9C din 27 decembrie 1966, 
semnată de tov. ing. Ștefan Kiss, 
adjunct al ministrului, contestă 
standardul pentru caracteristica a- 
mintită. Nu numai că se pune la în
doială precizia acestui STAS, dar se 
ignoră faptul că, pe plan mondial, 
parametrul rezistivității electrice 
este socotit ca esențial. Ce a de
terminat o asemenea poziție, nu 
știm. Fapt este că ea pledează pen
tru scăderea calității produsului 
amintit. De asemenea, STAS 
7350-65 „Cordoane electrice fle
xibile pentru aparate de uz cas
nic", și STAS 1236-65 „Cordoane 
și cabluri cu izolație și manta de 
cauciuc", aprobate, înscriu carac
teristica — duble îndoituri cu li
mita minimă de 30 000, care asigu
ră flexibilitatea produselor respec-

„Industria Sîrmei" Cîmpia Turzii, 
în calitate de producător, în loc 
să ia măsuri pentru realizarea a- 
cestei caracteristici, potrivit stan
dardului, au depus mai multe efor
turi în scopul... nerespectării ei, 
justificînd că nu au condiții. Bine, 
dar se pune întrebarea : STAS-ul 
trebuie aliniat la condiții, sau in
vers ? Ce fel de norme sînt acestea 
care nu stimulează ridicarea nive
lului calitativ al produselor ?

Abordăm și o altă problemă ; 
este vorba de exercitarea contro
lului pentru aplicarea riguroasă a 
standardelor în producție. Apelăm, 
din nou, la cîteva exemple. La fa
brica de cărămizi și țigle „7 No
iembrie" Sighișoara, față de preve
deri (STAS 515—58 „Țigle și coame 
de argilă arsă") la unitatea II s-a 
constatat: din țiglele de calitatea 
I controlate, 28 la sută erau de a 
Il-a, iar declasabile, 14 la sută. Tot 
așa, din țiglele de calitatea a Il-a 
controlate, 33 la sută erau declasa
bile, iar rebutabile, 
tuația coamelor era 
rabilă. Produse de 
nici pe departe nu 
standardului, 8—10 
declasabile, adică apropiate 
de rebuturi. Al doilea caz : între
prinderea regională de materiale 
de construcții Timișoara, Sectorul 
Arad-Ceala. STAS 457—57 „Cără
mizi pline presate pe cale umedă".

9 la sută. Si- 
și mai deplo- 
calitatea I-a 
corespundeau 

Ia sută fiind 
mult

Din cărărpizile de calitatea I, 39 la 
sută nu corespundeau acestei ca
racterizări fiind de calitatea Il-a, 
iar declasabile și rebutabile, 22 la 
sută. Rezistențele la compresiune 
rezultate din buletinele de analiză 
erau total necorespunzătoare. Cără
mizile găurite, STAS 5185—59 de 
calitatea I, conțineau granule de 
nisip și alte corpuri străine cu di
mensiuni cuprinse între 5—15 mm, 
față de maximum, 3 mm admis. 
Asemenea materiale erau și. sînt 
livrate 
litativ este și 
la Combinatul 
hîrtie-Călărași.
STAS 400—61, tip I, varianta 
velină pentru caiete școlare nu co
respunde caracteristicilor de cali
tate. Din 100 probe efectuate, 16 la 
sută au fost sub limita inferioară. 
De asemenea, netezimea hîrtiei 
nici pe departe nu se situează Ia 
nivelul cerințelor. Abateri calita
tive s-au constatat și la hîrtia de 
tipar înalt STAS 494—60 tip A. 
Față de cele de mai sus, prin a- 
dresa nr. 430 din 4 ianuarie 1967 
Combinatul de la Călărași face cu
noscut că regulatoarele de consis
tență încă nu funcționează cores
punzător, că încă nu s-a putut ve
rifica exploatarea optimă a insta
lației de umezire a hîrtiei pe ma
șină, că din lipsa unei aprovizio
nări ritmice cu celuloză de răși- 
noase, modificarea rețelelor are loo 
de cîteva ori pe zi. Deficiențele 
constatate precum și cauzele care 
le generează au fost sesizate con
ducerii Ministerului Industriei Chi
mice. Ministerul amintit a înregis
trat sesizarea și a pus-o la dosar...

Ce se desprinde ? Departe de a 
fi chestiuni mărunte, menținerea 
derogărilor de la normele înscrise 
în standarde arată că :

— unele conduceri de întreprin
deri tratează STAS-urile ca pe 
ceva auxiliar și nu ca pe niște in
strumente cu putere de lege.

— se manifestă tendința „ali
nierii" prevederilor din STAS-uri 
la condițiile așa-zise obiective, 
cînd, de fapt, ar trebui să fie in
vers.

— forurile de resort (conducerile 
lor) sînt acelea care uneori inițiază 
încălcarea standardelor.

— produsele derogate declan
șează consecințe nefavorabile pe 
care nu le suportă „autorii" lor 
morali, sau cei ce le fabrică.

— nu există o metodologie care 
să limiteze și să înlăture derogă
rile de la STAS-uri.

în ultima analiză, aceste dero
gări perpetuează producerea unor 
mărfuri de slab nivel calitativ. Sub 
masca necesității lor imediate, 
unele produse sînt predestinate să 
rămînă derogate mult timp, ceea 
ce nu exprimă un spirit înalt de 
răspundere față de calitate. Iată de 
ce se impun măsuri energice pen
tru înlăturarea practicii derogări
lor, a acestor fenomene dăunătoare 
care nesocotesc standardele de 
stat.

șantierelor. Proastă ca- 
hîrtia realizată 
de celuloză și 

Hîrtia de scris 
b,

■ .» I

La Uzina meca
nică de mașini 
și utilaj minier 
din Baia Mare ; 
deși pe ansam

blul producției uzina 
are planificat să dea 
în 1967 beneficii de 
peste 21 milioane de 
lei, un număr de 22 
de produse sînt pre
văzute să fie reali
zate cu pierderi.

Am adresat direc
torului uzinei, ing. 
Vasile Sabău, între
barea : Cine vă apro
bă fabricarea produ
selor nerentabile 7

— Există o practi
că potrivit căreia la 
contractări nu avem 
voie să refuzăm nici 
o comandă, indiferent 
dacă produsul ce-1 
fabricăm se realizea
ză cu beneficii sau 
pierderi. Ministerul 
nostru cunoaște și, în 
mod tacit, aprobă a- 
ceastă practică. în a- 
ceste condiții, nici nu 
este de mirare de ce 
anul trecut această 
uzină a realizat cu 
pierderi 51 de produ
se, față de 32 cîte a- 
vea planificat, suma 
pierderilor crescînd 
de la 796 000 lei la 
1 074 000 de lei.

Cum Justifică con
ducerea întreprinderii 
fabricarea celor 51 de 
produse nerentabile ? 
După cum ne-a rela
tat directorul uzinei, 
la o asemenea situa
ție s-a ajuns, în pri
mul rînd, datorită 
lipsei de repartiții 
pentru procurarea u- 
nor materii prime de 
la întreprinderi spe
cializate. Bunăoară, 
tabla perforată livrată 
de unitățile industriei 
locale maramureșene 
pentru fabricarea co
liviei monoetajate 
costă cu circa 8 000 
de lei mal mult pe 
tonă. în aceleași con
diții se procură și u- 
nele organe de asam
blare. Pierderile în
registrate în 1966, 
doar la aceste două 
subansamble, însu
mează peste o Jumă
tate de milion de lei. 
Depășiri deloc negli
jabile s-au înregistrat 
și la aprovizionarea 
cu oxigen.

Ar fi Insă gre
șit să credem că 
totul poate fi pus 
doar pe seama prac
ticilor neeconomice 
din domeniul con
tractării produselor 
și aprovizionării cu 
materiale. O analiză 
mai atentă arată că 
principala cauză a 
depășirii volumului 
pierderilor planifica
te o constituie rebu
turile și prelucrările 
suplimentare (rema
nieri, cum se numesc 
aici). Este pur și sim
plu surprinzător să 
constați că în 1966 
s-au rebutat în uzină 
11 vagoane de piese 
din oțel turnat ori 
din bronz. în darea 
de seamă contabilă, 
încheiată la finele a- 
nului trecut, se men
ționează : „Valoarea 
totală a pierderilor 
din rebut — 788 000 
de lei; valoarea to
tală a pierderilor din 
remanieri — 321000 
de lei". Deci, în total, 
1 109 000 de lei arun
cați pe „apa sîmbe- 
tei".

Din discuțiile pur
tate în uzină cu dife
riți specialiști, mun
citori, tehnicieni, co
muniști din organiza
țiile de partid, a reie
șit că, deși uzina 
dispune de mari re
zerve interne — care 
valorificate ar putea 
duce nu numai la re
ducerea pierderilor, 
ci chiar la completa 
lor eliminare — pre

ocuparea pentru pu
nerea lor in circuitul 
producției a lăsat de 
dorit. Bunăoară, o 
serie de mașini și u- 
tilaje nu au fost și 
nu sînt utilizate la 
Întreaga lor capacita
te ; altele nu s-au 
folosit deloc, dar a- 
mortismente s-au plă
tit. Foarte mari au 
fost, anul trecut, și 
cheltuielile nepro
ductive : peste 220 000 
lei.

în secția mecanică- 
montaj aflăm că, 
dacă la opritoarele 
manuale pentru va- 
goneți s-ar schimba 
tehnologia, înlocuind 
nituirea cu îmbina
rea prin sudură, s-ar 
cîștiga dintr-odată 8 
ore la manoperă și, 
concomitent, s-ar e- 
conomisi metal. Mais
trul Mihai Drincal 
confirmă avantajele 
sudurii, dar cînd îl 
întrebi de ce nu o 
aplică, îmi arată ne
putincios documenta
ția. „O reducere sub
stanțială a normei 
de timp ar fi posibi
lă și la fabricarea co
liviei cu 4 etaje — 
ne spune șeful de 
echipă Vilhelm Lap-

rea unora dintre ele 
— ne-a spus tov. Co- 
riolan Crihălmeanu, 
inginer proiectant 
principal la serviciul 
constructor-șef. Re- 
proiectînd culbutorul 
electric, se poate ob
ține o diminuare cu 
peste 200 kg a con
sumului de metal, iar 
prin dotarea cu 
SDV-uri — o reduce
re a manoperei cu 
circa 30 de ore pe 
produs.

• întrucît în ultimii 
ani dotarea tehnică a 
uzinei, calificarea și 
îndemînarea oameni
lor au crescut mult, 
a devenit necesar să 
se revizuiască actua
lele norme — apre
ciază ing. Paul Dumi
tru, tehnolog-șef. Pe 
această cale s-ar pu
tea realiza o economie 
de timp de 25 ore la 
colivia de extracție 
monoetajată, de 40 de 
ore la pompa antia- 
cidă de mină, de 20 și 
30 ore la pompa de 
tulbureală P.T. 100 și 
respectiv P.T. 200.

• A sosit timpul să 
schimbăm anumite 
tehnologii învechite

Baia Mare

UNEXAMEN DE 
CAPACITATE 

PENTRU 
CONDUCEREA 

UZINEI
sanszki. Sînt necesa
re doar cîteva șa
bloane cu care trasa
rea și croirea tablei 
să se execute mai ra
pid". Un alt șef de 
echipă, Adalbert Co
mornic, ne vorbește 
despre irosirea de 
timp, metal și mano
peră, cauzată de ca
litatea necorespunză
toare a pieselor tur
nate.

în 1966, deșeuri- 
le din debitare s-au 
cifrat la 113 tone. 
La un eventual cal
cul al pierderilor 
de anul trecut s-ar 
mai putea adău
ga : circa 25 000 de 
ore suplimentare, a- 
proape 800 de zile în
voiri și absențe ne
motivate și, bineînțe
les, rebuturile și re
manierile amintite.

Iată, așadar, numai 
o parte dintre marile 
rezerve interne exis
tente în uzină, care, 
dacă ar fi fost valori
ficate, ar fi permis o 
reducere substanțială 
a pierderilor planifi
cate. Pe ce căi ar tre
bui să se acționeze 
hotărît pentru renta
bilizarea produselor 
planificate pe anul în 
curs cu pierderi ? Ia
tă părerea cîtorva 
specialiști din uzină :

• Prin reproiecta-

și să mărim gradul 
de dotare cu SDV-uri 
— ne-a spus ing. 
Virginia Marcu, me- 
talurg-șef. Bunăoară 
turnarea etajată a 
blindajelor de la cla
soarele spirale ar a- 
duce o economie de 
80 kg de metal pe 
produs și o reducere 
a manoperei cu 41 
ore.

Pe baza studiilor 
ce se fac acum, s-a 
ajuns ia concluzia că 
o mare parte dintre 
produsele planificate 
cu pierderi în 1967 
pot fi rentabilizate. 
E în curs de elabo
rare un ansamblu de 
măsuri în vederea 
lichidării, încă în a- 
cest an, a pierderilor 
la 13 din produsele 
nerentabile. Proble
ma rămîne însă des
chisă, întrucît ridica
rea pe o treaptă ca
litativ superioară a 
întregii activități e- 
conomice a întreprin
derii poate fi pe de
plin asigurată numai 
prin rentabilizarea 
fiecărui produs. Ce 
spune conducerea în
treprinderii ? Se an
gajează să treacă a- 
cest examen ?

loan VLANGA
Corespondentul 
„Scînteii"

La G.A.S. Sâhâteni, regiunea Ploiești continuă și în aceste zile fertiliza
rea ogoarelor cu îngrășăminte chimice. în acest scop este folosită din 

plin aviajia utilitară foto : M. Cioc
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Cununa artei desăvîrșește omul, 
îl împlinește. Teoria acțiunii muzi
cii asupra naturii etice a omului — 
teorie a grecilor antici — nu este 
perimată ci doar îmbogățită ca o 
sămînță care în ani a rodit. Chiar 
coexistența straturilor de cultură, 
măsura diferită de înțelegere a ope
relor muzicale dă nuanțe diferite 
vechii teorii. Educația muzicală în 
societatea contemporană, în socie
tatea în care abundă diversitatea 
specializărilor, ridică problema ac
cesului la un anumit limbaj, a ro
lului său umanizant. Un teren de 
stăruință în care unii abia captați 
de tainele muzicii se inițiază, alții 
își cristalizează cunoștințele. Publi
cul evoluează neîncetat, deci cursul 
vieții muzicale, educația devin ast
fel probleme de prim ordin.

Muzica simfonică și de cameră 
reprezintă pentru omul modern o 
componentă foarte importantă a 
universului său spiritual. Marii noș
tri oameni de cultură de la Odo- 
bescu și Titu Maiorescu pînă la 
Tudor Vianu și George Călinescu, 
ca să nu mai amintim de muzicieni, 
și printre ei în primul rînd, George 
Enescu, au arătat cît de vastă, de 
miraculoasă este lumea muzicii, 
care lărgește orizontul spiritului 
uman, înnobilează sufletul și ascute 
sensibilitatea, făcîndu-ne apți să în
țelegem mai profund, mai cuprin
zător, marile frumuseți ale vieții. 
A pătrunde în tainele muzicii, me
rită tot efortul și pasiunea. Arta 
muzicii, creație a geniului omenesc, 
nu este nici o mare necunoscută, 
nici o lume inaccesibilă. întoreînd 
butonul aparatului de radio atunci ' 
cînd crainicul anunță un concert de 
Mozart, Beethoven sau Brahms, 
unii își motivează gestul afirmînd 
că în ce-i privește sînt convinși că 
nu vor putea pătrunde niciodată in
tențiile grave, complexe ale compo
zitorului, că este tîrziu să mai facă 
vreun efort. în realitate, toți oa
menii sînt capabili să înțeleagă mu
zica. Marea majoritate a oamenilor 
nu o înțeleg pentru că de-a lungul 
vieții lor n-au avut posibilitatea, 
poate nici o minimă perseverență, 
de a se iniția în aceeași măsură în 
care au făcut-o pentru alte arte — 
să zicem pentru literatură — al că
rei A.B.C. l-au silabisit încă din 
clasele mici ale școlii.

Cea mai mare dificultate pe care 
o are de trecut cel ce ar dori să 
înțeleagă muzica este să renunțe 
la prejudecățile despre „muzica 
grea", să recurgă curajos la cîteva 
surse de informare (o istorie a mu
zicii, o lucrare de popularizare a 
marilor creații) și neapărat, la au
diția, cu răbdare, a cîtorva opere 
de mare frumusețe din uriașul te
zaur al artei muzicale. Există în 
prezent o mulțime de mijloace și 
numeroase instituții care urmăresc 
să atragă la cunoașterea muzicii pe 
cei care încă n-au avut prilejul (și 
uneori timpul) să pătrundă pe poar
ta mereu ospitalieră a uneia dintre 
cele mai profunde arte. „Muzica 
grea" este larg accesibilă, greutăți
le inerente oricărei inițieri nu sînt 
de netrecut, iar odată depășite, mi
raculoasa lume de frumusețe pe 
care o descoperă răsplătește cu pri
sosință pe cel care a „îndrăznit" 
s-o cucerească.

Drumul către înțelegerea muziGii, 
după ce ai întrezărit satisfacțiile pe 
care ți le pot oferi capodoperele 
muzicale, devine curînd firesc. Trep
tat, ascultînd și meditînd asupra 
muzicii, îi pătrunzi tot mai mult 
înălțimile, te lași cucerit de mirajul 
piscurilor mereu mai semețe pe 
care dorești să le cucerești și de pe

Cei care
trebuie

un loc liber
în sala

de concert
care perspectivele înțelegerii sînt 
mereu mai largi, mai bogate.

Inițierea muzicală necesită, însă, 
și un bun ghidaj. Cum se realizează 
acesta practia ? Sînt oare folosite, 
de către cei care au menirea să o 
facă, toate mijloacele pentru a în
lesni ascultătorului neinițiat înțele
gerea treptată, firească, a funcțiilor 
muzicii ? Iată obiectul discuției 
noastre.

Dacă o dată cu slova abecedaru
lui deslușești înțelesul „boabelor 
negre și albe", dacă o dată cu cali
grafia „prinzi" tempo-ul, ritmul, e 
firesc ca Simfonia a IX-a sau Fan
tastica să-ți devină familiare. în 
același timp trebuie obișnuită ure
chea începătorului cu veselia pre
clasicilor, cu veșnica lor prospeți
me, cu Bach, cu soliditatea gîndirii 
lui Bach... Iscusite metode de soli
citare a percepției muzicale, care 
variază de la individ la individ, 
apoi o sistematică cuprindere a ma
nifestărilor simfonice de cameră, 
vocale, corale, pot satisface această 
cerință contemporană, pot fortifica 
ceea ce era cunoscut sub numele de 
„collegium musicum", ca o poartă 
a omului spre cultură. Dar,

Cum se cîștigă

interesul publicului

pentru muzica cultă ?

Activitatea Filarmonicilor, Ope
relor, a posturilor de Radio și Te
leviziune, a bibliotecilor și discote
cilor este îndreptată suficient spre 
educarea muzicală a publicului 
larg? _ 
surse ........
de la televiziune, meciurile etc. 
atrag, 
mul are nevoie de destindere, iar 
timpul, dacă nu e chibzuit, nu asi
gură o permanentă împrospătare 
culturală. Se pune cu acuitate 
problema captării, atragerii, a inte-

Epoca oferă nelimitate 
de distracții. „Serialele"

sustrag, distrează... Ci

18,00 — Pentru cei mici „Insula păsărilor'.
18,15 — Pentru tineretul școlar : — „1001 de 

întrebări". Cum a zburat Răducu — 
de Leonid Petrescu.

19.00 — Telejurnalul de seară.
19,28 — Recital poetic : Rainer Maria Rilke. 
19,40 — Ancheta T.V.

20,15 — Seară de teatru : Ciinele grădinarului de Lope de Vega. 
Interpretează colectivul Teatrului de stat din Petroșani. 
In pauze :

•— Poșta televiziunii.
— Desene animate.

22,30 — Telejurnalul de noapte.

tv

resării omului zilelor noastre în 
activitatea culturală, în viața mu
zicală. „Problema inițierii muzicale 
in orașul Baia Mare și regiunea 
Maramureș merită să fie examinată 
cu atenție — ne-a spus prof. NI- 
COLAE FALCUȘAN, director ad
junct al școlii populare de artă 
Baia Mare. în fruntea acestei ac
țiuni ar putea sta profesorul de la 
școala populară de artă și al 
liceului de muzică. Cred că 
comitetul regional pentru cultură 
și artă ar trebui să desfă
șoare în întreprinderi, în școlile 
profesionale, tehnice și medii, o ac
tivitate concretă pentru îndrumarea 
spre muzica simfonică. Cu ajutorul 
filarmonicilor din Satu Mare și Cluj 
s-ar putea realiza spectacole „școa
lă". „în afara concertelor progra
mate de radio și televiziune cu bu
căți muzicale simfonice, — ne-a 
spus MIHAI CUPCEA, metodist cu 
probleme de literatură la casa re
gională de creație populară Mara
mureș — în orașul Baia Mare acti
vitatea de educație muzicală prin 
prezentarea unor lucrări simfonice 
în cadrul unor concerte educative 
este practic inexistentă. Și chiar 
atunci cină sînt programate turnee 
ale unor formații muzicale, nu vin 
prea mulți spectatori. Cauza cred că 
rezidă în lipsa unei munci pregăti
toare—cum ar putea fi organizarea 
unor cercuri ale tinerilor melomani 
pe lingă cluburile din Baia Mare. 
Aici s-ar putea face primii pași de 
inițiere în muzica simfonică. Cred 
că pot fi organizate audiții muzicale 
pe lingă casa de cultură a sindi
catelor și pe lingă cluburile mun
citorești, care să canalizeze primii 
pași ai tinerilor în bogatul tezaur 
al muzicii".

La întrebarea care sînt modali
tățile de inițiere muzicală. GHEOR- 
GHE VELEA, dirijor al ansamblu
lui de cîntece și dansuri al regiunii 
Maramureș, ne-a răspuns: „Ra
dioul și televiziunea au contribu
ții substanțiale. Cred însă că aceste 
instituții și îndeosebi televiziunea 
nu au epuizat metodele de educare 
și formare a unui public larg con
sumator de muzică cultă. Emisiu
nile ar trebui să se adreseze în mai 
mare măsură și publicului ne
inițiat",

în regiunea Maramureș există o 
viață muzicală cu o oarecare tra
diție, dar ea se desfășoară pe o 
rază îngustă și «uprinde un număr 
de auditori destul de restrîns. Or
chestra filarmonică din Satu Mare 
concertează foarte rar și în mod 
sporadic în celelalte orașe și centre 
muncitorești din regiune. Alte in
stituții muzicale cum sînt Ansam
blul de cîntece și dansuri al Sfatu-

(Urrnare din pag. I)

Ceea ce dorim să remarcăm este 
însă faptul că aceste contracte nu 
au fost considerate ca un cadru 
rigid ori ca un „punct terminus"; 
desigur, contractele creează de o- 
bicei condiții favorabile cola
borării, dar ele sînt concepu
te uneori, din nefericire, mai 
mult ea simple procese verba
le, acte administrative, în care 
.se înscriu obligații reciproce, în- 
cît, după ce sînt îndosariate, fie
care „parte" își urmărește oare
cum separat propriile 
în ce ne privește, am 
aceste contracte puncte 
sau bază juridică a 
care este vie, concretă, 
tă, în forme multiple.

Pornind de la aceste consideren
te, am ajuns la concluzia că însuși 
planul de activitate a institutului 
va fi îmbogățit dacă Ia dezbaterea 
sa vor participa și beneficiarii noș
tri direcți. De aceea, s-a încetățe
nit ca metodă atragerea acestora 
la alegerea și stabilirea te
melor care vor fi incluse în pla
nul institutului, adică la elabora
rea și cristalizarea direcțiilor prin
cipale de orientare a cercetărilor. 
Astfel, planul tematic al colectivu
lui nostru pe anul în curs a fost 
supus discuției nu numai condu
cerii institutului, dar și reprezen
tanților Fabricii de medicamente. 
Aceasta ne-a permis să beneficiem 
de unele observații și sugestii in
teresante privind conținutul tema
tic a) planului, precum și asupra 
posibilităților de experimentare, 
asigurîndu-se de la început evita
rea unor teme cu perspectivă re
dusă de aplicare sau de interes 
scăzut etc. La rîndul ei, întreprin
derea, cunoscînd din vreme preo
cupările institutului, a putut să-și 
extragă concluzii utile pentru ac
tivitatea sa de viitor. Drept urma
re, unele dintre asimilările de noi 
produse proiectate pentru 1967 
erau soluționate, din punct de ve
dere științific, încă de Ia data con
tractării lor — în septembrie 1966.

Pe de altă parte, o completare 
vie. a contractului de colaborare o 
constituie contactele directe din
tre cercetătorii institutului și teh
nicienii din producție, prezența co
mună a acestora fie în laboratoa
rele institutului, fie in secțiile de 
producție. Spre a asigura un a- 
numit contur organizat acestor 
schimburi, au fost create colective 
mixte de cercetători și specialiști 
din producție, sare au drept prin-

îndatoriri, 
considerat 
de pornire 
colaborării 
permanen-

lui popular al regiunii Maramureș, 
liceul muzical, școlile populare de 
artă din Baia Mare, Satu Mare și 
Sighetu Marmației inițiază aețiuni 
rare pe linia popularizării în mase 
a muzicii.

auzind

Conducerea orchestrei din Oradea 
s-a străduit să asigure o varietate a 
genurilor muzicale. Pe lîngă con
certele simfonice propriu-zise, a 
prezentat și o serie de opere ca 
Boema, Don Juan, sub formă de 
operă-concert. De subliniat este 
faptul că de la începutul acestei 
stagiuni au fost prezentate 7 con
certe simfonice la care au colabo
rat și soliști de seamă ca Ion Voi- 
cu, Radu Aldulescu, Nicolae Her- 
lea. Se preconizează executarea 
unor lucrări vocal-simfonice de 
mare factură cu concursul a diver
se formații corale cum ar fi „Ma
drigal" din București, corul Con
servatorului Gh. Dima din Cluj și 
al Filarmonicii din Arad... „Cu 
toate acestea socotesc că sîntem 
încă departe de cerințele actuale 
în ceea ce privește satisfacerea pu
blicului sub raportul educației mu
zicale, ne-a spus SILVIA COSMA, 
directoarea Școlii populare de artă. 
Ar mai fi dorite programe trimes
triale ale operelor din Cluj și Ti
mișoara, concerte de cameră, reci
tate ale unor artiști de valoare, 
conferințe privind literatura muzi
cală universală".

Am reținut în problema educa
ției muzicale și părerea medi
cului NICOLAE UNCHEȘEL din 
localitatea Aleșd: „Sute de in
telectuali și mulți iubitori de 
muzică din Aleșd doresc cu ardoa
re și nu pierd nici un spectacol 
muzical. La asemenea prilejuri 
vin de obicei in grupuri com
pacte și ingineri, muncitori, medici, 
cadre didactice, din Șuncuiuș, Aști- 
leu și alte centre muncitorești din 
raion. în 1966 nu au fost prezentate 
decît 2 concerte, amîndouă cu 
muzică populară. Opera, opereta, 
concertele au lipsit cu desăvîrșire. 
Am dori astfel de manifestări mu
zicale cu o pregătire prealabilă 
pentru înțelegerea bucății interpre
tate".

După cum am constatat, regreta
bil este că educația muzicală la 
Oradea este neglijată chiar și în 
cadru] Institutului Pedagogia de 3 
ani unde viitoarele cadre didactice 
nu primeso îndrumarea 
zătoare pentru ca mai 
propage la rîndul lor 
pentru muzică în rîndul 
nerații. „Educația muzicală ar tre
bui făcută, după părerea mea, ne 
spune prof. LIDIA TEAHA. secre
tara comitetului de cultură și artă 
Oradea, inițiind pe scară mai largă 
în întreprinderi și instituții con
certe accesibile pentru atragerea 
treptată a publicului". Intelectuali 
din Hîrlău,, comunele Tg. Frumos, 
Podul Iloaiei, la 
regiunile Crișana 
au pledat pentru 
că aveau obiecții 
zii la care se 
spectacolele de operă sau concer
tele, „ore obositoare", fie că cereau 
ca posturile de televiziune să Ini
țieze cicluri de educație muzicală, 
importantă este dorința de a înțe
lege tainele muzicii, de a 
beneficia de frumusețile ei. 
sorii de muzică ION 
de la Tg. Frumos și 
STANT1N DIMITRIU, de 
ceul din Hîrlău, au arătat 
„slab este răspindită prin radio și 
televiziune muzica corală, prim pas 
spre muzica simfonică. Ar fi bine 
ca grupurile corale și corurile 
tradiție să întreprindă turnee 
sate".

Ancheta noastră a cuprins și 
bitori ai muzicii din regiunea Su
ceava, care și-au spus cuvîntul des
pre felul în care se face educație 
muzicală pe meleagurile lor. Astfel, 
WILHELM STRASKY, ghid turistio 
la O.N.T. Carpați, filiala Suceava,

cestuia — care, ca reprezentanți ai 
științei pe tărîmul producției, apar 
ca principalii noștri colaboratori, 
în acest sens, menționăm că, după 
cum reprezentanții uzinei partici
pă la elaborarea și definitivarea 
planului institutului, tot astfel 
planul de activitate al laboratoru
lui uzinal este stabilit în co
laborare și cu sprijinul direct al 
unor reprezentanți ai institutului 
nostru. Avantajele sînt din nou

corespun- 
tîrziu să 
dragostea 
noilor ge-

fel ca și cei din 
sau Maramureș 

muzica cultă. Fie 
pentru orele tîr- 

transmit la radio

putea 
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spunea că „Universitățile populare 
care ar avea posibilitatea să facă 
ceva in această direcție, fac prea 
puțin". De asemenea, FILIP DUMI
TRU, economist la Uniunea orășe
nească a cooperativelor agricole de 
producție din Suceava, unul din 
principalii animatori ai cunoscutei 
formații de amatori „Reuniunea 
muzical-dramatică Ciprian Porum- 
bescu", care a activat o vreme 
în această regiune, a spus: „Ce 
lipsește ? După părerea mea, o- 
mul potrivit care să se ocupe, să se 
îngrijească de astfel de acțiuni, in
tr-un cuvînt animatorul. Dar se 
pune întrebarea, ce fac salariații 
comitetelor de cultură și artă, ai 
caselor de cultură care au obligația 
să se ocupe de educația muzicală a 
publicului ? Filarmonica de Stat 
din Botoșani care deservește și ora
șul nostru ar avea uți cuvînt în
semnat de spus, atît la orașe cît și 
la sate". ANDREI LIPOVAN, diri
jor al Ansamblului de cîntece și 
dansuri Ciprian Porumbescu din 
Suceava, a observat de asemenea 
numărul redus de spectatori la 
spectacolele cu programele de mu
zică clasică t „Una din cauzele care 
determină lipsa de interes a publi
cului pentru muzica clasică este și 
faptul că marile orchestre simfonice 
din Capitală, ca și orchestrele filar
monice din țară, ocolesc orașele din 
nordul Moldovei. Concertele vocal- 
simfonice sînt extrem de rare, con-

certele pentru pian și orchestră, re
citalurile ar fi un mijloc de atrac
ție și educație a publicului. La 
Suceava, insă, acest lucru nu este 
posibil pentru faptul că nici o in
stituție culturală din localitate nu 
dispune de un pian pentru concert".

O muzică valoroasă, cere parti
ciparea activă a auditoriului, nu 
poate fi consumată în cîteva mi
nute ca orice șlagăr. Ea trebuie 
urmărită atent, mai ales (așa cum 
se întimplă în muzica veacului 
nostru) dacă pune probleme de 
familiarizare cu un complex apa
rat orchestral. Mesajul de idei al 
operei muzicale trebuie dezvăluit 
de interpret, dirijor, muzicolog, 
trebuie căutat și redat ascultăto
rului. Proces complex, diversificat, 
cuprinzător —• educația muzicală 
nu poate fi minimalizată. O judi
cioasă echilibrare între divertis
ment și propagarea muzicii culte, 
la radio ar fi prilej de descifrare 
a sensurilor, a înnoirilor muzicii.

Oamenii zilelor noastre dau a- 
saltul cunoașterii. Muzica, formele 
de propagare ale ei, fortificate, re- 
întărite, trebuie să-și spună cuvîn- 
tul ca dirijor al frumosului, al 
creării aptitudinilor de percepere 
în cele mai înalte zone de cultură.

Anchetă organizată de :
Smaranda GEORGESCU-OȚEANU, 
I. PITICU, I. VLANGA, N. ȚUICU, 
M. CORCACI

0 lucrare despre
TRADIȚIILE
SOCIOLOGIEI
ROMÂNEȘTI

Paul STAHL
șef de sector la Institutul de studii 
sud-est europene al Academiei

O istorie succintă 
a procesului îndelungat 
al dezvoltării cercetări
lor sociologice româ
nești ni se înfățișează 
în lucrarea Cercetarea 
sociologică concretă de 
Ovidiu Bădina, apăru
tă, nu de mult, în co
lecția „Biblioteca de 
filozofie și sociologie" 
a Editurii Politice.

Este un merit al lu
crării relevarea celor 
mai vechi tradiții de 
cercetare în problemele 
de ordin social din țara 
noastră. De la primele 
încercări ale unor călă
tori și învățați români 
din veacurile trecute, 
ca N. Milescu, Dimitrie 
Cantemir, Ion Budai 
Deleanu, Constantin 
Dinicu Golescu, Nico
lae Filimon, Cezar Bol- 
liac, Ion Codru-Drăgu- 
șanu ș.a., continuînd cu 
lucrările a numeroși 
cărturari, filozofi, is
torici, scriitori, agro
nomi și mai ales 
medici și pînă la 
acțiunea de investigare 
propriu-zisă, de teren

— cristalizată în mono- 
grafierea unor județe 
și plăși la sfîrșitul vea
cului al XIX-lea și apoi 
în formele superioare 
pe care le-a îmbrăcat 
aceasta în secolul al 
XX-lea — cercetarea 
sociologică a cunoscut 
o permanentă lărgire a

EBB

note 
de lector

ariei fenomeneloi abor
date, un progres conti
nuu în adîncirea gîndi- 
rii și în metodologia 
sociologică însăși.

în această frescă își 
găsește o încadrare co
respunzătoare persona
litatea multilaterală a 
lui Ion Ionescu de la 
Brad pe care autorul îl 
consideră, pe bună 
dreptate, ca „întemeie
torul cercetării mono
grafice românești".

teatre
• Teatrul de operă șl balet: 
AIDA — 19.
• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : OA
MENI ȘI ȘOARECI — 19,30, 
(sala Studio) : INTILNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30, (sala Palatu
lui) : CASTILIANA — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL 
DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1) : JURNALUL 
UNUI NEBUN — 19,30, (sala 
din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : HENRIC AL IV-lea
— 19,30, (sala Studio) : ABSEN
TA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : 
MONSTRUL DIN SAMARCAND
— 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : PĂCALĂ —17.

cinema

racter fundamental, cum sînt cele 
privind comportarea amestecului 
de nitro-etil-benzen (materie pri
mă în sinteza cloranfenicolului), 
reacțiile de iodurare la sinteza des- 
oxicorticosteronei etc. — care au 
apărut tocmai pe terenul acestei 
fecunde colaborări. în același timp, 
începînd din acest an, unii dintre 
specialiști participă — alături de 
un colectiv al Filialei din Cluj a 
Academiei și un altul de la cate-

în ce forme se cristalizează
osmoza științei cu producția ?

aipal scop rezolvarea unor proble
me atît din sfera cercetării, eît și 
a producției. In acest fel s-a ajuns 
la o scurtare considerabilă a dife
ritelor faze de activitate, la obți
nerea rapidă de noi soluții științi
fice. De pildă, reducerea etapelor 
de studiu în laborator și în stațiile 
pilot a condus la elaborarea teh- 
nefogiei de producere a unor noi 
medicamente (metiltestosterona și 
medroxiprogesterona, din clasa 
hormonilor steroizi), în mai puțin 
de 15 luni, ca și la realizarea gu 
serioase economii de timp a unor 
componente ale biostimulatorilor 
utilizați în zootehnie.

— de loc ocupă, în cadrul a- 
cestor relații, cercetătorii din la
boratorul uzinal al întreprin
derii 1

— Efectele acestor forme vii de 
colaborare se răsfrîng pozitiv și 
asupra activității laboratorului u- 
zinal, a specialiștilor din cadrul a-

reclproae — fn plus se evită anu
mite paralelisme, Iar la noi nu mai 
ajung decît soliaitări sare realmen
te nu pot fi soluționate, prin forțe 
proprii, de specialiștii uzinei j ca 
rezultat, descongestionarea în 
mare măsură a institutului de unele 
obligații mărunte, posibilități su
plimentare de axare a eforturilor 
pe probleme majore.

— Nu duce o asemenea co
laborare la ceea ce s-ar putea 
numi „practicism îngust", la o a- 
numită diminuare a activității 
de cercetare teoretică ?

— Nu. Categoria nu. Concepută 
astfel, colaborarea cu întreprinde
rea a permis oamenilor de știință 
să abordeze unele teme importan
te, probleme de cercetare funda
mentală, sare au reieșit tocmai 
din „materialul" problemelor ofe
rite sau solicitate de producție. 
Cercetătorii noștri au publicat o 
serie de lucrări valoroase gu ca-

dra de farmasologie a Institutului 
de medicină și farmacie — la sin
teza unor noi produși din clasa 
hormonilor steroizi, necunoscuți 
pînă în prezent.

— 0e factori ar putea contri
bui la amplificarea și adîncirea 
acestor cooperări ?

— Legat de ideea eolaborării, 
merită remarcat și un alt aspect, 
acela al cointeresării specialiștilor 
din cercetare, al necesității unor 
forme mai stimulative pentru con
tribuția în producție a cercetăto
rilor. Din experiența eolaborării cu 
Fabrica de medicamente „Terapia" 
a reieșit că atît retribuirea muncii 
de cercetare efectuate de diferi
tele unități și institute științifice 
și catedre, potrivit prevederilor 
regulamentului de invenții, inova
ții și perfecționări tehnice, cît și 
procedeul recompensării în exclu
sivitate după timpul de muncă 
folosit în această direcție, din fon-

dul „alte remunerări și nescriptic", 
pe bază de deviz estimativ și pon- 
taj — prezintă încă multe incon
veniente. Ar fi, cred, necesar să 
existe un sistem de retribuire și 
stimulare a muncii de cercetare 
corespunzător actualelor cerințe — 
eventual prin constituirea unui 
fond determinat, destinat în exclu
sivitate recompensării aportului a- 
dus în producție de cercetătorii din 
institutele și centrele științifice sau 
de la catedrele învățămîntului su
perior, a cărui utilizare să cuprin
dă norme specifice muncii de cer
cetare, deosebite de cadrul comun 
ce reglementează folosirea fondu
lui nescriptio.

întîmpinăm greutăți în produce
rea unor medicamente moderne și 
eficace — cum sînt cele din fami
lia hormonilor steroizi — pentru 
că aici, la Cluj, nu există încă o 
secție de biosinteză. Or, tehnolo
giile moderne presupun obligato
riu intercalarea fazelor de sinteză 
cu cele de biosinteză, iar toate fir
mele producătoare de hormoni, fie 
ele mici sau mari, îmbină sinteza 
cu biosinteză, asigurînd în acest 
fel produse mai economice.

în același timp, ar trebui avute 
în vedere și îmbunătățirea condi
țiilor de experimentare și verifi
care a eficacității noilor medica
mente — singura cale ce poate 
duce la un produs bine definit și 
deai industrializabil. De mare în
semnătate este găsirea unor for
mule și tehnologii de condiționare 
și păstrare a medicamentelor. în- 
trucît fabrica „Terapia" are în 
profilul său numeroase forme far
maceutice, se ridică probleme de a- 
sistență tehnică în importantul do
meniu — al galenjcii, pentru care 
nu există o secție.

Sînt numai GÎteva dintre pro
blemele pe care le ridică astăzi co
laborarea dintre unitățile științifi
ce și întreprinderile productive — 
factor ce condiționează, în mare 
măsură, progresul științific și eco
nomic.

Convorbire realizată de s 
Teodor CAZACU 
Alexandru MUREȘAN

I
I
I
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Un interes deosebit 
firezintă acea parte a 
ucrării consacrată mo

mentului cel mai în
semnat al tradiției ro
mânești în domeniul 
cercetărilor concrete — 
acela al Școlii sociolo
gice de la București, al 
cărui animator a fost 
Dimitrie Guști. Autorul 
reușește să reînvie în 
fața cititorului ampla 
mișcare monografică ce 
și-a atras un atît de 
larg renume pe plan 
mondial. El. evidențiază 
atît meritele științifice 
ale școlii, concretizate 
în amplele cercetări de 
teren, în organizarea 
Muzeului Satului, a 
Serviciului social stu
dențesc, în elaborarea 
unor metode și tehnici 
de cercetare sociologică 
concretă, care se dove
desc a avea și astăzi o 
incontestabilă valoare 
practică, cît și deficien
țele și limitele ideolo
gice ale școlii.

Interesante conside
rente cuprinde lucrarea 
asupra unor aspecte, 
mai puțin puse în lu
mină, ale activității 
Școlii sociologice de 
la București : faptul că 
aceasta nu a consti
tuit o entitate omo
genă, nediferențiată, ci, 
dimpotrivă, în cadrul 
ei au existat deosebiri 
de vederi și de con
cepții izvorînd din 
structura societății ro
mânești de atunci ; in
teresanta evoluție a șco
lii de la faza cînd, în 
1925, a întreprins pri
ma cercetare concretă 
într-un sat și pînă la 
stadiul atins în pe
rioada 1938—1939, 
cînd s-a trecut la ac
țiunea practjcă de or
ganizare a mai multor 
cămine culturale — 
acțiune care a trezit 
un interes atît de pu
ternic în rîndurile pă
turilor de jos de la 
sate. Este subliniată pu
ternica influență poziti
vă exercitată de Parti
dul Comunist Român 
asupra celor mai îna
intați reprezentanți ai 
școlii.

Ținînd seama de 
Importanța ce se acor
dă în prezent sociolo
giei, de rolul pe care 
îl ocupă școala din 
București în dezvolta
rea gîndirii și mai a- 
les a practicii sociolo
gice românești și inter
naționale, credem că ar 
fi binevenită editarea, 
în ediții comentate, a 
celor mai valoroase 
crări elaborate de 
prezentanții ei — 
mimul rînd a celor 
caracter tehnico-meto- 
dologic.

Lucrarea de față se 
înscrie ca o contribu
ție, demnă de consem
nat, la valorificarea 
critică a bogatei moș
teniri cultural-științifi- 
ce a poporului nostru.

• RĂZBOI ȘI PACE — film 
pentru ecran panoramic (seria 
I) : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ :
REPUBLICA — 8,45 ; 10,45 ;
12.45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15 ; 
BUCUREȘTI (completare O po
veste pe un metru pătrat) — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16,30 ; 18,45 ; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE :
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16, FESTIVAL — 8,30 ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLO
RIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, TOMIS — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,30.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOA
RĂ : LUCEAFĂRUL — 18,30 ; 
21.
• NIKOLAS NICKLEBY : 10 :
12 ; 14 ; 16,30, IN RADĂ — 18,45, 
CÎNTECUL MĂRII — 21 — CI
NEMATECA.
• CERUL ȘI IADUL : CAPI
TOL (completare Orizont știin
țific nr. 8) — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, EXCELSIOR 
(completare Pe urmele unui re
portaj) — 9,45 ; 12,15 ; 15 ; 17,30 ; 
20.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC
LA TINE și CĂSĂTORIE DE 
FORMĂ : LUMINA — 9,30 ;
15.15 ; 19,30.
• MONDO CANE (ambele se
rii) : VICTORIA — 10 ; 13,30 ;
17 ; 20,30, AURORA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30, FLOREASCA — 9 ;
12.30 ; 16,30 ; 20.
0 FALSTAFF : DOINA — 11,30 :
15.15 ; 18 ; 20,45.
• RITMURI ȘI IMAGINE — 
POVESTE PE UN METRU PĂ
TRAT — DIN I UMEA FLUTU
RILOR — ORIZONT ȘTIINȚI
FIC NR. 9 — ROMANȚE AS
PRE : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• ZORBA GRECUL: GIU- 
LEȘTI — 15 ; 18 ; 20,45, FLA
CĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN MARTOR IN ORAȘ și 
CERUL ȘI IADUL : FEROVIAR
— 8,30 ; 12,15 ; 16,15 ; 20. MO
DERN — 9,30 ; 13 ; 16.30 ; 20.
• NEVESTE PERICULOASE :
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOA
RE (completare Inima și con
știința) — 13,45 ; 16 : 18,15 ;
20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAIL- 
LAN — cinemascop : DACIA 
(completare Putna 500) — 8,30—
13.15 în continuare; 15,45 ;
18.15 ; 20,45.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : 
BUZEȘTI (completare Ultima 
treaptă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
» MOȘ GERILĂ : CRÎNGAȘI 
(completare Călărețul pc po- 
ney) — 15.30; 18;-20.30.
• CARTEA DE LA SAN MI
CHELE : GRIVIȚA - 9.30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20,30. VOLGA (com
pletare A 6-a sesiune a Marii 
Adunări Naționale) — 9 ; 11,45 ;
15.15 ; 18 ; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADO
RILOR : BUCEGI (completare 
Două orașe) — 9; 11,15; 13 30: 
16 ; 18,15 ; 20.30. RAHOVA
(completare Din pămînt și foc)
— 15.30 : 18 : 20.30.
0 SAMBA : UNIREA (comple
tare Orașul interzis) — 15,30
18 ; 20.30.
0 DIMINEȚILE UNUI BĂIAT 
CUMINTE : TOMT.S - 18,45 : 
20,45, DRUMUL SĂRII (com
pletare Drumul spre succes) —
15.30 ; 18 ; 20.30.
0 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC 
LA TINE : VITAN - 15,30 
18 ; 21.15.
0 PRIMUL AN DE CĂSNICIE 
ARTA (completare Orizont sti 
ințific nr. 8) — 9 : 11,15 ; 13.3.0
15.45 ; 18,15 : 20.30. MIORIȚA 
(completare Ultima treaptă) — 
9 ; 11.15 ; 13.30 ; 15.45 : 18 : 20,15 
0 MINUNATA ANGELICA - 
cinemascop : MUNCA — 16 : 
18 ; 20.
0 EL GRECO — cinemascop 
POPULAR (completare Ciclon’ 
anticiclonl, fronturi) — 15,30 
18 ; 20,30. LIRA (completare 
Ultima treaptă) — 15.30 ; 18 
20,30.
0 MAICA IOANA A ÎNGERI
LOR : VIITORUL - 15.30 ; 18 
20,30.
0 TUNELUL — cinemascop 
COLENTINA (completare Ori
zont științific nr. 7) — 15,30
17.45 : 20.
0 LUMEA MINUNATĂ A FRA 
TILOR GRIMM — cinemascop 
MELODIA — 10 ; 12,45 : 15,45 •
18.30 ; 21, FLAMURA - 9
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18.15 ; 20,30

concerte
lu- 
re- 
în 
cu

Orchestra simfonică a cine
matografiei, avînd la pupitiu 
pe Rolf Reinhardt (Republica 
Federală a Germaniei), prezin
tă, în studioul de concerte a) 
Radioteleviziunii, Simfonia a 
IV-a în mi minor de Brahms, 
Concertul nr. 4 pentru pian și 
orchestră în Sol major de Bee
thoven (Solistă : Liana Șer- 
bescu) și Don Juan de R, 
Strauss. Concertul incepe lâ 
ora 20.
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Cronica z‘*e‘
PLECAREA ÎN FRANȚA 
A GUVERNATORULUI 
BĂNCII NAȚIONALE

La invitația unor instituții ban
care din Paris, Vasile Malinschi, 
guvernatorul Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România, a 
plecat luni într-o vizită în Franța.

•k

O delegație a Consiliului Națio
nal al Cercetării Științifice, con
dusă de dr. ing. Vasile Chiriță, 
vicepreședinte al Consiliului, a 
plecat luni în R. F. a Germaniei, 
pentru schimb de experiență și 
documentare în probleme de cer
cetare științifică.

★

Sala Dalles găzduiește cu înce
pere de luni o nouă expoziție de 
peste hotare: Expoziția de artă 
decorativă din Norvegia. întrunind 
piese realizate de un mare număr 
de artiști, expoziția oferă o imagi
ne convingătoare a realizărilor 
creatorilor norvegieni în acest do
meniu. Piesele expuse, confecționa
te din sticlă, metal, ceramică, por
țelan, lemn, sînt destinate înfrumu
sețării interioarelor locuințelor, 
vieții de toate zilele. Avînd la bază 
tradițiile artistice ale poporului 
norvegian, exponatele vădesc în a- 
celași timp preocuparea creatori
lor pentru a le adapta la gustul 
modern.

Festivitatea de deschidere a fost, 
marcată de cuvîntările rostite de 
criticul de artă Mircea Deac, secre
tar al Consiliului artelor plastice 
din Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, și Egil Ulstein, amba
sadorul Norvegiei Ia București.

Printre invitații prezenți la ver
nisaj se aflau Al. Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

★

Ședinfa Biroului executiv al
Comitetului de cultură și artă

al orașului București

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

IN INTERESUL PĂCII
Luni s-au desfășurat lucrările 

plenarei Consiliului Național al In
ginerilor și Tehnicienilor. (C.N.I.T.).

Plenara a analizat activitatea 
desfășurată de C.N.I.T. pentru pro
movarea progresului tehnic în pro
ducție și sarcinile .ce-i revin în mo
bilizarea inginerilor și tehnicieni
lor la realizarea planului de stat 
pe anul 1967, în lumina obiective
lor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 21—23 decembrie 1966, 
cu privire la ridicarea calitativă a 
întregii activități economice.

A avut loc un larg schimb de 
păreri între cei prezenți — membri 
ai Consiliului și invitați — membri 
ai birourilor executive ale comite
telor uniunilor sindicatelor pe ra
muri de producție, responsabili ai 
unor comisii ale inginerilor și teh
nicienilor de pe lîngă consiliile loca
le ale U.G.S.R. și comitetele sindica
telor, oameni de știință, cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
ingineri și tehnicieni din ministere 
și din unele întreprinderi, repre
zentanți ai unor instituții centrale.

Au fost examinate modalitățile 
concrete prin care inginerii și teh
nicienii pot contribui și mai mult 
la sporirea eficienței întregii acti
vități economice a întreprinderilor 
industriale și agricole. Din dezba
teri au rezultat numeroase propu
neri referitoare la introducerea pe 
scară mai largă a unor procedee 
tehnologice moderne și a unor for
me superioare de organizare a pro
ducției și a muncii, la dezvoltarea 
activității inovatorilor, perfecționa
rea și specializarea cadrelor, îmbu
nătățirea activității de documenta
re și propagandă tehnică.

Au avut Iog apoi ședințe de lu
cru pe secții de specialitate, cu 
care prilej a fost definitivat planul 
de activitate pe anul 1967.

în încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

Pentru traducerea în viață a sar
cinilor ce revin Consiliului Națio
nal al Inginerilor și Tehnicienilor, 
plenara a adoptat un plan de mă
suri.

(Agerpres)

Biroul executiv al Comitetului 
de cultură și artă al orașului 
București a analizat ieri într-o șe
dință situația bazei materiale a 
activității culturale din Capitală, 
modul în care a fost realizat re
pertoriul teatral în prima parte a 
stagiunii 1966—1967, unele proble
me privind stilul de muncă al 
comitetului.

în cadrul discuțiilor au fost sub
liniate rezultatele bune obținute 
în activitatea cultural-artistică din 
orașul București și s-au făcut nu
meroase propuneri, adoptîndu-se

MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE
CONSACRATE ALEGERILOR DE DEPUTAȚI

ÎN SFATURILE POPULARE COMUNALE
In întîmpinarea alegerilor de la 
martie, in toate comunele din5

țara noastră se desfășoară o largă 
activitate politică axată pe mobili
zarea cetățenilor la realizarea o- 
biectivelor edililaro-gospodăreșfi și 
a celorlalte sarcini ce revin sfatu
rilor populare. Paralel cu aceasta, 
în cadrul căminelor culturale au 
loc conferințe, simpozioane, pro
grame artistice etc. privind realiză
rile obținute de regimul nostru, im
portanța alegerilor de deputați, ro-

Iul și sarcinile sfaturilor populare, 
organe locale ale puterii de stat etc. 
In regiunea București au fost ținu
te peste 2 300 de conferințe, aproa
pe 50 simpozioane, 162 expuneri și 
alte asemenea acțiuni, la care au 
participat mai bine de 440 000 de 
cetățeni.

Totodată, sînt în curs de definiti
vare monografiile comunelor, ac
țiune care în unele regiuni a și fost 
terminată.

(Agerpres)

un plan de măsuri, pentru ridi
carea acestei activități pe o treap
tă superioară, corespunzătoare ce
rințelor actuale ale publicului. Șe
dința a constituit un prilej de ana
liză a unor aspecte negative se
sizate în repetate rînduri de către 
presă și organele superioare de 
îndrumare. Astfel, au fost critica
te slaba preocupare pentru asigu
rarea unui confort ridicat în unele 
săli de spectacole, folosirea neju- 
dicioasă a forțelor artistice din 
teatre, lipsa de ritmicitate în lan
sarea premierelor teatrale, cauza
tă îndeosebi de amînări nejustifi
cate ale repetițiilor, de comodita
te și lipsă de răspundere față de 
situația financiară a teatrului res
pectiv. Aceasta a făcut ca unele 
colective teatrale să cheltuiască 
fondurile alocate, pentru un nu
măr redus de premiere în raport 
cu propriile lor propuneri. A fost 
combătută, de asemenea, practica 
unor directori de teatre care folo
sesc în mod nerațional colaborato
rii externi. O atenție deosebită a 
fost acordată muncii secretariate
lor literare din teatre care nu-și 
îndeplinesc întotdeauna sarcinile 
ce le revin în orientarea activită
ții de stabilire a repertoriilor. Le
gat de aceasta, a fost subliniată 
necesitatea creării unor colegii ale 
teatrelor care să desfășoare o se
rioasă activitate de
S-a arătat necesitatea 
rii stilului de muncă, 
neori, al Comitetului 
tură și artă al orașului București.

Vorbitorii au relevat faptul că 
în orașul București există forțe ar
tistice cu mari posibilități, capa
bile să dea un nou impuls activi
tății cultural-artistice din Capi
tală.

perspectivă, 
îmbunătăți- 

defectuos u- 
pentru cul-

PE CONTINENTUL

NOSTRU
Problemei cuprinse în 

titlul de mai sus săp- 
tăminalul „ÎL TEM
PO". din Milano, îi 
consacră un comentar 
în care se spune :

tățirea climatului politic 
în Europa.

cestor douăzeci de ani, 
primejdia unui război 
silea inimile noastre să 
se strîngă de teamă, 
tocmai datorită efortu
rilor Europei — o pu
tem afirma cu conștiin
ța împăcată — pri
mejdia s-a risipit și 
și-a pierdut acuitatea, 
în Europa s-a purtat 
un război straniu, care 
a fost denumit „rece"... 
Continentul nostru a 
jucat rolul de tea
tru al acțiunilor, dar 
a avut acest rol nu din 
propria sa alegere. în- 
tr-adevăr, interesele 
pentru care s-a dus 
lupta se aflau în afara 
Europei.

Dacă ar fi să vor
bim deschis, 
pe teritoriul

„Știrile din Europa 
— scrie autorul — 
spun că războiul rece a 
luat sfîrșit și că este 
în curs o mișcare pu
ternică de a se construi 
o punte peste marile 
prăpăstii care îi des
part pe europeni...

E de la sine înțeles 
că punțile peste toate 
prăpăstiile nu pot fi 
construite peste noapte. 
Dar nu trebuie să ne 
fie teamă să credem că 
ele pot fi construite. 
Căci ele vor servi inte
reselor naționale reale 
ale mai multor națiuni 
europene. Ele se bazea
ză pe faptul că europe
nii au ajuns să conside
re războiul între ei, în- 
tr-un grad necunoscut 
majorității americanilor 
astăzi, ca fiind de ne
conceput și intolerabil. 
Noua generație de eu
ropeni se opune pro
fund folosirii războiu
lui ca instrument al 
politicii și ar fi fasci
nant să putem preve
dea ce vor face în vii
tor.

Mișcarea europeană 
spre pacificarea Euro
pei a înaintat efectiv și 
rapid fără conducerea 
Washingtonului, deoa
rece Washingtonul a 
devenit inactiv în pro
blemele europene".

„Bilanțul politicii in
ternaționale în anul 
1966 s-a încheiat cu 
probleme care se refe
ră nu numai la Viet
nam, unde bîntuie răz
boiul, ci și la destinele 
Europei. Există oare 
perspective capabile să 
inspire europenilor în
credere ? Există spe
ranța unor timpuri mai 
bune pentru continen
tul nostru ? în prezent, 
noi toți pornim de la 
premisa de la sine 
înțeleasă că un vii
tor mai bun pentru 
noi depinde de noi 
înșine, de europeni.

Deși Europa n-a 
putut să se laude pînă 
acum cu o deosebită 
perspicacitate politică 
sau pur și simplu cu 
prevedere (războaiele 
cele mai mari care au 
adus atîtea nenorociri 
întregii omeniri s-au 
desfășurat tocmai în 
Europa), totuși, este la 
fel de adevărat și faptul 
că sînt aproape două
zeci de ani de cînd Eu
ropa, în întregul ei, nu 
poate fi acuzată de a- 
tentate împotriva păcii. 
Cînd, în decursul a-

războiul 
nostru a 

fost dus de americani, 
din fericire doar cu 
acele mijloace care au 
fost uzitate în «răz
boiul rece».

„Viitorul Europei — 
se spune mai departe 
în articol — așa cum 
se întrevede la granița 
dintre anii 1966—1967, 
stă într-o colaborare 
mai strînsă a tuturor 
țărilor europene".

Pe aceeași temă, re
vista americană „NEW
SWEEK" scrie sub 
semnătura cunoscutului 
comentator Walter Lip- 
pmann despre îmbună-
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Orchestra simfonică de 
Galați a prezentat luni, 
teatrului din localitate, un concert 
extraordinar dirijat de 1 
Klay din R. D. Germană, 
ca solistă pe Liana Isakadze (U- 
niunea Sovietică), care a i 
tat Concertul pentru vioară , ...
chestră de Brahms. Programul a 
cuprins, de asemenea, f 
(1965) de Enrich Klay, Preludiu . 
Lucian Grigorovici și Simfonia I 
de Beethoven.

vremea

(Agerpres)

Ieri în țară : Vremea s-a răcit 
ușor în toate regiunile, exceptînd 
Oltenia. S-au semnalat ninsori 
locale în Moldova, iar în Ardeal 
și în Muntenia precipitațiile au 
fost izolat sub formă de ploaie și 
ninsoare. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura ae
rului la ora 14 oscila între minus 
2 grade la Sînnicolau Mare și 
plus 9 grade la Tr. Severin, Cala
fat și Băilești. In Banat ceața a 
fost frecventă și persistentă, iar 
în Ardeal cu caracter local. In 
București : Vremea a fost schim
bătoare cu cer variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 8 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 8, 9 și 10 februarie. In (ară : 
Vreme schimbătoare. Cerul va 
fi variabil, prezentînd înnorări 
mai accentuate în sudul țării. Vor 
cădea precipitații slabe locale. 
Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. Ceață locală. In 
București : Vreme relativ umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor că
dea precipitații slabe. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

SPORT
PRIMA MANȘĂ
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TENIS DE MASĂ

(Agerpres)

Pentru iubitorii

filmului

A MONDIALELOR DE BOB Cuplul feminin al României
După cîteva amînări succesive 

și antrenamente făcute în condiții 
dificile, la Alpe d'Huez (Franța), 
s-au deschis ieri campionatele 
mondiale de bob pentru echipajele 
de două persoane. Pîrtia fiind im
practicabilă în partea superioară, 
coborîrile s-au efectuat numai pe 
distanța 
nu s-a

de 1 000 metri, dai și așa 
putut desfășura decît o

PE SCURT DE
ATLETUL BELGIAN

Roelants a cîștigat, pentru 
oară consecutiv, crosul internațional 
de la Hannut. El a parcurs distanța 
de 9 km în 26’38”4/10.

Gaston 
a patra

MECIUL DE HANDBAL MASCU
LIN dintre formațiile Honved Bu
dapesta și Fimleikafelag (Islanda), 
contînd pentru „Cupa campionilor 
europeni", s-a terminat cu scorul de 
20—13 (11—5) pentru budapestani.

MARELE CONCURS INTERNA
ȚIONAL de automobilism viteză 
„Cursa de 24 de ore" de la Daytona 
Beach (Florida), s-a încheiat în a- 
cest an cu victoria echipajului Lo
renzo Bandini (Italia)—Chris Amon 
(Noua Zeelandă). învingătorii, con- 
curînd pe o mașină Ferrari, au par
curs în 24 de ore 4 082,277 km (medie 
orară : 170,076 km).

LA HANOVRA, 
concurs atletic pe 
Klaus Lehnertz a ______ __ ___
tura cu prăjina 5,02 m. Performan-

In cadrul unui 
teren acoperit, 

realizat- la sărl-

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 5 
DIN 1 FEBRUARIE 1967

Categoria a II-a : 1 variantă a 
40 035 lei și 5 variante a 15 035 lei ; 
categoria a III-a: 62 variante a 
1 567 lei ; categoria a IV-a : 541 va
riante a 230 lei ; categoria a V-a : 
1 402 variante a 89 lei ; categoria a 
Vl-a : 8 462 variante a 20 lei.

Report categoria 1 1 58 275 lei.

Premiul de 25 000 lei revenit unei 
variante de la categoria a II-a va 
fi tras la sorți miercuri, 8 februarie 
1967.

Diatribă împotriva 
placidității
(Urmare din pag. I)

bila bucurie a entu
ziasmului creator. 
Au devenit de fapt 
oameni. Desigur că 
asemenea transfor
mări nu se petrec 
numai la un îndemn. 
Trebuie sâ dai și de 
la tine, dacă ai ce 
da. Nu e mai puțin a- 
devărat că nu cunosc 
muncă mai intere
santă și satisfacție 
mai plină decît a- 
ceea de a elibera 
izvoarele vii din su
fletele adormite. Cine 
n-a visat ca la capă
tul vieții, întorcînd o 
ultimă privire înapoi 
să poată contempla 
un cortegiu de fîn- 
tîni arteziene țîșnite 
sub pașii săi ? Nu e- 
xistă domeniu de ac

tivitate în care ase
menea minuni să nu 
fie la îndemînă, în 
care acordarea judi
cioasă a dragostei, 
încrederii și răspun
derii să nu învie oa
meni. Viața cheamă 
viața și aceasta e cu 
deosebire funcția ar
tei. Nu iluzia realită
ții o caută, conștient 
sau instinctiv, oame
nii în contactul cu 
arta, ci trezirea — 
binefăcătoare chiar 
cînd e dureroasă — 
a propriului lor eu.

Laudă deci pasiu
nii, fărd de care lu
mea ar fi o vale a 
umbrelor. Dar...

Romantismul a 
promovat cu atîta 
putere cultul pasiu
nii, încît aceasta de
venise modă și con
venție. Nu numai

cărțile și scena, ci și 
Baloanele, grădinile 
publice și birturile se 
umpluseră de melan
colici, de tribuni, de 
visători și disperați, 
clamîndu-și fără pu
doare pasiuni con
trafăcute sau vicii 
drapate în pelerine 
de carnaval. Rică 
Venturiano era un 
„pasionat*. Rîdem de 
el, socotindu-1 bine 
înțepat în insectarul 
istoriei sociale. Dar 
mai poți da peste el 
și la cafenea și la 
ședințe. Știu toți că 
pasiunile sale sînt 
contrafăcute și stas, 
dar la adăpostul lor 
se simt interese. A- 
vem nevoie de oa
meni care să creas
că, să se dăruiască, 
să ardă. Creator 
însă 1

manșă, cea de-a doua urmînd să 
aibă loc astăzi.

Clasamentul primei manșe este 
următorul: 1. Italia II (Monti, Sior- 
paes) 58"43/100 ; 2. Austria I (Tha
ler, Durnthaler) 58"61/100 ; 3. R. F. 
a Germaniei I (Zimmere, Braun) 
58"69/100. Echipajul român, format 
din Ion Panțuru și Nicolae Neagoe, 
ocupă locul 9 cu timpul de 
59"38/100.

PESTE HOTARE
ța sa constituie un nou record al 
R. F. a Germaniei.

LA „ZIMNY STADION" din Pra- 
ga s-a desfășurat întîlnirea revanșă 
dintre reprezentativele de hochei pe 
gheață ale Cehoslovaciei și Suediei. 
Și de data aceasta, victoria a revenit 
gazdelor, care au terminat învingă
toare cu scorul de 7—1 (2—0, 3—1. 
2—0).

Dlego, 
atletism 
bun re-

Randy

IN CALIFORNIA, la San 
s-a disputat un concurs de 
pe teren acoperit. Cel mai 
zultat a fost înregistrat de 
Matson (S.U.A.), care a aruncat gre
utatea la 20,37 m. Recordmanul 
mondial Bob Seagren a sărit la pră
jină 5,03 m, însă primul loc l-a ocu
pat atletul grec Papanikolau, care 
a realizat aceeași performanță 
prima încercare.

din

DE
Emisiune TV Picasso

învingător în R.D.G.

Ca răspuns la cererile spec
tatorilor, precum și la propu
neri făcute în presă, Direcția 
rețelei cinematografice și di
fuzării filmelor și Întreprinde
rea cinematografică a orașu
lui București prezintă incepind 
din săptămîna aceasta

Cum a ajuns Japonia

Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R. D. Germane 
au luat sfîrșit la Erfurt 
probei de dublu femei, 
mân Maria Alexandru, 
Mihalca a învins în

PREMIERE
IN EXCLUSIVITATE 

LA LUCEAFĂRUL

pe primul loc
In finala 
cuplul ro- 

Eleonora 
finală cu

21—23, 21—17, 22—20, 20—16 pe
Karlikova, Vostova (Cehoslovacia). 
In finala probei de simplu mascu
lin a fost înregistrată o surpriză. 
Alser (Suedia) l-a învins cu 21—17, 
10—21, 21—18, 21—16 pe campio
nul european, compatriotul său 
Kjell Johansson.

Iată rezultatele celorlalte finale : 
simplu feminin t Rudnova (U.R.S.S.) 
—Wright (Anglia) 18—21, 21—18,
21—15, 21—19 ; dublu masculin : 
Chmelik (Cehoslovacia!, Sarkoian 
(U.R.S.S.)—Alser, Johansson (Sue
dia) 21—14, 21—18, 23—21 ; dublu- 
mlxt: Amelin, Rudnova (U.R.S.S.)— 
Chmelik, Vostova (Cehoslovacia) 
21—18, 22—20, 22—20.

în semifinalele probei de simplu 
masculin Johansson 11 învinsese cu 
21—17, 21—16, 21—16 pe Giurgiu- 
că, iar Alser cu 21—15, 21—17,
21—16 pe Rozsas.

Prin intermediul satelitului ame
rican „Early Bird", 
americană a organizat o 
ne consacrată pictorului 
Picasso. Emisiunea a fost 
misă simultan la Paris, 
New York, Los Angeles și Fort 
Worth (Texas). Prezentatorul, 
Yves Montand, a făcut o trecere 
în revistă a vieții și operei ma
relui pictor și a concepției sale 
despre viață. Majoritatea tablou
rilor alese pentru această emisiu
ne sînt cele expuse în momentul 
de față în marele palat pentru ex
poziția Picasso. La sfirșitul aces
tui omagiu închinat pictorului 
spaniol, in cele cinci orașe s-a or
ganizat simultan vînzarea la lici
tație a tabloului „Tinără culcată 
citind", executat în 1960, operă pe 
care Picasso a oferit-o „Comitetu
lui pentru salvarea artei italiene", 
suma obținută urmind să fie folo
sită pentru restaurarea operelor 
de artă din Florența. Acest tablou 
s-a vîndut cu 105 000 dolari.

televiziunea 
emisiu- 
spaniol 

retrans- 
Londra,

0 insulă pe care 
nu plouă

Insula Barsa-Kelmes din lacul 
Aral (U.R.S.S.), este evitată de no
rii de ploaie. Oricît de tare ar 
ploua pe lac, deasupra insulei ce
rul rămîne albastru. Explicația t 
razele solare încălzesc atît de pu
ternic suprafața insulei, încît ae

Spectacolele vor avea loc 
numai după-amiază. Afișul 
inaugural anunță filmul „Ni
meni nu voia să moară", pro
ducție cinemascop a studiou
lui din R.S.S. Lituaniană.

DOUA FILME 
INTR-O REPREZENTAȚIE

La cinematografele „Mo
dern" și „Feroviar" programul 
acestei săptămîni anunță „Un 
martor in oraș" — film de 
factură polițistă cu Lino Ven
tura, Franco Fabrizzi, Sandra 
Milo — și „Cerul și iadul" — 
comedie satirică (în premieră), 
producție a studiourilor din 
R. P. Polonă.

La „Lumina" rulează săptă- 
mina aceasta „In genunchi mă 
întorc la tine", comedie muzi
cală cu Giant Morandi, Laura 
Efrikian, Tino Taranto și „Că
sătorie de formă" — interesan
tă dezbatere etică.

în construcția de nave
Revista „U.S. News 

and World Report" 
care apare la Wa
shington, consacră in
dustriei navale japo
neze un material am
plu din care spicuim:

„Japonia a devenit 
o Meccă pentru cum
părătorii noilor va
poare maritime. Re
cent, la Yokohama a 
fost lansat la apă tan
cul petrolier „Ydemi- 
țu-Maru' cu un de
plasament de 209 000 
de tone. Pe drept cu- 
vînt, el a primit titlul 
de vaporul „cel mai 
mare din lume", titlu 
care a aparținut îna
inte tot unui
japonez cu un tonaj 
de 150 000 de

vapor

tone.

construit la începutul 
anului trecut.

în ultimii zece ani 
Japonia ocupă primul 
loc de pe glob în ce 
privește tonajul va
poarelor lansate la 
apă. în 1965, 207 va
poare cu un depla
sament de 5,4 milioa
ne de tone au părăsit 
cc lele de construcție 
cu o furtunoasă dez
voltare ale acestei țări 
care a realizat aproa
pe jumătate din to
najul mondial. O sin
gură mare firmă ja
poneză a construit 
mai multe vapoare 
decît toate șantierele 
Suediei, care ocupă al 
doilea loo pe glob în 
ce privește construa-

PRETUTINDENI
rul cald care se ridică de pe ea 
împrăștie norii. Tradus textual, 
numele insulei sună: cine o vizi
tează, nu mai vine a doua oară.

Un veritabil
Michelangelo ?

In localitatea Nonantola, nu de
parte de Modena (Italia), s-a des
coperit recent un tablou care, 
după toate probabilitățile, repre
zintă o operă a marelui pictor 
Michelangelo. Tabloul este astăzi 
proprietatea unui medic care, In 
1926, l-a cumpărat de la un țăran 
drept o copie după o pictură ve
che. Medicul a trimis o fotografie 
a picturii Galeriilor naționale bri
tanice din Londra, unde se gă
sește un desen al lui Michelan
gelo pe aceeași temă. Comparația 
confirmă presupunerea. In afară 
de aceasta, la Galeriile Medici din 
Florența există documente care 
atestă existența unui asemenea 
tablou pierdut însă, fără urmă, 
incă în secolul al XVII-lea.

Un vaccin contra leprei
Lupta contra leprei pare să fi 

înregistrat un însemnat succes. In 
urma cercetărilor întreprinse asu
pra a 17 000 de copii din Uganda, 
medicii J. Kinnear Brown și 
M. M. Stone au demonstrat că ad
ministrarea vaccinului B.C.G. re
duce riscurile de contaminare cu

lepră în măsură de 80 la sută. Dacă 
aceste rezultate clinice sint con
firmate, această descoperire va 
prezenta un interes considerabil. 
După cum se știe, încă nu a fost 
posibil să se pună la punct un 
vaccin al leprei, bacilul care pro
voacă această boală neputînd fi 
cultivat in laborator.

Acest lampadar din sticlă și ala
bastru, avînd forma unui potir, a 
fost descoperit de arheologi egip
teni în mormîntul faraonului Tutan- 

kamon (1354—1346 i.e.n.)

Științele naturale 
la domiciliu

Muzeul Passmore Edwards din 
Londra a inaugurat recent un ori
ginal serviciu de împrumut. Elevii 
pot împrumuta de aici, firește în 
schimbul anumitor garanții, o se
rie de animale cum ar fi arici, 
șoareci, iepuri, broaște țestoase, 
pești, etc. Avînd posibilitatea să 
studieze pe viu aceste animale 
despre care citesc în manualele 
de științe naturale, elevii tși îm
bogățesc simțitor cunoștințele în 
acest domeniu.

Copacii în lume
O importantă bogăție a plane

tei noastre o constituie pădurile. 
Conform datelor publicate de 
revista „Le Courrier" editată de 
U.N.E.S.G.O., în anul 1963 pădu
rile au furnizat 1 900 milioane 
metri cubi de lemn și se prevede 
că în următorii 10 ani producția 
acestora va trece de 2 200 milioane 
metri cubi. Se apreciază că doar 
in Europa cererea de pastă pen
tru hirtie de ziar și hîrtie obișnui
tă va fi in 1980 de 4 ori mai ridi
cată decît astăzi. F.A.O. aprecia
ză că pentru a se face față cere
rii, investițiile vor trebui să atin
gă suma de aproape 48 000 mi
lioane dolari.

ția navală, și de a- 
proape 5 ori mai mult 
decît Statele Unite. 
Două treimi din pro
ducție este destinată 
exclusiv exportului. 
Japonia a realizat 
din vînzarea vapoare
lor peste 700 de mili
oane de dolari, ceea 
ce a reprezentat 10 
la sută din volumul 
total al exportului.

Ce-i atrage cel mai 
mult pe cumpărători? 
în primul rînd prețu
rile, care sînt cu 3-15 
la sută mai scăzute 
decît cele europene și 
pe jumătate mai miai 
decît cele americane. 
Și, în al doilea rînd, 
japonezii expediază 
producția lor de două 
ori mai repede de- 
eît oriaine altcineva, 

is money" 
înseamnă 

explică expe-

„Time 
(timpul 
bani) — 
ditoril.

Industriașii japo
nezi știu să transfor
me timpul în bani, 
în perioada 1958— 
1963, construirea unui 
vapor dura la ei in 
medie 7 luni. în Re
publica Federală a 
Germaniei și Suedia 
era necesar de două 
ori mai mult timp, 
iar în Anglia și Sta
tele Unite — 16 luni. 
Revoluția în construc
ția japoneză de nave 
este bazată în primul 
rind pe creșterea co
losală a productivită
ții muncii.

Constructorii japo
nezi de nave asam
blează vapoarele din 
blocuri finisate, ca 
niște uriașe tablouri. 
Unele dintre ele cîn- 
tăreso 250 de tone. 
Subansamble întregi, 
secția de mașini, de 
pildă, se instalează 
cu ajutorul macarale
lor.

Datorită schimbări
lor de construcție, 
consumul de oțel s-a 
redus cu 30 la sută. 
Pe șantierele japone
ze costul unui petro
lier s-a redus de la 
200 de dolari per to
nă în 1956, la 72 de 
dolari în prezent. A- 
ceastă economie a a- 
vut repercusiuni asu
pra prețurilor. Ca 
urmare, șantiei ele 
europene care au su
ferit pierderi au în
ceput să se plîngă de 
«concurența nedem
nă»".



viața internațională
VIZITA MINISTRULUI

DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
IN BELGIA

BRUXELLES 6. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Al. Gheorghiu și 
N. Ionescu, transmit: Ministrul 
afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, a sosit luni la 
amiază la Bruxelles într-o vizită 
oficială de cinci zile, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Belgiei, Pierre Harmel.

La „Gare du Midi", Corneliu 
Mănescu, cu. soția, și persoanele 
care il însoțesc au fost întîmpinați 
de Pierre Harmel cu soția, Robert 
Vaes, secretar general al Ministe
rului Afacerilor Externe belgian, 
Honore Cambier, ambasadorul 
Belgiei la București, și de alte per
soane oficiale.

Erau, de asemenea, prezenți Ion 
Oancea, ambasadorul României la 
Bruxelles, și membrii ambasadei. 
Au fost de față ziariști belgieni și 
străini.

în aceeași zi, Corneliu Mănescu 
a semnat în registrele Palatului 
regal din Bruxelles. Apoi, minis
trul român a făcut o vizită de 
curtoazie lui Pierre Harmel, minis
trul afacerilor externe al Belgiei. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă sinceră și cordială. La 
întrevedere au participat ambasa
dorul român, Ion Oancea, precum

și Van der Straten, director gene
ral în M.A.E. ăl Belgiei, și L. Colot, 
ambasador cu misiuni speciale.

Seara, Pierre Harmel, împreună 
cu soția, au oferit în saloanele Se
natului un dineu în onoarea mi
nistrului de externe Corneliu 
Mănescu și a soției sale. La dineu 
au participat Rene van Eslan- 
de, ministru pentru problemele euro
pene, Acker van Achille, ministru 
de stat, președintele Camerei Re
prezentanților, Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei Ia București, 
Edmond Machtens, președintele 
comitetului de conducere a Grupu
lui parlamentar belgiano-român, 
Jean Absil, președintele Asociației 
de prietenie „Belgia-România", 
Senatori și deputați, funcționari 
superiori din Ministerele Afaceri
lor Externe și Comerțului Exterior. 
Au luat parte ambasadorul Ion 
Oancea, membri ai ambasadei.

Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, a înmînat minis
trului de externe Corneliu Mănes
cu, în numele regelui Baudouin al 
Belgiei, Ordinul „Marele 
Leopold al II-lea“.

In cursul dineului, cei 
niștri de externe au rostit

Cordon

doi mi- 
toasturi.

ITALIA Discuții asupra

unității forțelor de stingă
ROMA 6. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
In sala Teatrului Adriano din Roma 
a avut loc duminică o adunare a 
reprezentanților Partidului Comu
nist Italian, ai Partidului Socialist 
al Unității Proletare și ai Miș
cării socialiștilor autonomi (forma
țiune politică constituită prin des
prinderea din partidul socialist a 
unei grupări ostile unificării cu so- 
cial-democrații). Participanții au 
discutat probleme ale unității for
țelor de stînga în vederea unor ac
țiuni care au ca scop promovarea 
unei noi politici italiene.

Au luat cuvîntul secretarul 
neral al Partidului Comunist

ge- 
Ita-

Luigi Longo, secretarul

*

lian,
P.S.I.U.P., Tullio Vecchietti, deputa
tul Anderlini din Mișcarea socia
liștilor autonomi și alții. Vorbitorii 
au subliniat că adunarea, prima 
mare reuniune de acest fel a for
țelor de stingă italiene, trebuie să 
marcheze începutul luptei pentru o 
politică de stingă în Italia. S-a ară
tat, de asemenea, că deși opiniile 
celor trei partide nu coincid întru- 
totul în diferitele probleme, ele vor 
colabora în vederea înfăptuirii unor 
acțiuni comune.

Participanții la adunare au pri
mit o scrisoare din partea senato
rului Feruccio Parri, membru al 
Partidului socialist unificat, în care 
se arată necesitatea „unui acord 
între toate forțele de stînga în ve
derea înfăptuirii unei cotituri salu
tare în politica italiană, pe baza 
unui program real de reforme în
noitoare și avînd garanția înfăptui
rii acestora".

DELEGAȚIA C. C. AL P. C. R. 
și-a Încheiat vizita in r. s. f. IUGOSLAVIA

R. D. VIETNAM

9 avioane doborîte
într-o zi

BELGRAD 6. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite: 
Luni, delegația de partid condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., a fost primită de 
Kocea Popovici, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., vicepreședinte 
al R. S. F. Iugoslavia. Cu acest pri
lej, a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovărășească.

Ambasadorul Republicii Socialis-

Mașini românești 
pentru Guineea

CONAKRY 
ocazia sosirii 
vasului „Predeal", care a transpor
tat pentru Guineea primul lot de 
tractoare, camioane și alte mașini 
românești, însărcinatul cu afaceri 
al României la Conakry, Oliviu Mi- 
clea, a oferit la 3 februarie, pe bor
dul vasului, un cocteil. Au luat 
parte Fodeba Keita, ministrul e- 
conomiei, și alte persoane oficiale.

6 (Agerpreș). — Cu 
în portul Conakry a

te România la Belgrad, Aurel Măl- 
nășan, a oferit în cinstea delega
ției un prînz. Au participat Niâz 
Dizdarevici, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Stevan 
Doronski, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Serbia, Boșko Șiliego- 
vici, membru al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Da
nilo Purici, șeful secției pentru re
lații externe a C.C. al U.C.I., și alți 
activiști de partid și de stat.

In aceeași zi, delegația P.C.R. a 
părăsit Belgradul, îndreptîndu-se 
spre patrie. La gara Dunav, dele
gația a fost condusă de Niaz Diz
darevici, Danilo Purici și alți acti
viști de partid. A fost de față 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad, și membri ai ambasadei.

HANOI 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., 
populația și forțele armate ale 
R. D. Vietnam au doborît la 5 fe
bruarie 9 avioane americane care 
pătrunseseră în spațiul aerian al 
R. D. Vietnam, atacînd o localita
te populată din provincia Hoa 
Binh.

★

HANOI 6 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția V.N.A., 
Fam Van Dong, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Vietnam, i-a primit pe 
membrii celei de-a 2-a comisii de 
anchetare a crimelor de război co
mise de S.U.A. în Vietnam, a tri
bunalului internațional creat din 
inițiativa lui Bertrand Russell. 
Fam Van Dong a avut o convor
bire prietenească cu membrii co
misiei.

LONDRA 6 (Agerpres). — Luni 
dimineață a sosit la Londra Alexei 
Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care, la in
vitația lui Harold Wilson, primul 
ministru britanic, va face o vizită 
oficială de o săptămînă în Marea 
Britanie. Alexei Kosîghin este în
soțit de G. Djavahișvili, președin
tele Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Gruzine, V. Klauson, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Estone, și de alte persoane oficiale. 
La aeroport, Alexei Kosîghin și 
persoanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinați de premierul Harold 
Wilson, de ministrul afacerilor ex
terne al Marii Britanii, George 
Brown, și de alte persoane oficiale.

In cuvîntul de salut rostit la ae
roport, primul ministru al Angliei, 
Harold Wilson, a apreciat vizita în 
Anglia a șefului guvernului sovie
tic ca o contribuție la stabilirea 
unor relații mai strînse și la lăr
girea schimburilor comerciale din-

„PARADOXUL" MALTEZ

tre cele două țări, un aport la în
tărirea prieteniei și păcii. Primul 
ministru englez a arătat că în 
cursul tratativelor vor fi abordate 
și probleme internaționale impor
tante.

In răspunsul său, A. N. Kosîghin 
a spus că vizita sa în Anglia este 
legată de actuala evoluție a situa
ției internaționale la care Anglia ar 
putea juca un roi pozitiv. El a ară
tat că dezvoltarea relațiilor sovie- 
to-engleze corespunde intereselor 
destinderii internaționale și că vi
zita va contribui la o mai bună în
țelegere atît a problemelor relații
lor dintre U.R.S.S. și Marea Brita
nie, cît și a pozițiilor reciproce în 
cele mai importante probleme ac
tuale. In încheiere, premierul so
vietic a arătat că, în pofida greută
ților care au existat în relațiile so- 
vieto-engleze din perioada postbe
lică, privește cu optimism rezulta
tele vizitei sale la Londra.

In aceeași zi, la reședința primu
lui ministru al Marii Britanii de la 
Downing Street 10' au început trata
tivele dintre Alexei Kosîghin și Ha
rold Wilson.

ATENA

CAMPANIA ELECTORALA DIN FRANȚA

Ocuvintare a secretarului
general al P.C. Francez

PARIS 6. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : Actuala etapă a campaniei pre
electorale din Franța este consacra
tă stabilirii primelor contacte în
tre candidați și alegătorii din cir
cumscripțiile respective. In cursul 
unui miting la Monceau-les-Mines 
a luat cuvîntul Waldeck Rochet, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez. El a făcut cu acest 
prilej un tur de orizont asupra si
tuației politice interne și externe.

El a chemat pe alegători să vo
teze masiv încă de la primul tur de 
scrutin în favoarea candidaților co
muniști.

Intr-o adunare ținută la Gene- 
villier, în împrejurimile Parisului, 
Georges Marchais, membru al Bi
roului Politic și secretar al Partidu
lui Comunist Francez, a arătat că 
în cursul lunii ianuarie rîndurile 
partidului au crescut cu peste 15 000 
de membri, de două ori mai mult 
decît în ianuarie 1966.

In atmosfera politică 
londoneză 
larg ecou 

a 
a 
a Marii Britanii 

reduce efectivele

a căpătat un 
crescînda in- 

maltezilor, ca 
controversatei

dignare 
urmare 
hotărîri 
de a-și 
armate staționate ps insu
lă. Ceea ce însă la pri
ma privire pare a fi un 
paradox nu este de fapt 
decît rezultatul unei si
tuații create de îndelun
gata stăpînire britanică a 
Maltei. întreaga economie 
a acestei insule a devenit 
total dependentă de inte
resele dominației militare 
străine, încă din 1530, 
cînd Carol al V-lea a dat 
Malta în posesiunea ca
valerilor ordinului Sfîntu- 
lui Ion. La începutul se
colului XIX, Marea Brita
nie a ocupat-o, a trans- 
format-o într-o fortăreață 
strategică în Marea Me- 
diterană, și astfel timp de 
un secol și jumătate for
țele de muncă ale Maltei 
au fost indisolubil legate 
de întreținerea bazei mi
litare engleze.

In 
lungi 
adevăratele interese 
economiei malteze 
fost neglijate, 
cît, atunci cînd Malta

decursul acestei 
perioade Istorice, 

ale 
au 

astfel în- 
a 

devenit independentă In 
1964, ea a moștenit o ve
che stare de lucruri : lip-

sa industriei, o agricultu
ră înapoiată pe o supra
față arabilă
35 000 de acri și foarte 
puțin
țării au cunoscut o succe
dare de deficite, acope
rite de regulă din ajutorul 
britanic. In 1962, de pilda, 
Malta a exportat mărfuri 
în valoare de un milion 
lire și a importat de 25

de numai

turism. Bugetele

niat însă că de fapt nu 
plecarea propriu-zisă a 
trupelor este alarmantă, 
ci faptul că Marea Brita
nie a luat această hotărî- 
re fără a se consulta în 
prealabil cu guvernul 
maltez asupra introduce
rii unor măsuri care să 
facă economia viabilă și 
în absența bazei militare, 
însăși presa britanică

corespondență din Londra

de 
sfert 
incit 

su-

milioane lire, ceea ce ilus
trează caracterul artifi
cial șl unilateral imprimat 
economiei naționale.

Din cifrele publicate la 
Londra reiese că dintr-o 
populație de 320 000 
locuitori numai un 
lucrează, astfel 
„muncitorul maltez
portă în medie alți trei 
maltezi’ (Sunday Times).

Cercurile politice din 
Malta își exprimă îngrijo
rarea față de perspectiva 
că retragerea unor efecti
ve britanice ar da o lovi
tură puternică, chiar de
zastruoasă, economiei ță
rii. Premierul maltez Borg 
Olivier și alți oameni po
litici din Malta au subli-

subliniază că asemenea 
promisiuni fuseseră făcute 
încă în cadrul acordului 
comun încheiat între Ma
rea Britanie și Malta cu 
prilejul obținerii indepen
denței, în urma căruia se 
aștepta întreprinderea 
unor acțiuni vitale de re
construcție, ca transfor
marea docurilor militare 
navale pentru uz comer
cial, precum și dezvolta
rea industriei și agricultu
rii, obiective rămase pînă 
în prezent In suspensie.

Rațiunea invocată la 
Londra — economii la ca
pitolul cheltuielilor milita
re — stîrnește profunde 
nedumeriri în Malta. Se 
afirmă astfel că reduce-

rea efectivelor va însem
na pentru bugetul britanic 
o neînsemnată economie 
de numai 6,5 milioane lire 
anual, în timp ce sutele 
de milioane alocate pen
tru întreținerea de baze 
în alte părți ale lumii ră- 
mîn neatinse. Unii oameni 
politici din Malta au pus 
tocmai de aceea întreba
rea — de ce nu s-ar în
cepe mai degrabă cu re
duceri de trupe și cheltu
ieli militare de pildă în 
Singapore, în șeicatele 
arabe și în primul rînd a 
forțelor britanice menținu
te în Germania occiden
tală, adică acolo unde 
economiile ar putea fi in
tr-adevăr substanțiale. 
Unele suspiciuni sînt tre
zite și de aluzia că Malta 
nu ar mai reprezenta im
portanță strategică în ca
drul N.A.T.O., în timp ce 
în cercurile oficiale de la 
Washington s-a „dezmin
țit’ că S.U.A. ar fi tentate 
să preia baza militară din 
Malta. Dedesubturile 
apreciate ca fiind 
obscure, la fel ca și 
le situații similare 
trecut cînd s-au mai în- 
tîmplat 
luări' 
gice.

ȘEDINȚA CONSILIULUI
DE COROANĂ

stnt 
încă 
une- 

din

asemenea „pre- 
de poziții strate-

Liviu RODESCU

DAR-ES-SALAAM 6 (Agerpres). 
— In capitala Tanzaniei a avut loc 
duminică o adunare populară la 
care au participat peste 70 000 de 
persoane și în cadrul căreia pre
ședintele Julius Nyerere a rostit o 
cuvîntare radiodifuzată, expunînd 
principalele puncte ale programu
lui de dezvoltare economică a 
țării, adoptat în reuniunea din 29 
ianuarie de către conducerea Uni
unii naționale africane (T.A.N.U.), 
partidul de guvernămînt.

In mod deosebit, precizează agen
ția Reuter, președintele Tanzaniei 
a accentuat asupra necesității de a 
fi traduse in practică directivele 
planului de cinci ani, menționînd 
că acestea trebuie să fie îndeplini
te prin eforturile și resursele inter
ne, fără a se apela prea mult la 
investițiile sau ajutorul străin. Tan
zania, a spus Nyerere. are rezerve 
mari pentru a dezvolta îndeosebi 
producția agricolă, capabilă să sa
tisfacă atît cerințele interne cît și 
cele de export.

★
Guvernul Tanzaniei a hotărît să 

preia controlul asupra tuturor 
băncilor comerciale din țară a 
anunțat luni seara președintele 
Julius Nyerere. Măsura are efect 
imediat, problema compensațiilor 
urmind să fie studiată ulterior.

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i

(Urmare din pag. I)

Un lucru îngrijorător — 
îmi spunea Hassan Yous- 
suf, director în Ministerul 
Informațiilor — îl consti
tuie creșterea foarte rapi
dă în ultimii ani a popu
lației capitalei de la 
150 000 la peste 250 000, 
mai ales ca urmare a 
exodului sătenilor la oraș. 
Aceasta, arăta el, este o 
consecință a faptului că 
urmelor lăsate de exploa
tarea colonialistă li s-au 
adăugat după eliberare, 
din 1960 încoace, tot fe
lul de calamități naturale, 
ceea ce a dus la înfome
tarea unei treimi a soma
lezilor care au luat dru
mul capitalei. In prezent, 
se caută posibilități pen
tru a li se da de lucru. 
In ultimii ani, la Moga
discio a înflorit comerțul, 
numeroși cetățeni lucrînd 
în portul principal care 
în viitor se prevede a fi 
modernizat și lărgit.

In nordul orașului a 
fost construit un port pes
căresc, care va fi deser
vit de șalupe și vase pes
cărești moderne. Peștele 
este considerat una din 
bogățiile Somaliei și pe

Veder» din Mogadltoio

baza Iui s-a dezvoltat o 
industrie a conservelor. 
La Mogadiscio funcțio
nează deja o fabrică de 
conserve din pește 
urmează să fie 
modernizată.

în afară de 
de artizanat, 
fecționează obiecte de o 
mare finețe și valoare ar
tistică, trebuie amintită 
cunoscuta fabrică de stofe 
„Benadini". Dezvoltarea și 
modernizarea industrială 
a capitalei, ca de altfel 
a întregii țări, a început 
abia după eliberare, îna
inte existind numai cîte-

care
mărită și

atelierele 
care con-

liel mai este bogat și in 
marmură, mangan, gips și 
argilă foarte bună pentru 
porțelanuri. Se fac, de a- 
semenea, prospecțiuni pe
troliere.

Întrucît In Somalia nu 
există căi ierate, autove
hiculele și avioanele sînt 
singurele mijloace mo
derne de transport, atît 
pentru mărfuri cît și pen
tru oameni. Primul plan 
cincinal de dezvoltare 
prevede construirea a a- 
proximativ 2 500 kilome
tri șosele și drumuri noi. 
Liniile aeriene interne 
leagă capitala cu regiu-

ie pentru conservarea 
bananelor și a cărnii des
tinate exportului. în in
dustrie, proiectele prevăd 
construirea unei fabrici 
de conserve, care va pre
lucra anual 60 000 de vite 
cornute și va produce 
pentru nevoile inter
ne și pentru export, cît 
și a unei tăbăcăril cu o 
capacitate anuală de 
600 000 tone piele. Astfel, 
în viitor. Somalia va pu
tea exporta nu numai 
piei, ca în trecut, ci și în
călțăminte, conserve etc. 
Bananele, care reprezintă 
principalul articol de ex-

puținele smocuri de iar
bă. Pentru a atenua vrăj
mășia naturii, în ultimii 
ani au fost construite mai 
multe bazine pentru cap
tarea apei de ploaie și 
conservarea ei în ano
timpul secetos. Directorul 
acestui proiect îmi spu
nea că se încearcă, de 
asemenea, folosirea pă
turilor de apă subterană. 
Pînă acum au fost săpa
te 170 de puțuri care să 
ducă la irigarea unor noi 
suprafețe de teren. A- 
ceasta a făcut posibilă 
stabilizarea unei părți a 
crescătorilor de vite no-

„CORNUL AFRICII"
va ateliere mici și manu
facturi. Produsele agrico
le, bananele și pieile de 
animale 
la sută 
țării.

Pentru 
poată merge pe drumul 
unor transformări, a fost 
pus în aplicare un plan 
cincinal care, bazîndu-se 
pe folosirea integrală atît 
a resurselor minerale — 
fier, mangan etc. — cît șl 
a produselor agricole și a- 
nimaliere, acordă o mare 
importanță dezvoltării in
dustriei, agriculturii, a 
căilor de comunicație. In 
localitatea Welmare a 
fost descoperit în ultimul 
timp un zăcămînt de fier 
evaluat la aproximativ 
400 milioane tone. Acesta, 
îmi spune președintele 
departamentului geologic 
din Ministerul Comerțu
lui și Industriei, Hissa 
Mahmoud, va face posi
bil ca Somalia, care îna
inte de eliberare își baza 
industria numai pe o fa
brică de zahăr la Jowhar, 
să construiască noi între
prinderi. Subsolul Soma-

reprezentau 90 
din exportul

ca Somalia să

So- 
sin- 
trec 
re-

nile din nordul țării, prin 
aeroporturile Hargeisa și 
Mijustinia, două locali
tăți care se dezvoltă ca 
centre ale industriei peș
telui și zahărului. Planul 
acordă o mare importan
ță dezvoltării porturilor 
Mogadiscio, Kismayu și 
Berbera.

Aflat la extremitatea 
sudică a Republicii 
malia, Kismayu este 
gurul port prin care 
produsele bogatei
giuni Giuba, de care de
pinde o buna parte a e- 
conomiei țării. Aici se află 
mari plantații de banane 
și fabrici de prelucrare a 
cărnii de vită și peștelui. 
Ministrul transportului și 
comunicațiilor, Mahmoud 
Abdi Nur, este de părere 
că acest port va avea un 
rol important în dezvolta
rea Somaliei. Proiectul, 
care se ailă aproape de 
terminare, prevede con
struirea de noi cheiuri, 
care să poată primi si
multan patru cargouri de 
cite 10 000 de tone fieca- 
ie. Portul va fi echipat cu 
utilaj modern și frigide-

port al Somaliei, vor con
tribui în același timp la 
dezvoltarea unei industrii 
necunoscute în trecut. La 
Balade urmează să intre 
în curînd în funcțiune o 
fabrică care va produce 
anual 2 000 000 de saci 
pentru ambalat dintre 
care jumătate urmează a 
fi exportați.

Partea de sud, unde 
curg cele două fluvii prin
cipale — Giuba și Sce- 
belli — alcătuiește baza 
agriculturii Somaliei, în 
restul țării agricultura 
fiind anevoioasă din cau
za lipsei de apă. Majori
tatea populației, aproxi
mativ 90 la sută în nord 
și 70 la sută în sud, duce 
o viață nomadă, departe 
de așezările omenești, la 
fel ca generațiile ce s-au 
succedat de-a lungul 
veacurilor, în căutarea 
pășunilor, apei necesare 
turmelor. Somalia are 24 
milioane de oi, 16 mili
oane de cămile, 6 milioa
ne capre, 3 milioane vite 
cornute. In anotimpul se
cetos totul se usucă, ani
malele găsind cu greu

mazi. In sprijinul genera
lizării acestui fenomen 
pozitiv în viața socială 
somaliană, statul a luat 
o serie de măsuri pentru 
a construi sate și a des
cătușa energia populației 
în scopul dezvoltării țării 
pe calea progresului. Un 
alt proiect prevede regle
mentarea cursurilor flu
viilor Giuba și Scebelli, al 
căror debit scade foarte 
mult vara. în acest scop 
se prevede construirea u- 
nor baraje care vor îngă
dui irigarea a circa 
200 000 de hectare.

Persoane cu răspunde
re din consiliul pentru 
progresul satului mi-au 
vorbit și de greutățile pe 
care le-a întîmpinat în 
politica sa de stabilizare 
a populației și de atrage
rea ei la cultivarea pă- 
mînfului, îndeosebi ca 
urmare a deținerii unor 
importante suprafețe a- 
gricole de către moșierii 
străini. In pofida faptului 
că țara are nevoie de ce
reale, aceștia preferă 
să-și cultive moșiile cu 
banane, de pe urma că

rora obțin venituri mai 
mari. In vederea lichidării 
acestei situații, moștenire 
de pe vremea colonia
lismului, Adunarea Națio
nală a Somaliei a votat 
luna trecută o lege care 
prevede naționalizarea 
pămînturilor deținute de 
străini și care nu au tost 
vîndute sau arendate. 
Totodată, guvernul soma
lez a luat o serie de mă
suri care să ducă la 
creșterea producției agri
cole și ridicarea nivelului 
de trai al celor peste o 
jumătate de milion de ță
rani.

Guvernul Somaliei a- 
cordă o mare importanță 
formării de cadre califi
cate de care duce lipsă 
în prezent. In afara celor 
peste o mie de studențl 
care urmează studiile în 
străinătate, îndeosebi în 
țările socialiste, printre 
care și România, cinci 
sute de studenți învață la 
Universitatea din Moga
discio, care pregătește 
specialiști în domeniile 
economiei și juridic, iar 
alți peste o mie de tineri 
urmează cursurile școli
lor tehnice.

Conștientă că singură 
nu-și poate realiza obiec
tivele propuse. Republica 
Somalia, după ce a res
pins amestecul foștilor 
colonialiști, a apelat la 
sprijinul dezinteresat și 
multilateral al țărilor so
cialiste.

Guvernul și poporul 
Somaliei sînt însă con
știente că la aceasta este 
nevoie să se adauge e- 
fortul național. Pretutin
deni, pe cîmpurile soma
leze, în fabrici și șantie
re, se simte astăzi un pu
ternic elan creator.

Vizita pe care președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, ur
mează să o întreprindă 
în Somalia, este privită 
cu multă căldură de ofi
cialități șl de poporul so
malez.

ATENA 6 (Agerpres). — l uni 
dimineața s-a deschis la Atena, 
sub președinția regelui Constant)’’., 
ședința Consiliului de coroană. |Z 
această reuniune iau parte liderii 
partidelor politice : G. Papandreu 
(Uniunea de centru); P. Ka- 
nellopoulos (Uniunea națională ra
dicală) ; S. Stephanopoulos (Cen
trul democrat-liberal); S. Marke- 
zinis (Partidul progresist) și I. Tsi- 
rimokos (Partidul uniunea demo
crată). La reuniune iau parte, de 
asemenea, președintele Ciprului, 
Makarios, și foști miniștri în gu
vernele precedente.

După cum s-a mai anunțat, la 
actuala ședință a Consiliului co
roanei nu a fost invitat liderul 
Partidului E.D.A., J. Passalidis, li
nul din principalele partide poli
tice din Grecia care deține în 
parlament 21 de locuri. Referîn- 
du-se la această măsură, Andreas 
Papandreu, care se bucură de în
crederea multor deputați ai Parti
dului uniunea de centru, a cal. - 
cat această acțiune drept anticon
stituțională. Partidul E.D.A. a 
protestat hotărît împotriva lipsirii 
reprezentantului său de dreptul de 
a participa la acest consiliu.

Consiliul de coroană, care este 
convocat numai în circumstanțe 
excepționale, pentru a discuta pro
bleme de interes național, va pro
ceda la examinarea ultimelor eve
nimente din Cipru și va studia po
sibilitatea reluării discuțiilor între 
Grecia și Turcia asupra problemei 
cipriote, discuții care au fost în
trerupte în decembrie anul trecut. 
Ultima ședință a Consiliului de 
coroană a Greciei a avut loc în 
septembrie 1965, în ajunul demi
siei guvernului prezidat de G. Pa
pandreu. '

■ CIUDAD DE MEXICO. In
Mexic s-a sărbătorit împli

nirea a 50 de ani de la promul
garea constituției, rezultat ai 
mișcării revoluționare din anii 
1910—1917. Cu acest prilej, la 
Queretaro, oraș în care a fost 
adoptată in 1917 legea funda
mentală a Mexicului, a avut Ioc 
o festivitate cu participarea pre
ședintelui Gustavo Diaz Ordaz.

■ ROMA. In urma vizitei ofi
ciale in Italia a ministrului 

afacerilor externe al Turciei, Sa
bri Caglayangil, a fost dat pu
blicității un comunicat in care 

se precizează că miniștrii de 
externe ai celor două țări 
au abordat probleme ale 
N.A.T.O., ale Pieței comune și 
ale relațiilor Est-Vest. „Cele 
două părți au subliniat în spe
cial, se arată in comunicat, că 
intensificarea relațiilor cu ță
rile din Europa răsăriteană con
stituie un factor pozitiv pentru 
destindere și consolidarea păcii".
HB FRAGA. La invitația lui 
™ Antonin Novotny, președin
tele Republicii Socialiste Ceho
slovace. Mohammad Reza Pah
lavi, șahinșahul Iranului, va 
face o vizită oficială în Ceho
slovacia între 23 și 27 mai 1967.
M| BUDAPESTA. A fost sem- 

nat un acord cu privire Ia 
schimbul de bunuri de consum 
între R. P. Ungară și R. D. Ger
mană pe anul 1967.
M PARIS. Rene William Thorp 
““ și Pierre Stibbe, doi avocați 
care au reprezentat familia lui 
Ben Barka în timpul procesului 
referitor la răpirea acestuia, au 
decedat în ultimele 48 de ore în 
condiții identice — infarct car
diac. .......
n WASHINGTON. Ministrul 
m de finanțe al S.U.A., Henry 
Fowler, a menționat că rezervele 
de aur ale S.U.A. au scăzut în 
1966 cu 571 milioane dolari. A- 
ceastă "___ ___ _ _____
în primul rînd convertirilor do
larilor In aur efectuate de către 
Franța.
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