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Gospodăria personală 
a cooperatorilor- 
O IMPORTANTĂ SURSĂ 
DE CARNE DE PASĂRE

Primirea de către 
tovarășul 

Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului 
R. P. D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, a pri
mit marți 7 februarie în audiență de prezentare pe Kim 
The Hi, ambasador extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Populare Democrate Coreene la București.

Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

La invitația președintelui Repu
blicii Tunisiene, Habib Burghiba, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, împreună cu soția, 
a făcut o vizită oficială de prietenie 
în.Republica Tunisiană, între 2 și 
7 februarie 1967.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și personalitățile care 
l-au însoțit au vizitat orașele Tu
nis, Bizerta, Beja, Monastir, Susse, 
Hammamet, întreprinderi indus
triale, unități agricole, așezăminte 
social-culturale. Aceasta le-a per
mis să cunoască aspecte caracteris
tice ale vieții și activității poporu
lui tunisian prieten, eforturile pline 
de avînt și remarcabilele sale rea
lizări în construcția economică și 
socială, în valorificarea resurselor 
și bogățiilor naționale, în dezvolta
rea învățămîntului și culturii, rea
lizări care se bucură de simpatia și 
înalta apreciere a poporului român.

Pretutindeni, oaspeților români 
Ie-a fost făcută o primire cordială 
și călduroasă, expresie a sentimen
telor de prietenie și stimă nutrite 
de poporul tunisian față de poporul 
român.

Președintele Consiliului de Stat 
a luat cuvîntul în fața Adunării 
Naționale a Republicii Tunisiene. El 
a înfățișat eforturile poporului ro
mân pentru dezvoltarea economică, 
socială și culturală a României și 
a expus principiile politicii externe 
a statului român.

In cursul acestei vizite, cei doi 
președinți au avut convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, sinceritate 
și înțelegere reciprocă. Ei au exa
minat dezvoltarea relațiilor bilate
rale și au procedat la un schimb 
de vederi în legătură cu principa
lele probleme internaționale.

La aceste convorbiri au parti
cipat :

— din partea română : Bujor Al- 
mășan, ministrul minelor, George 
Macovescu, adjuncț al ministrului 
afacerilor externe, Ion Georgescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Tunisiană, 
Ștefan Cleja, ambasador, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
Ion Pătruț, director științific în 
Ministerul Petrolului ;

— din partea tunisiană : Bahi 
Ladgham, secretar de stat la Pre

ședinția Republicii, Habib Bur
ghiba jr., secretar de stat al aface
rilor externe, Ahmed Ben Salah, 
secretar de stat al planului și eco
nomiei naționale, Ahmed Nurre- 
dine, secretar de stat al lucrărilor 
publice și construcțiilor de locu
ințe, Bechir Ennaji, subsecretar de 
stat al industriei și comerțului, Tat 
ieb Sahbani, director al Cabinetu
lui prezidențial, Mahmud Maamuri, 
ambasadorul Republicii Tunisiene 
în Republica Socialistă România, 
Abdelaziz Znaidi, inginer, director
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Plecarea 
spre Somalia

TUNIS 7 (Agerpres). — Trimișii 
speciali Nicolae Puicea și Nico
lae N. Lupu transmit : Marți di
mineața, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica, și soția, 
împreună cu persoanele care l-au

FRUNTAȘI ÎN

ÎNTRECEREA

SOCIALISTĂ

PE 1966

năSpIStdI

muncii

listilor
Pretutindeni, îh întreprinderile 

'din toate ramurile, au loc în aces
te zile adunări ale grupelor sindi
cale, în cadrul cărora se acordă 
titlul fi insigna de „Fruntaș în în
trecerea socialistă" și „Diploma de 
echipă (brigadă) fruntașă în între
cerea socialistă" acelora care, în 
primul an al cincinalului, s-au evi
dențiat lună de lună în îndeplini
rea planului și a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. Din
colo de atmosfera sărbătorească, 
acordarea acestor distincții repre
zintă un imbold pentru obținerea 
de rezultate și mai însemnate în 
realizarea planului și angajamente
lor pe 1967, la nivelul sarcinilor și 
exigentelor sporite puse de partid, 
lată ce transmit corespondenții 
noștri din cifeva regiuni petrolie
re ale fării.

• PLOIEȘTI. Pînă acum, la sche
la Boldești peste 100 de briga
dieri, maiștri, sondori din brigă
zile de intervenție și de produc
ție au primit asemenea distincții. 
Am participat la o asemenea adu
nare sindicală, unde s-au arătat 
pe larg meritele celor din brigada 
a 5-a de producție. „Această bri
gadă — a spus tov. Grigore 
Gheorghe, secretarul comitetului 
sindical — nu se afla la începutul 
anului trecut pe primul loc. Dar 
muncind organizat, gospodărește, 
oamenii brigăzii au reușit să cîș- 
tige zi de zi avans și să întreacă 
pe fruntașa schelei : brigada a 
6-a condusă de Dobre Stoica. 
Sute de tone de țiței au dat ei 
în plus anul trecut. Succese însem
nate au înregistrat și în luna ia
nuarie din acest an : 220 tone de 
țiței peste plan, de calitate supe
rioară. In fruntea întrecerii au fost 
permanent comuniștii Vasile Ungu- 
reanu, Nicolae Dîrstaru, Gheorghe 
Cojocaru, Constantin Anton și alti 
sondori de nădejde, care azi cu
leg roadele muncii lor : au izbu
tit să obțină diploma de brigadă 
fruntașă și fiecare dintre ei titlul 
și insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă pe 1966".

Intr-un cadru festiv, s-au înmî- 
nat ieri diplome și insigne și la 
alte trei brigăzi de producție din 
cadrul schelei. Cu acest prilej s-au 
scos în evidență și rezultatele im
portante obținute în acest an de 
colectivul schelei : graficele ara
tă un plus de țiței față de plan pe 
luna ianuarie de aproape 1 700 
de tone.

Creșterea păsărilor consti
tuie o îndeletnicire cu vechi 
tradiții în țara noastră. Ținînd 
seama de experiența exis
tentă, de nevoile tot mai mari 
ale economiei naționale, de 
veniturile însemnate pe care 
le poate realiza țărănimea din 
valorificarea unor cantități 
sporite de ouă și carne de pa
săre, Biroul Permanent al Con
siliului Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție a elaborat, recent, re
comandări menite să stimuleze 
în creșterea producției avicole 
nu numai cooperativele agri
cole, ci și pe membrii acestor 
unități. Iată, pe scurt, conținu
tul acestor recomandări.

în gospodăriile personale ale 
membrilor cooperatori există mul
te adăposturi ce pot fi folosite 
pentru creșterea păsărilor, dar care, 
în prezent, nu sînt utilizate în mod 
corespunzător. Avînd în vedere a- 
cest considerent, precum și fap
tul că unii consumatori solicită pui 
crescuți liber, în sistem gospodă
resc, s-a apreciat că folosirea mai 
rațională a spațiilor amintite și 
antrenarea în creșterea păsărilor a 
acelor cooperatori care, de regulă, 
nu pot participa Ia muncă în co
operativa agricolă constituie un 
mijloc important de sporire a pro
ducției de ouă și carne de pasăre, o 
sursă suplimentară de mari ve
nituri pentru țărănime. Potrivit re
comandărilor, această acțiune ur
mează să se desfășoare pe baza 
unor înțelegeri încheiate între co
operativă și membrii cooperatori. 
Cooperativei îi revine obligația 
să acorde sprijin în creșterea pui
lor și să asigure o retribuție cores
punzătoare cooperatorilor, iar a- 
cestora să livreze cooperativei pă
sările la termenele și în condițiile 
stabilite.

Organizarea acestei acțiuni nu 
presupune, desigur, reducerea sar
cinilor de producție stabilite de 
adunarea generală și a număru
lui de păsări în cooperativele agri
cole, ci, dimpotrivă, punerea în 
valoare a unor mari surse de spo
rire a producției avicole. Astfel, 
dacă numai 10 la sută din cele 
3 400 000 familii de țărani coopera
tori ar crește și preda cooperative
lor agricole respective — pe baza 
unor relații bine stabilite — cile 
25 de pui în greutate de un kilo
gram fiecare, s-ar realiza pe țară 
un plus de 8,5 milioane kilograme 
de carne de pui. Acest pâlcul su
mar, care nu oglindește nici pe de
parte posibilitățile existente, de
monstrează de ce rezerve mari dis
punem în această privință. De aici

Radu ATANASESCU
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Sarea 
in bucate

A apărut la noi — pe 
ce căi anume, o vor pre
ciza sociologii — o cate
gorie în ierarhia de valori 
divergentă la morala 
noastră, o excrescență a 
gîndirii leneșe pe care u- 
nii economiști au cățărat-o 
la prestigiu de fatalitate, 
numind-o somativ și sen
tențios — „dreptul la re
but".

Să reducem lucrurile la 
absurd, să le împingem 
spre cele mai simple șl 
mai extreme consecințe. 
Să presupunem deci că, 
întorși acasă din uzi
nă, de la birou sau din 
laborator, ni se servește 
o „ciorbă rebut", una din
tre acele fierturi ratate, 
dintr-un coeficient „ad
mis" și „planificat" de 
gospodină pentru fiecare 
lună. 11 și aud pe soțul 
morocănos, acrit de indis
poziție, iritat la culme :

— Bine, dragă (acel 
„dragă" care răsună ca o 
palmă ’), dar cum s-a pu
tut întîmpla 1... Tn fond ai 
pus tot ce trebuie, nu se 
poate spune că morcovii, 
cartofii, carnea sînt altfel 
decît alaltăieri. Să fie de 
vină procesul tehnolo
gic ?... Oricum, mergi nu 
consum 1

Acest refuz e semnifica
tiv. El nu pornește numai 
de la jignirea papilelor 
gustative, ci își are cen
trul cu mult mai sus, acci
dentul domestic pune dis
cret în vedere un refuz 
moral, încriminează ab
sența acelui dram de grijă 
în exercițiul diurn care 
știe să pună la timp „sa
rea în bucate". Funcțio
nează deci un instinct in-

Paul ANGHEL

failibil, reacție sănătoasă 
izvorîtă din simțul nostru 
de echilibru, din nevoia 
noastră de armonios, in
tegru, perfect, simț care 
ne orientează în mani
festările cardinale ale 
vieții, pînă la amănunte. 
Orice muncă, oricare 
gest, fiecare comportare 
umană o calificăm moral, 
o calificăm instantaneu 
prin chiar simplu contact. 
Un strat de flori prost a-

opinii

ranjat, chiar dacă n-o 
mărturisim, vexează o- 
chiul nostru, un obiect 
urît e condamnat dintr-o 
privire, o performanță teh
nică, sportivă sau artisti
că ne smulge aplauze sau 
aclamații. Se constituie 
deci în chip firesc, chiar 
cînd nu atinge forme or
ganizate, o opinie socială 
largă și intransigentă ce 
sancționează produsul 
social, atribuind califica
tive de valoare oricărui 
fapt al creației, al gîndi
rii, al muncii. Societatea 
în ansamblul ei — și cu 
atît mai mult societatea 
noastră socialistă — nu 
admite risipa de energie, 
risipa de orice fel, rata

rea efortului creator în 
produse inutile și inutili
zabile, blocarea inteli
genței și pasiunii crea
toare în produse ce con
travin normelor circula
ției sociale. Cum își mai 
poate face loc rebutul 7 

Curios totuși, noțiunea 
de rebut și-a găsit terito
riu de afirmare nu în 
cîmpul creației propriu- 
zise, științifice sau artis
tice, . unde experimenta
rea, încercarea, prospec
țiunea, rezultatul uneori 
negativ țin de însăși na
tura deosebită a muncii, 
ci în Cîmpul creației ma
teriale, domeniu în care 
rentabilitatea, eficiența 
maximă, perfecțiunea de 
serie a produsului sînt în
săși rațiunea de a exista 
a unităților cuprinse sub 
acest nume. Economiști 
din unele uzine ale noas
tre, specialiști tehnologi, 
merceologi și adesea 
conducători cu experiență 
consimt totuși a jertfi un 
coeficient din beneficiu, 
din sporul absolut al 
muncii, al efortului social, 
acestei „ratări legcie", a- 
cestei forme de evaziune 
de la normele consimțite 
ale exigenței.

Cît la sută din produc
ție avem „dreptul" s-o ra
tăm lunar ? Cît anume, în 
procente, din energia so
cială cristalizată în ma
terii prime, în utilaje, în 
bani avem „dreptul" de a 
risipi, sub forma legali
zată și deci nepenaliza- 
bilă a produsului inutil și 
inutilizabil 7

(Continuare în pag. a V-a)
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RAID-ANCHETA
in industria orașului București, 
Combinatul siderurgic Reșița, Fa
brica ,,Modern" Timișoara, Uzina 
de piese auto Colibași, Combinatul 
de industrializarea lemnului Pitești, 
Uzina metalurgică și ,,Țesătura" 

din Iași.

însoțit, și-au încheiat vizita oficială 
de prietenie în Tunisia.

De la reședința „1 Iunie" la ae
roportul Tunis-Cartagina, oaspeții 
au fost conduși de președintele Tu
nisiei, Habib Burghiba, cu soția, 
dr. Sadok Mokaddem, președintele 
Adunării Naționale, Bahi Ladgham, 
secretar de stat al președinției, 
Habib Burghiba jr., secretar de star 
al afacerilor externe, Ahmed Mes- 
tiri, secretar de stat al apărării na
ționale. La aeroport au venit, pen
tru a-i conduce pe oaspeți, membrii 
guvernului, înalte oficialități tuni
siene, decanul corpului diplomatic, 
generali și ofițeri.

Au fost de față Ion Georgescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Tunisia, și alți membri 
ai ambasadei române.

După ce cei doi președinți au 
primit salutul comandantului deta
șamentului de onoare, au fost tra
se 21 de salve de artilerie. Fan
fara militară a intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Tunisiene. 
S-a trecut apoi în revistă detașa
mentul de onoare.

înainte de urcarea în avion, pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și președintele/Tunisiei, Ha
bib Burghiba, și-au luat un călduros 
rămas bun.

★
De la bordul avionului oficial, 

președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a adresat președinte
lui Burghiba următoarea telegra
mă :

„Părăsind teritoriul Republi
cii Tunisiene, adresăm Excelenței 
Voastre și doamnei președinte H. 
Burghiba sincere mulțumiri pen
tru amabilitatea și ospitalitatea cu 
care am fost onorați în tot timpul 
vizitei noastre în Tunisia.

Folosim acest prilej pentru a vă 
transmite cele mai calde urări de 
sănătate și fericire personală dv. 
și doamnei Burghiba, de pace, 
progres și prosperitate pentru po
porul tunisian prieten.

îmi exprim convingerea că rela
țiile româno-tunisiene se vor dez
volta continuu în interesul po
poarelor noastre".

Sosirea 
la Luxor

După patru ore și jumătate de 
zbor, președintele Consiliului de 
Stat al României și persoanele care 
îl însoțesc au sosit la Luxor — 
Republica Arabă Unită.

Miercuri, președintele Consiliu
lui de Stat al României sosește în 
capitala Somaliei — Mogadiscio 
— unde, la invitația președintelui 
Somaliei, va face o vizită oficială.

CULTIVA INTELIGENȚA?
Vom vorbi în cel» ce urmează despre inteli

gență în sensul cel mai curent al cuvîntului, de
dus nu din referirile specialiștilor, cl din accepția 
sa larg populară : forță, mobilitate și ascuțime 
a gîndirii, discernămint și spirit novator. In a- 
cest sens, funcția socială a inteligenței nici nu 
se mai cere demonstrată. Ea apare limpede ca 
instrument specific de progres și anume ca ele- 
ment de șoc împotriva stagnării, îngustimii de 
spirit șl prejudecăților, oriunde s-ar ivi ele în 
contextul vieții sociale. Ca și Pallas-Atena — me- 
reu sub arme — inteligența nu cunoaște armis
tițiu. Neagă și afirmă, atacă și apără, cucerește 
fără răgaz cotele optime, pozițiile cele mai îna
intate pentru optimizarea și raționalizarea vieții.

ancheta socială
de Mircea SÎNTIMBREANU

BUN DE PREȚ

al întregii națiuni, în a- 
ceste zile de neîntreruptă 
ofensivă spre mai bine, 
inteligența se bucură de 
sprijin și solicitudine. So
cietatea noastră stimulea
ză, apără și promovează 
valorile, asigurîndu-le a- 
firmarea și finalizarea de
plină. Există instituții și 
foruri specializate care 
cultivă inteligența, de la 
școala generală pînă la 
Academie, există legi, re
gulamente și instrucțiuni 
cuprinzînd normele de 
instruire, perfecționare și 
selecție a valorilor.

Așadar, o anchetă fără 
obiect 7 Și totuși...

— Se poate cultiva in
teligența 7

Am pus această între
bare la zeci de interlocu
tori.

— Bineînțeles 1 Nu e- 
xistă nici o îndoială.

— Desigur 1 Mai încape 
vorbă 7

— Indiscutabili ș.a.m.d.
Răspunsul, spontan și 

categoric, a fost unul sin
gur în toate cazurile. Și 
nu o dată, la fel de 
prompt, întrebării noastre 
i s-a replicat cu altă în
trebare :

— Neagă cineva acest 
lucru 7

O precizare devenea ne
cesară. Căci, în definitiv, 
inteligența nu e o cate
gorie abstractă, recoltată 
în stare pură și depozi
tată ca atare în safeurile 
societății, ci o calitate 
personală, un titlu la 
purtător. Și atunci, ace
eași întrebare era pusă 
oarecum diferit, de fapt, 
ancorată :

— Se poate cultiva mai 
bine inteligența ? Sau : 
Vă preocupați suficient de 
randamentul omului cu 
idei 7 Sau : La dv. există

toate condițiile pentru pu
nerea în valoare a cu- 
tărui om înzestrat (nu în 
general) ci tocmai cu in
teligență, cu această ca
pacitate operațională a 
gîndirii vii respingînd 
inerția, rutina, absurdul, 
soluțiile mumificate, etc 7 

Din acest moment răs
punsurile deveneau mai 
puțin categorice și 
prompte, oamenii înce
tau să mai gîndească la
tura strict psihologică a 
fenomenului, reflectau la 
implicațiile sociale con
crete, la discrepanțe, ezi
tări și chiar eșecuri.

PARADOXAL...

dar uneori am cultivat 
mediocritatea, ne spune 
prof. Streja Mihai din 
București, am oblojit-o, 
i-am netezit drumul. Cine 
dintre noi, supunîndu-se 
unor pseudoetaloane, n-a 
umblat cu baloane de oxi
gen printre tărgile anu
mitor slăbiciuni 7 Cori
genta elevilor era inter
pretată într-un timp au
tomat ca o corigență a 
noastră, a profesorilor. 
Trebuia să devenim un fel

de „mame ale răniților' 7 
Multe cataloage, acum în 
arhive, stau mărturie. Cîți 
elevi mediocri, gîfîind din 
greu, trimestru de trimes
tru, pe parcursul progra
melor analitice, nu erau 
„puși pe picioare" în săp- 
tămîna premergătoare în
cheierii anului școlar 7 
Dar acești elevi, ei, nu au 
rămas în arhivă. I-am pre
dat altor școli, care i-au 
dus la limanul unei pro
fesii. Mă întîlnesc cu cîte 
unul din aceștia pe care 
i-am „dopat" artificial cu 
rezumate și consultații, pe 
care i-am înviat de atîtea 
ori cu apa moartă a in
dulgenței.

— Ce faci 7 îl întreb.
— Bine, sînt farmacist. 

Dacă aveți nevoie de 
ceva...

Instinctiv, bat în lemn 1 
Sechele ale acestei con

cepții oblăduitoare a me
diocrității s-au manifestat 
și extrașcolar, confirmă dr. 
Zinca Nicuiescu-Decebal, 
șeful unității de medicină 
nucleară de la Institutul 
de endocrinologie. Mi-a 
fost dat să aud nu o dată

(Continuare in pag. a Il-a)
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următoarea apreciere cu privire la 
cîte un cadru slab dotat, vizibil o- 
sîndit la stagnare științifică :

— Dacă-1 trimitem în rețea neno
rocește bolnavii. Să-l lăsăm cer
cetător 1

De fapt, procesul de decantare a 
valorilor este destul de complex, 
nu există prostie și nici inteligență 
în stare pură, care să coloreze 
tranșant, precum acizii sau bazele 
în chimie, hîrtia de turnesol.

— Omul mediocru pe planul gîn- 
dirii poate avea unele calități greu 
de tăgăduit și invers, declară Dan 
T. Rădulescu, economist — mate
matician la Ministerul de Finanțe. 
Sînt oameni mediocri harnici, co
pleșitor de harnici. Nu cred că des
pre aceștia vorbea Goethe cînd 
implora cerul să-1 ferească de „ig
noranța activă". Există într-adevăr 
și această speță : incompetentul 
dinamic, zbuciumîndu-se să își im
pună punctul de vedere, respin- 
gînd orice soluție pe care nu a 
moștenit-o el, duduind permanent 
ca un compresor și, ca și acesta, 
aplatizînd totul. Lucrez într-un co
lectiv de calcul electronic, de ma
tematizare a proceselor economice. 
Urmărim ecuația optimă a funcțio
nalității unor întreprinderi și aceas
ta se exprimă — matematic — în 
economii de sute de milioane de 
lei. Ei bine, este trist (căci a în
cetat să fie amuzant) să vezi un 
om luptînd împotriva mașinii elec
tronice 1 Nu-și cruță nici energia, 
nici „spiritul* pentru a apăra solu
ții fosilizate, împingînd colective 
valoroase în hățișurile empirismu
lui „consfințit*. Nu cunosc ceva 
mai jalnic activ decît îndărătnicia 
aceasta de a concura fizic perfor
manțele operaționale ale ciberne
ticii.

Odată, ne spune basmul, un om 
încerca să vîre soarele în casă. 
Era o idee. Numai că făcea acest 
lucru cu banița. Indiscutabil, 
muncea. Pînă la epuizare. Era el 
un martir î

— De unde ? Era un prost 
cușor, 5 ani).

Care a fost

(Nl-

CONSUMUL

DE INTELIGENȚA

al inginerilor de la G.A.S. Oarja- 
Argeș care îngăduie căratul apei 
cu sacaua de la 12 km., în timp 
ce cu banii astfel răpiți producției 
se puteau face 7 fîntîni ? — se în
treabă, pe bună dreptate, ingine
rul Ionescu Zaharia, inspector al 
Băncii de Investiții. Dar la 
G.A.S., unde crește baza 
nico-materială, dar pierderile 
pășesc de 3 ori beneficiile ?

alte 
teh- 
de- 

(Ho-

x-jucrările recentei consfătuiri 
g /privind activitatea de pro- 

iectare în domeniul con- 
strucțiilor au pus în evi

dență, printre altele, însemnăta
tea folosirii judicioase a mijloace
lor de stimulare a proiectanțiloi 
și constructorilor. Printre aceste 
mijloace, de un larg răsunet se 
bucură premiile anuale acordate 
de către Comitetul de Stat pentru 
Construcții, Arhitectură și Sistema
tizare, pentru lucrări deosebit de 
valoroase în domeniul cercetării 
proiectării și execuției.

Anual, organizațiile de proiectare

Se poate cultiva
inteligența?

de cercetători, cei de peste 45 de 
ani se pot număra pe degetele de 
la o mină. Domenii noi ca fizica 
semiconduotorilor, spectroscopia 
cristalelor, fizica teoretică a cor
pului solid sînt înfruntate de oa
meni tineri, dinamici, capabili să 
Infringă greutățile inerente ale pio
nieratului. Avem în institut adevă- 
rați savanți, „vîrfuri* ale științei 
noastre, depășind abia vîrsta de 
SO de ani. Și mi se pare de bun 
augur faptul că 2/3 din articolele 
lor sint publicate în 
străine...

reviste

atmos- 
în do
rm pu- 
legate 

promo-

docent

SESIZĂRI
RĂSPUNSURI

ghiz-Brașov). Ți se vorbește ore în 
șir de „cauze obiective’, se lamen
tează bunăoară de ploi prea mul
te. Dar despre aspra secetă de 
idei nu se suflă un cuvînt 1

Uneori, în astfel de situații, se pune 
diagnosticul : lipsă de spirit gos
podăresc ; n-ar fi mai potrivit să 
se spună pur și simplu lipsă de 
spirit? Cultivăm inteligența și în 
mod direct, prin promovare, dar 
este absolut necesar — concomi
tent — să descurajăm îngustimea 
de vederi, somnolența birocratică.

Ți se raportează pierderi de sute 
de mii, în-loc de beneficii, la un 
sector nou înființat și în același 
timp din flecare frază unii își îm
pletesc cîte o cunună de măslin : 
„n-am avut concediu de doi ani", 
„sînt toată ziua pe teien' etc.

Fundătura gîndirii tehnice și gos
podărești elementare pune vajnici 
ingineri să aleagă, chinuitor și 
steril, boabele de mei din cenușă, 
ca în povestea Cenușăresei. Nu
mai că ea, vă amintiți, a fost aju
tată de niște porumbei. Dar pe 
umărul unor astfel de oameni n-a 
poposit niciodată un porumbel...

LUPTĂ

„PERSONALĂ"?

Incapacitatea poate fi criticată. 
Uneori, constructiv. Prostul nicioda
tă. Ideile îl neliniștesc ca niște 
viespi. Aparent poate fi de acord 

ele, îți mulțumește chiar pen- 
„contribuția 
prostia nu 
lealitate, în

prețioasă". Pentru 
exclude șiretenia, 
adîncul inimii, el 

exact, de altfel — 
se pune tranșant :

cu 
tru 
că 
In
simte — foarte 
că problema 
ori, ori 1 Inteligența este strigoiul 
incompetentului, oricît de șiret ar 
fi. El simte că inteligența are a- 
ceastă formidabilă forță de a nu

In apreciere o capătă volumul 
muncii și nu calitatea ei. După cum 
ne-au declarat unii specialiști chiar 
din C.S.C.A.S., raportarea la numă
rul de ore pontate nu permite re
compensarea corespunzătoare a 
personalului de concepție, care 
constituie factorul determinant al 
elaborării unei soluții tehnice de 
înalt nivel calitativ. Faptul se ex
plică prin aceea că proiecfanții care 
detaliază soluțiile dintr-un proiect 
prestează, de regulă, mai multe 
ore decît autorii soluțiilor. Astfel, 
sumele ce revin autorilor sînt ade
seori nestimulatoare și neechita-

puncte de vedere

ANACRONISME

IN SISTEMUL

DE PREMIERE

A PROIECTĂRILOR
și execuție înaintează către 
C.S.C.A.S. propuneri de premiere 
pentru lucrările valoroase, care 
conțin aprecierea lucrării propuse 
și calculul numărului de ore pon
tate (în cazul proiectării) de către 
cei care au adus contribuții im
portante la realizarea ei; numărul 
de ore este înmulțit cu salariul tari
far pe oră al fiecăruia, se aplică 
procentul de 25 la sută și se gă
sește valoarea maximă posibilă a 
premiului individual și total. Pe 
această bază și în limita sumei 
globale puse la dispoziție pentru 
premiere în anul respectiv, operînd 
o selecție conform criteriilor pre
văzute în regulament, juriul stabi
lește numărul, valoarea premiilor 
precum și împărțirea pe persoane 
Considerăm că o asemenea moda
litate de lucru nu corespunde ce
rințelor actuale șl vom încerca să 
expunem principalele motive care 
ne îndreptățesc să facem o aseme
nea afirmație.

Cu toate criteriile cuprinse în 
regulament, ponderea principală

bile în raport cu contribuția adusă 
la realizarea lucrării premiate. In 
cadrul proiectului pentru unități de 
cazare tip hotel, arh. Nicolae Pe- 
trașincu, cu contribuții însemnate 
la concepție, a fost recompensat 
cu o sumă reprezentînd 5,5 la sută 
din valoarea premiului acordai 
pentru lucrare. Situația generali- 
zîndu-se, rezultă că o lucrare în- 
sumînd un număr mai mare de ore 
va fi recompensată cu o sumă mai 
mare, iar alta, realizată într-un 
timp mai scurt, chiar dacă aduce 
contribuții de o valoare deosebită, 
va primi un premiu mai mic ; în 
ipoteza că o lucrare de o calitate 
excepțională a necesitat un volum 
redus de ore de proiectare, ea are 
șanse să nici nu fie premiată.

Raportarea la salariul tarifar mai 
prezintă un dezavantaj : în cazul 
cînd doi arhitecți, de exemplu, cu 
contribuții egale ca număr de ore. 
au încadrări diferite, cel cu înca
drarea mai mare are „dreptul* la 
un premiu mai mare, indiferent 
dacă aportul lui la concepție este

fi subalternă decît inteligenței, ar
gumentului.

— Uneori această înfruntare îm
bracă un aer de „luptă personală’ 
și este inevitabil să fie așa, ne 
declară inginerul metalurgist Zam- 
firescu Dragu. E o chestiune de 
cinste personală să nu pactizezi 
cu impostura, inerția sau aventu
rismul miop. Pur și simplu nu poți 
să te împaci cu ele — oricum s-ar 
drapa — nu le poți tolera. Numai 
că incompetența nu plutește în aer. 
Ea se încorporează în oameni, în 
unii oameni, ține de ei ca niște 
șuruburi ruginite. Demonstrezi o 
serie de lipsuri, aberații chiar, 
dar pentru aceasta trebuie să în
depărtezi rugina acestor „șuru
buri", să le datini. Pui problema 
maiștrilor care fac dispecerat și 
nu asistență tehnică ? Sar în sus 
cîțiva maiștri 1 A controlului de ca
litate făcut la „boxă’ și nu pre
ventiv ? Ți-ai ridicat în cap cîțiva 
controlori 1 Ridici aspecte legate 
de călcarea toleranțelor admise ? 
Se uită strîmb cîte un coleg. Și 
să presupunem că, în deplină bu- 
năcredință, vii cu o propunere nu 
genială, dar de bun simț.

— Primele să se scadă propor
țional cu rebuturile. In acest mo
ment, poți fi sigur că ai angajat 
un meci în care nu-ți va fi ușor. 
Tu studiezi o problemă cu sute de 
parametri, omul vizat, o singură 
problemă : cum să scape de tine 1

Nimic mai social decît lupta 
„personală" cu incompetența, ne
păsarea și lipsa de spirit de răs
pundere. Este o probă de foc a 
caracterului fiecăruia, a calităților 
sale morale cele mai „personale" : 
curaj, tenacitate, cinste. Conflictul 
se declanșează în jurul rentabili
tății, de pildă, dar se duce din 
primul pînă în ultimul minut între 
caractere și mentalități și, în jurul 
unui singur procent de rebut, fron
tul se poate desfășura într-un e- 
vantai de valori de la eroism 
pînă la servilism cădelnițar sau 
nevolnicie.

sau nu substanțial. Or, este clar că 
încadrarea nu poate să reflecte 
întotdeauna calitatea creației. Exis
tă numeroși arhitecți tineri, talen- 
tați, handicapați astfel de la bun 
început, iar posibilitățile de stimu
lare a specialiștilor celor mai ca
pabili sînt și ele diminuate.

în plus, oricît de minuțios ar 
întocmite dosarele, este greu 
imaginat că, pe baza lor, juriul 
va putea stabili cu precizie și re
compensa corespunzător contribu
ția adusă de fiecare persoană. 
Din discuțiile pe care le-am avut 
cu numeroși specialiști a reieșit 
că, odată premiul acordat, cel 
mai în măsură să stabilească îm
părțirea lui echitabilă ar fi însuși 
colectivul premiat, cu singura con
diție a legiferării limitei inferioare 
a premiului individual, pentru a 
evita fărîmițarea sumelor atribuite 
pe lucrare.

C.S.C.A.S. a propus o nouă for
mulă care conține germenii unei 
lărgiri simțitoare a posibilități
lor juriului de a recompensa lu
crările și persoanele cu adevărat 
cele mai merituoase. In principal 
este vorba de înlocuirea vechilor 
limite cu altele noi, respectiv mi
nimum 25 la sută și maximum 2 
salarii tarifare lunare. Totodată, se 
reglementează mai larg criteriile 
de premiere a personalului din 
organizațiile de execuție. Istoria 
avizării acestor propuneri este cît 
se poate de semnificativă. Comi
tetului de Stat pentru Muncă și Sa
larii i-au trebuit aproape șapte 
luni ca să se pronunțe ; avizul său 
a fost favorabil. Ministerul Finanțe
lor însă, mult mai prompt, a res
pins propunerile C.S.C.A.S.

Se pot concepe măsuri șl mai 
largi, care să vină mai mult în în- 
tîmpinarea situației reale. Pentru 
execuție, principalul criteriu ar 
trebui să devină realizarea unor 
lucrări de o calitate 
ceea ce este esențial 
tul de față, deoarece 
principala garanție a 
nei eficiențe economice 
Singurele criterii de 
re ale juriului să fie 
feritoare la valoarea lucrării, la în
scrierea în cerințele actuale din 
sectorul construcțiilor. Tocmai în 
acest sens considerăm că ar fi 
deosebit de util ca regulamentul de 
premiere să precizeze criteriile 
largi, esențiale, urmînd ca la în
ceputul fiecărui an sau de la o 
etapă la alta să fie elaborate cri
terii specifice, care să lege acorda
rea premiilor de atingerea obiecti
velor concrete fixate constructorilor 
de către conducerea de partid și 
de stat. Socotim că reglementarea, 
cu sprijinul forurilor de resort, a 
atribuirii acestor premii va aduce 
o importantă contribuție la mobili
zarea întregului personal, a tuturor 
specialiștilor din domeniul con
strucțiilor pentru traducerea în fapt 
a politicii partidului și statului nos
tru.

deosebită, 
în momen- 

constituie 
atingerii u- 

ridicate. 
aprecie- 
cele re-

— De unde provine acest spec
tru de

ATITUDINI

în jurul promovării noului ?
Discutăm problema cu conf. dr. 

docent Paul Popescu Neveanu, de 
la catedra de psihologie a Univer
sității din București.

— De regulă, deși nu fără fră- 
mîntări, valorile dobîndesc ade
ziunea colectivului. Punctul de ve
dere rațional este adoptat și în
corporat într-un nou stil de mun
că, în noi valori materiale. Înfrîn- 
te, formele vechi sînt abandonate, 
cu un fel de jenă perplexă : „Cum 
de a fost cu putință cutare și cu
tare ?'. Această receptivitate față 
de nou, trăsătură fundamentală a 
societății noastre, constituie o for
ță uriașă, alcătuind formidabile 
punți de legătură între idee și ma
terializare.

Există însă și atitudini divergen
te. Explicații ? Voi aminti cîteva :

— Aderarea la nou implică nu 
numai discernămînt „tehnic" de 
specialitate, dar și un efort de 
autodepășire. Plătim, adesea, fără 
să ne dăm seama, tribut stereoti
piei, șablonului. Se creează crusta 
rutinei, călduță, economicoasă 
pentru forțele noastre.

— Fuga de risc. Sprijinirea nou
lui implică neapărat o atitudine 
partizanală. Or, ierarhia valorilor 
— extrem de mobilă — nu coinci
de totdeauna cu cea funcționă- 
resc-administrativă. Și nici nu o- 
feră aceleași „garanții". Este 
fond vorba de o meschină 
tativă. „De ce să mă leg 
dacă nu mă doare ?"

— Promotorul noului — 
meni de altfel
bil. Și nici „invulnerabil", 
rabil n-a fost nici Ahile. 
susține promotorul noului 
jlevat prin studiu, calcul, 
gîndire — totdeauna perfectibile

— nu prin colaborare cu duhul 
sfînt. Perfectibil din punct de ve
dere științific, el este perfectibil 
și din punct de vedere uman — 
și nu o dată tocmai sub acest as
pect este contraatacat din tran
șeele „respectabilității* Uneori e 
suficient un mic transfer de valori. 
Am întîlnit oameni valoroși etiche
tați ca „abili*, ceea ce — să re
cunoaștem — este cu totul altceva.

Cultivarea inteligenței, a 
personalității creatoare im
plică în fiecare colectiv un 
anumit climat de grijă și de 
stimulare, care intră în mod 
necesar în condițiile de lu
cru și de valorificare.

— Am fost în multe întreprin
deri, ne spune inginerul auto Mi
ron Georgescu. Se întocmesc peste 
tot situații foarte precise, „cear
șafuri" de evidență : poți vedea 
exact consumul de benzină și lu- 
brifianți, uzura pieselor, realizări 
etc.

Ce nu se vede ? Cîtă inteligență 
s-a consumat pentru atingerea a- 
cestor rezultate. Și pentru că a- 
ceasta oricum a fost încorporată, 
cum anume a fost folosită ? în do
sare, inteligența vie, scormonitoa
re, nu poate arde cu tlacără, 
mocnit. Aș propune ca pe ușa 
turor cabinetelor tehnice să 
scris, mare : „Parcarea ideilor 
hîrtii strict interzisă 1*.

ci 
tu- 
fie
în

în 
expec- 
la cap

ca ni- 
infaili-nu este

Invulne- 
Ceea ce 
i s-a re- 
efori de

Performanțele în domeniul idei
lor nu sînt legate, ca pe stadion, 
de vîrstă.

— Știința noastră se poate mîn- 
dri cu un pluton remarcabil de 
„patriarhi* ai cercetării, ctitori de 
„școli" — ne spune dr. docent Gri- 
gorovici 
științific 
membru corespondent al 
miei. „Viitorul de aur’ îl reprezin
tă însă tineretul. La noi s-a abor
dat cu oameni tineri un domeniu 
veșnic tînăr, acela al fizicii. Din 72

Radu, director adjunct 
al Institutului de fizică, 

Acade-

Vorbind despre puritatea 
ferei și stilului de muncă 
meniul cercetării științifice, 
tem neglija unele aspecte 
de cadrul moral nescris al 
vării acestor valori.

Ne vorbește conf. dr.
Victor Săhleanu :

— Nu sînt personal un neîndrep
tățit. Nu vorbesc așadar pro domo.

Vă amintiți legenda întemeierii 
Mănăstirii Putna î Se spune că un 
copil de curte al domnitorului a 
tras au săgeata mai departe decît 
acesta „Iute la mînie", voievodul 
l-ar fi decapitat. Există, după pă
rerea mea, acest spirit voievodal, 
îngust-protocolar în unele institu
te. Departe de mine gîndul de a 
nega onorabilitatea unui palmares 
de titluri, dar ce se întîmplă, în 
practică, dacă la baza scării de 
valori cineva, un tînăr, anonim 
încă, dar valoros și dinamic, „a- 
runcă mai departe săgeata' 7 Va 
fi el promovat ? Pot să afirm cu 
toată tăria că ici-colo, unde dom
nește această mentalitate a blazo
nului, tînărul ori va consimți să fie 
dijmuit pe latifundiul de lucrări al 
„marelui senior*, ori va trage con
secințele.

Discutăm în aceeași problemă 
cu dr. Gheorghe Călcăianu, șef de 
sector la Institutul de neurologie :

— Am publicat în 1963, împreună 
cu dr, Stoica Ion — după o speciali
zare în Franța — lucrarea „Ence- 
falografia și electromiografia", re
cenzată favorabil de fostul pre
ședinte al Federației Mondiale de 
Neurologie, Ludovan Bogaert. Lu
crasem o parte din temă, oaralel, 
peste planul propriu-zis de jpecia- 
lizare. Mai mult : o parte din apa
ratura necesară continuării cerce
tării am cumpărat-o cu banii mei 
de bursă. Rezultatul ? După o sta
re de conflict surd, la prima modi
ficare în structura posturilor Aca
demiei, mi s-a desființat postul, cu 
recomandarea de a merge în re
țea. Și doar venisem pentru cer
cetare din centrala Academiei cu 
o pierdere lunară de salariu de 800 
de lei 1 Chestiunea s-a rezolvat ul
terior prin intervenția organelor de 
partid. Și cînd te gîndești ce liniș
tit eram dacă nu publicam nimic 
important, iar din cei 750 de franci 
dați pe aparatură aș fi cumpărat, 
eventual, „amintiri* 1 Dar este a- 
ceasta „liniștea* unui cercetător ?

Există condiții elementare ale 
cooperării intelectuale și promovă
rii oricărui om valoros. Nu e pro
movat pentru sine, nici pentru ami
cii săi, ci pentru întreaga noastră 
societate și tocmai de aceea frîna- 
rea unei valori ca și încurajarea 
unei non-valori depășește ambiția 
personală, dobîndește implicații 
profund sociale și morale. Este ne
cesară în primul rînd diagnostica
rea obiectivă a valorilor, cernerea 
liniștită a capacităților și incapa- 
cităților

Ce pot gîndi, din acest punct de 
vedere, cei peste 100 de cercetă
tori ai Institutului Pasteur de cer
cetări veterinare și bio-preparate 
despre faptul că văd Ia panoul de 
onoare o singură fotografie și a- 
nume tocmai a „cercetătorului 
principal' Marinescu Ilie, respins 
de comisia de atestare pentru lipsă 
de cercetări și aptitudini 
fice?

Punem această întrebare 
toiului adjunct științific al 
tulul, dr. Nicolae Munțiu.

— Intr-adevăr, Marinescu Ilie a 
fost respins la atestare

— Și totuși a semnat un numă’ 
de lucrări împreună cu dr. Mihăiță. 
Cum de-a fost respins, în acest 
caz ?

— Nu e un secret că n-a contri
buit ca cercetător la acele lucrări. 
(Procura animale în calitate de di
rector administrativ).

— Anomalia cu panoul este du
blată de alta : este propus și pen
tru premiul anual al institutului și 
pentru premiul Consiliului Superior 
al Agriculturii.

— Nu în calitate de cercetător 1 
A participat la producția vaccinu
lui și apoi se ocupă de pavoaza
re, e activ pe linie sindicala.

Mai apar, așadar, hiatusuri, ob
stacole artificiale, bariere și vă
muiri subiective care întîrzie fruc
tificarea maximală a competenței. 
Avem nevoie de competență, ca 
de oxigen, dar nu sub forma certi
ficatelor și diplomelor înrămate, ci 
a unui examen permanent. Ne 
preocupă soarta omului cu idei, 
care să răspundă la nevoile reale 
ale societății, nu la formule. Pre
gătim asemenea oameni, care for
țează treceri noi, mereu nesatisfa- 
cuți de cota cucerită, aruneîndu-se 
dincolo, în necunoscut, cu pasiune 
și eroism. Ii pregătim în ȘCOALA, 
acest rezervor nesecat de poten
țialități.

Intr-un număr viitor al zia
rului, vom publica partea a 
Il-a a anchetei noastre.
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direc- 
institu-

orh. Gh. SASARMAN
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In atenția
pescarilor

amatori

Gerul iernii a început să se îmblînzească. Sînt semne că se 
apropie primăvara și, o dată cu ea, deschiderea sezonului de pes
cuit. In vederea zilelor plăcute pe care și le vor petrece pe mar
ginea rîurilor, lacurilor saw în Deltă pescarii sportivi își pregătesc 
uneltele. Pentru eventualitatea completării cu noi piese, comuni
căm cititorilor noștri, posesori de 
utilă : unitatea din str. Șepcari 10 a cooperativei meșteșugărești 
„Tehno-Metalisa". telefon 14 98 95.
gele din bambus și trestie cu vîrf de bambus, brățări, inele rota
tive pentru vîrf etc. Unitatea respectivă efectuează și reparații de 
vergele de pescuit, mulinete și lansete.

permise de pescuit, o adresă

Execută, după comandă, ver-

In flecare zi, Ia secretariatul 
școlii tehnice de hidrotehnie din 
orașul Craiova sosesc scrisori 
de pe diferite șantiere din țară. 
Expeditorii, absolvenți seria 
1966, solicită diplomele. Condu
cerea școlii nu se lasă înduple
cată nici de numărul mare de 
adrese și nici de insistențele re
petate ale celor care vin perso
nal. „Pînă nu se adună toate fo
tografiile, de la toți absolvenții, 
nu se eliberează nici o diplo
mă !“ Și cum mulți absolvenți 
au plecat să-și satisfacă stagiul 
militar și nu pot, deocamdată, 
să-și scoată diploma, colegii lor 
trebuie să se înarmeze... cu răb
dare. (COSMA CONSTANTIN, 
Craiova).

Cabinetul stomatologic de Ia 
Vulcan este dotat cu aparatura 
necesară, dar n-are cine s-o mî- 
nuiască. Medicul dispensarului a 
făcut două rapoarte, cerînd un 
stomatolog. Ușa cabinetului însă 
a rămas tot închisă. Locuitorii 
din Vulcan nu pot face trata
mente în altă parte, fiindcă — 
se spune — comuna are cabinet 
stomatologic. Măcar de-ar fi cu 
„autoservire". (Prof. OSCAR 
PATERNELL, comuna Vulcan, 
orașul Brașov).

Conducerea cooperativei „Teh
nica" din Brașov a comandat 
Ia Uzinele „Electronica", încă 
din luna octombrie a anului 
trecut, niște capse pentru sta
bilizatoare de tensiune. A trimis 
și delegat de vreo trei ori, dar 
tot n-a reușit să ajungă în po
sesia capselor. In cele din urmă, 
ing. Gh. Peteu, șeful serviciului 
dispecer al uzinei „Electronica", 
a pus condiții :

— Vă dau două kg de capse, 
dar îmi procurați în schimb 
25 kg de tablă subțire. A men
ționat dimensiunile chiar pe 
nota de comandă. Neavînd în
cotro, serviciul de aprovizionare 
al cooperativei a procurat tabla 
și a expediat-o uzinei din Bucu
rești. A trimis și delegatul după 
capse, dar a fost din nou refu
zat.

— Nu e bună tabla. Avem ne
voie de alte dimensiuni.

Dacă pentru 
ne-a cerut atîta 
alte piese mai 
ne-ar cere în schimb ? (A. 
NESCU-Brașov).

niște capse 
tablă, pentru 

complicate ce
IO-

DI-UN GRUP DE CADRE 
DACTICE DIN RAIONUL COS- 
TEȘTI ne anunța printr-o scri
soare că în fiecare lună li se 
reține în mod automat din sa
lariu, fără consimțămîntul lor. 
suma de 10 lei pentru susținerea 
cheltuielilor echipei de fotbal 
din localitate.

Din răspunsul Sfatului popu
lar al regiunii Argeș — căruia i 
s-a trimis această sesizare — 
aflăm că această contribuție 
continuă să se rețină pe ștatele 
de plată, dar... „benevol". Vorba 
ceea : li se reține și de acum în
colo, dar cel puțin știu.

Hușenii se ocupă, în cea mal 
mare parte, cu hortiviticultura. 
Cei care vor să găsească un 
îndreptar în munca lor zilnică nu 
au de unde lua. La toate libră
riile din tară s-au putut găsi : 
„Plantarea și îngrijirea pomilor 
pitici", „îndrumător de protecția 
plantelor", „Cultura arbuștilor 
fructiferi", „Cultura arbuștilor 
ornamentali”, numai la Huși 
n-au ajuns. Alte titluri, cum ar 
fi „Istoria artei”, „Dicționar en
ciclopedic", pe care le urmăresc 
de mai multă vreme, au venit 
într-un singur exemplar.

De trei ani de cînd sînt aici, 
la Huși, am sesizat pe cale Ierar
hică C.L.D.C. raion, regiune 
ș.a.m.d., dar, ori „cartea" mea 
n-a ajuns unde trebuie, ori căr
țile lor greșesc mereu adresa 
— ne scrie inginerul TUDOSIE 
AVRAM din Huși.

ION FLOREA din orașul Su
ceava ne-a trimis, în luna de
cembrie a anului trecut, o scri
soare despre o serie de neajun
suri privind transportul în co
mun în localitățile învecinate, 
între altele, el arăta că autogara 
Suceava este insuficient lumina
tă, are scaune și bănci puține 
etc. Autobuzele sînt prost între
ținute, din care cauză rămîn în 
pană. Pe de altă parte, sînt ma
șini care se află de luni de zile 
în stare de nefuncționare din 
lipsa unor piese de schimb. De 
asemenea. în scrisoare se arăta 
că taxatorii se poartă necuviin
cios cu călătorii. în încheiere 
autorul făcea observația că nu 
întotdeauna bagajele voluminoa
se sînt 
adresat 
ferului 
Navale 
punsul, 
pentru 
oamenilor muncii : „Prin instruc
țiunile de serviciu, care regle
mentează transporturile de călă
tori, la cap. V, art. 92... se pre
cizează că orice călător poate 
transporta cu sine în autobuz 
numai bagaje de mină". Despre 
chestiunile esențiale sesizate în 
scrisoare, nici un cuvințel. Ciu
dată rezolvare !

pusc ia port-bagaje. Am 
această scrisoare Minis- 
Transporturilor Auto, 

și Aeriene. Iată și răs- 
sernnat de șeful biroului 
rezolvarea reclamațiilor
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RAIDANCHETA
în industria orașului

București, Combina

tul siderurgic Reșița,

Fabrica „Modern"

Timișoara, Uzina de

piese auto Colibași,

Combinatul de in

dustrializarea lem

nului Pitești, Uzina

metalurgică Și „Te

sătura" din lași

Elemente de bilanț
după PRIMA

LUNA
A PLANULUI

Ianuarie, prima luna din 1967, 
s-a încheiat. Munca în acest al 
doilea an al cincinalului, pentru 
realizarea prevederilor planului 
de stat, se desfășoară sub sem
nul sarcinilor și exigențelor de 
mare însemnătate formulate de 
plenara C.C. al P.C.R. din 21-23 
decembrie 1966, menite să a- 
sigure ridicarea pe o nouă treap
tă, calitativ superioară, a întregii

activități economice. Cum au de
marat colectivele de întreprinderi 
în acțiunea complexă de îndepli
nire a indicatorilor de plan, de 
aplicare a măsurilor îndreptate 
spre creșterea nivelului eficienței 
economice ? Iată, în acest sens, 
unele constatări făcute cu prilejul 
unui raid-anchetă în cîteva uni
tăți industriale.

'BUCUREȘTI

muncii de 13,3
|a sută

(După cum se știe, 
întreprinderile orașului 
București realizează anual 
aproape un sfert din pro
ducția globală industrială 
a țării. Convorbirea cu 
tov. VICTOR IONESCU, 
director al Direcției o- 
rășenești de statistică 
București, a fost axată 
tocmai pe reliefarea mo
dului în care unitățile in
dustriale ale Capitalei au 
îndeplinit sarcinile de 
plan pe luna ianuarie, evi- 
dențiindu-se tendințele de 
pînă acum, precum și fac
torii care au favorizat sau, 
dimpotrivă, au frînat ob
ținerea unor rezultate su
perioare în activitatea lor.

— Planul la producția 
globqlă, ne-a relatat inter
locutorul, a fost îndepli
nit și depășit de toate în
treprinderile. Față de a- 
nul trecut, sporul este de 
16,8 la sută, echivalentul 
unei producții suplimenta
re de peste 40 milioane 
lei. S-au realizat peste 
prevederi, între altele, 188 
tone laminate finite pline, 
446 tone țevi din oțel, 6 
vagoane marfă pentru li
nii magistrale, 402 băi din 
fontă emailate și 278 ra
diatoare din fontă, 300 
anvelope, 5 km cabluri 
subterane de forță, 12 700 
m p țesături de bumbac 
normale, 35100 bucăți 
tricotaje, însemnate can
tități de produse alimen
tare.

— Un început de bun 
augur. Care este contribu
ția productivității muncii 
la obținerea sporului pro
ducției globale indus
triale ?

— Potrivit datelor sta
tistice, 80,7 la sută din 
sporul producției globale 
industriale pe luna ianua
rie s-a realizat prin creș
terea productivității mun
cii. Pe totalul industriei 
orașului București, sarci
na de sporire a producti
vității muncii a fost înde
plinită in proporție de 
101,3 la sută. Cifra aceas
ta are o puternică semni
ficație. Comparativ cu ia
nuarie 1966, productivita
tea muncii este acum mai 
mare cu 13,3 la suta, ceea 
ce atestă că toate între
prinderile Capitalei au a- 
cordat o atenție deosebită 
acestui indicator. Excep
ție a ținut să facă o sin
gură uzină...

— Care uzină și cum se 
explică rămînerea în ur
mă ?

— „Electronica", unde

productivitatea muncii, 
pe luna ianuarie, a fost 
cu 4,4 la sută sub plan. 
Explicația e simplă : con
ducerea uzinei a nesocotit 
indicația potrivit căreia 
respectarea numărului 
mediu scriptic planificat 
de salariați constituie una 
din îndatoririle ei princi
pale. Menținerea unui 
surplus de salariați, mulți 
dintre ei cu ocupații 
auxiliare, sub ochii îngă
duitori ai Direcției gene
rale a industriei electroni
ce și automatizare din 
M.I.C.M., a tras în jos ni
velul productivității mun
cii la această uzină.

— în ce proporție sa 
realizat planul la produc
ția marfă vîndută și înca
sată ?

— La acest indicator, 
din păcate, nu se stă așa 
de bine. Planul pe ianuarie 
la producția marfă vîndu
tă și încasată nu a fost 
îndeplinit decit în propor
ție de 99,1 la sută. Nerea- 
lizările însumează peste 
15 milioane lei. Cauze
le sînt multiple. De pil
dă, la uzinele „Grivița 
roșie" a acționat nefa
vorabil neritmicitatea în 
producție, pe cele trei de
cade. Ea a determinat ca 
spre sfîrșitul lui ianuarie 
stocul de produse finite să 
atingă circa 25 milioane 
lei. Altele sînt cauzele la 
Fabrica de ventilatoare, 
întreprinderea, pur și sim
plu, nu a avut cui să vîn- 
dă producția fabricată, in- 
trucît beneficiarul, adică 
Consiliul Superior al A- 
griculturii, de-abia la 29 
ianuarie a comunicat că
ror unități le sînt desti
nate ventilatoarele. Oa
recum similară este și si
tuația Întreprinderii de 
prefabricate din beton Mi
litari. Aici, stocul de 13 
milioane lei în panouri 
pentru locuințe se dato
rează, în mare parte, Sfa
tului popular al Capitalei, 
care nu a dispus ridicarea 
lor, potrivit contractelor 
încheiate. In fine, Fabrica 
de stofă pentru mobilă a 
livrat alte sortimente de- 
cît cele avute în vedere 
la calculațiile de plan, iar 
Țesătoria de relon Pan
duri nu a fabricat inte
gral sortimentele contrac
tate.

— Mai există și alte 
întreprinderi care au în
călcat prevederile planu
lui sortimental ?

— Evident. Ceea ce este 
regretabil, nu s-au fabri-

cat produse solicitate im
perios de economia na
țională. Este vorba, în 
principal, de Uzina meta
lurgică București, care nu 
a realizat integral planul 
la producția de oțel, de 
„Semănătoarea" și „Tim
puri noi".

— Ce factori au acțio
nat în fiecare 
trei cazuri ?

— La Uzina 
că : stagnarea 
ambelor cuptoare, prelun
girea cu două zile a repa
rației la rece a cuptoru
lui nr. 2, defecțiunile la 
sistemele de reglare a e- 
lectrozilor, la cele trei 
poduri rulante din oțelă- 
rie. Celelalte două între
prinderi au întîmpinat 
mari greutăți din cauza 
colaboratorilor. „Semănă
toarea" nu și-a îndeplinit 
planul la semănătorile 
S.P.C.-6, întrucît uzinele 
„6 Martie" Zărnești și 
„Tehnometal" Timișoara 
nu au livrat reperele în
scrise în contractele de 
cooperare. Mult mai difi
cilă e situația la „Timpuri 
noi". Ea nu a livrat 25 
motoare Diesel de 15 C.P. 
la export, nu din cauză că 
nu le-ar fi fabricat, ci da
torită lipsei vopselei epo- 
xidice, pe care trebuia s-o 
furnizeze „Color" — Bucu
rești. Alte motoare, de 
data aceasta pentru bene
ficiarii din țară, nu au 
fost fabricate și livrate, 
întrucît uzina nu a avut

de către 
siderurgic 

în ianuarie, 
a tri- 

550 
tone 
linia 

lami- 
Com-

dintre cele

metalurgi-
18 ore a

REȘIȚA

Uzina de 
nu și-a 

sortimen-

cîteva tipuri de oțel — 
forul tutelar din Ministe
rul Industriei Construcții
lor de Mașini „uitînd" 
să-i dea repartiții — pre
cum și organe de asam
blare — furnizor Fabrica 
de șuruburi Brașov și 
arbori cotiți — furnizor 
„Steagul roșu", tot din 
Brașov. Din cauza neserio
zității colaboratorilor, in 
ianuarie, uzina bucureștca- 
nă nu a putut fabrica în
treaga cantitate planificată 
de motoare S. 18 C.P., de 
electrocompresoare și mo- 
tocompre soare.

— Parcă nici 
mașini electrice 
realizat integral 
tele planificate ?

— Nu, dar de data a- 
ceasta, cu contribuția efec
tivă a forului tutelar. Să 
explic. Uzina a produs un 
grup vertical de 8 000 Hz, 
pentru care a înaintat fo
rului tutelar, încă la 10 
septembrie 1966, docu
mentația necesară stabi
lirii prețului de vînzare. 
Documentația respectivă 
s-o fi rătăcit, fiindcă 
nici pînă acum uzina nu 
a primit vreo aprobare...

Ne-am oprit aici cu dia
logul. Este clar că între
prinderile Capitalei au a- 
bordat cu înaltă răspun
dere necesitatea realiză
rii în condiții optime a 
sarcinilor de plan pe 
1967. Rezultatul cel mai 
prețios constă în nivelul 
obținut la productivitatea 
muncii, care dă naștere 
la consecințe economice 
extrem defavorabile. Defi
ciențele care mai persistă 
în unele unități industria
le — majoritatea aparți- 
nînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini — se datoresc, după 
cum s-a văzut, funcționării 
defectuaose a mecanismu
lui cooperării, unor negli
jențe din partea anumitor 
foruri tutelare. Este im
perios necesar ca toate a- 
cestea să fie lichidate în 
cel mai scurt timp, prin 
intervenții energice.

„Ritmicitatea,
acest tonic"...

Siderurgiștil combina
tului din Reșița raportea
ză : producția marfă a 
fost depășită cu 4 637 000 
lei, productivitatea muncii 
la fel, iar la producția 
marfă vîndută și încasată 
s-a înregistrat un spor de 
4 350 000 lei. Ritmicitatea 
producției, aproape per
fectă : în decada I a 
lunii s-a realizat 30,5 la 
sută din plan, în a doua 
32,8 la sută, iar în ultima 
36,7 la sută.

— După cum se vede, 
ne-a spus ing. CONSTAN
TIN SAVU, directorul teh
nic al combinatului, un 
succes promițător. Ritmi
citatea aceasta e tonică, 
este ca un reconfortant. 
La baza ei stă depășirea 
indicilor de utilizare a 
agregatelor, la majorita
tea utilajelor. De pildă, 
la oțelăria Siemens Mar
tin, indicii planificați au 
fost întrecuți cu 1,8 la 
sută, la furnale cu 2,1 la 
sută, la linia reversibilă 
de la laminoare cu 5,3 la 
sută și la cea de lamina
re a tablei cu 7,5 la sută. 
Dacă în prima lună, care

de obicei este cea mai di
ficilă, colectivul nostru 
și-a realizat principalii in
dicatori de plan, înseam
nă că există garanția în
deplinirii lună de lună a 
sarcinilor complexe pe în
tregul an 1967.

Un optimism științific 
fundamentat. Așa cum ne-a 
spus, în continuare, tov. 
DUMITRU NEAGRA U, 
contabil șef al combinatu
lui, zilnic, la ora 8 dimi
neața, se face o scurtă șe
dință de informare, cu 
principalii factori de răs
pundere, care dezbat ne
ajunsurile, stabilindu-se 
pe loa măsurile de inter
venție. Graficele de pro- 

Și 
conducerii 

sectoa- 
în orice

proce- 
evoluția

ducție pe sortimente 
ore permit 
combinatului și 
relor să cunoască 
moment „pulsul" 
sului tehnologic, 
stocurilor de materie pri
mă și materiale, situația 
aprovizionării, a nivelului 
producției marfă vîndută 
și încasată. Totuși, mai 
trebuie insistat asupra 
creșterii indicilor exten
sivi de utilizare a agre-

gafelor. E cazul liniei 
mijlocii, unde aceștia au 
fost îndepliniți numai în 
proporție de 95,2 la sută, 
al liniei fine, cu 97,3 la 
sută. Cauzele ? în primul 
rînd nelivrarea ritmică a 
materiei prime 
Combinatul 
Hunedoara.
acest mare furnizor 
mis Reșiței numai 
tone, din cele 1 400 
contractate. Pentru 
mijlocie a secției de 
noare, în decada I,
binatul siderurgic Hune
doara a asigurat numai 
1,9 la sută din prevederi
le contractului, adică 49 
tone, în loc de 2 600. în 
cea de-a Il-a decadă — 
27 la sută, iar în a IlI-a 
— 46 la sută, rămînînd în 
restanță la sfîrșitul lunii 
cu 650 tone oțel. De ase
menea, la linia fină, Hu
nedoara a livrat în prima 
decadă 57 la sută, în a 
doua... 1,4 la sută, pentru 
ca în ultima decadă un 
inginer șef de la Reșița să 
urmărească din gară 
gară vagoanele cu 
gouri, pentru ca 
respectivă să nu-și i 
teze activitatea.

Consecințele acestei a- 
provizionări necorespun
zătoare sînt multiple. Au 
loc dese schimbări de sor
timente, care atrag după 
sine timpi neproductivi 
cu reglarea agregatelor. O 
problemă constituie și 
procurarea cocsului. Po
trivit contractelor, Combi
natul siderurgic Reșița 
trebuie să primească zil
nic 200 tone cărbune coc- 
sificabil. Din păcate însă, 
în unele zile intră de 3—4 
ori mai mult, depășind ca
pacitatea de descărcare. 
La 15 ianuarie, de exem
plu, au intrat 894 tone, la 
26 ianuarie — 862 tone, 
pentru ca în alte zile să 
nu sosească nimic. Un alt 
necaz: livrarea cocsului 
la combinat se face în 
vagoane obișnuite și nu în 
autobasculante, cum ar fi 
normal. Transportarea 
cocsului în aceste vagoa
ne împiedică dirijarea lor 
direct la furnale. Ca ur
mare, vagoanele se des
carcă mai întîi cu maca
raua în... vagoane uzinale 
și numai după aceea se 
trimit la furnale. Așa au 
apărut cheltuieli supli
mentare cu descărcarea- 
încărcarea și, în plus, de
teriorarea a circa 1 000 
tone cocs, numai in luna 
ianuarie.

— Avem anumite greu
tăți și cu piesele de 
schimb, a adăugat direc
torul tehnic al combina
tului. Încă nu există o în
treprindere care să execu
te piese de schimb pentru 
siderurgie. Acestea se 
confecționează în zeci de 
uzine din țară care, de 
obicei, stabilesc ca terme
ne de predare... 31 decem
brie. Anul trecut, de e- 
xemplu, s-au restituit su
mele afectate pentru re
pararea unor utilaje de la 
fabrica de aglomerări, 
deși acestea trebuiau ne
apărat reparate. Din lipsa 
pieselor de schimb, lucra
rea s-a amînat cu 6 luni. 
De asemenea, la jurnalul 
nr. 1 e nevoie să se înlo
cuiască imediat ansamblul 
de încărcare, întrucît s-a 
uzat. Piesele sînt coman
date la uzina „23 August" 
din București. Unele au și 
sosit la Reșița, dar, din 
păcate, sînt piese brute. 
Cine le va prelucra și 
unde o să le trimitem ?

Ministerul Industriei Me
talurgice va trebui să dea 
un răspuns urgent, să ia 
neîntirziat măsuri pentru 
normalizarea aprovizio
nării Reșiței cu materii 
prime și materiale. Unele 
neajunsuri pot fi înlătura
te chiar de
C. S. Reșița. De pildă, la 
oțelărie nu se respectă 
întotdeauna

i în 
lin- 

linia 
înce

conducerea

sortimentul

programat. La laminoare 
se evită unele comenzi cu 
productivitate mai scăzu
tă, iar contractele încheia
te cu beneficiarii nu prea 
sînt corelate cu planul de 
laminare. Măsuri trebuie 
aplicate și în scopul pre- 
întîmpinării refuzurilor 
de produse. Combinatul 
siderurgic Galați a recla
mat că i s-au trimis lin
gouri necurățate. Așa cum 
Reșița pretinde să i se li
vreze produse de bună ca
litate, și ea are îndatori
rea să expedieze numai 
semifabricate ireproșabil 
prelucrate. •

Cîteva chestiuni s-au ri
dicat și la fabrica de în

călțăminte „Modern" din 
Timișoara. în special de a- 
provizionare. Livrarea cu 
întîrziere și în cantități 
foarte mici a materialului 
expandat de către „Victo
ria", tot din Timișoara, 
a provocat stagnări in 
producție. La fel, din cau
ză că Combinatul de cau
ciuc Jilava nu a livrat la 
termen material „duro- 
flex“ pentru îmbrăcarea 
tocurilor, 14 muncitori din 
atelierul de ștanță nu au 
avut ce lucra 
cite 4 ore.

— în primul 
ne spunea tov. 
STURZA, șeful 
plan, trebuie să executăm 
53 000 perechi pantofi din 
plasă relon. Întreprinde
rea „Tînăra Gardă" din 
București, care execută a- 
cest material, ne-a dat 
termen de livrare... 31 
martie. Cu toate insisten
țele noastre, el nu a fost 
schimbat. In plus, datorită 
slabei calități a acestor 
materiale, consumul speci
fic tinde să crească, ceea 
ce nu putem admite. Com
binatului de cauciuc Jila
va, în ianuarie, din 1 242 
kg de plăci dure i-arn re
fuzat, de asemenea, 922 kg. 
Cerem Ministerului Indus
triei Ușoare 
gent aceste 
disciplină

— Un alt 
spus ing. MIRCEA ȘTE
FAN, directortil întreprin
derii, 
la jele. Pentru trimestrul 1 
avem 
ne ambalaje. Repartiția 
insă spune clar: 52 to
ne. In trimestrul II sînt 
necesare 100 tone amba
laje, și avem repartiție tot 
pentru 52 tone. Din lipsa 
acestora, în luna ianuarie 
am stocat producția fabri
cii pe trei zile în locuri cu 
totul necorespunzătoare.

— Cum stați cu cali
tatea produselor ?

— Bine, ne-a precizat 
ing. NICOLAE DĂNILA. 
In prima lună nu am avut 
ca refuzuri decît 48 pe
rechi pantofi. Acesta este 
un mare succes al colec
tivului nostru și ne stră
duim ca în lunile urmă
toare să-l consolidăm.

trei zile.

trimestru, 
MIRCEA 

serviciului

să curme ur- 
acte de in- 

contractuală. 
neajuns, ne-a

îl constituie ambu-

nevoie de 80 to-

i

PITEȘTI

Mașini si oameni
în... repaus

Uzina de piese auto Co
libași se situează printre 
unitățile din regiunea Ar
geș care au luat un 
bun în îndeplinirea 
nului.

— Mai concret, ne 
nea tov. ION LICU, 
ner șef al uzinei, planul 
la producția marfă vîndu
tă și încasata a fost rea
lizat în proporție do 105,2 
la sută. Nu avem nici o 
datorie față de colabora
tori.

— Ce a stat la baza 
succesului ?

— O minuțioasă pregă
tire încă din trimestrul 
IV al anului trecut, 
pentru că știam ce sar
cini ne așteaptă. Am 
pedalat pe cîteva măsuri: 
întărirea asistenței tehni
ce pe schimburi, introdu
cerea de grafice pentru 
urmărirea strictă și în 
orice moment a nivelului 
producției, începind de 
la director pînă la maiș
tri și șefi de brigadă, 
aceștia din urmă dispu- 
nînd de grafice pe repere 
și valoare in ore-normă. 
Conducerea uzinei urmă
rește zilnic respectarea 
strictă a îndeplinirii pla
nului de producție, a co
menzilor colaboratorilor, 
precum și balanța de în
casări și plăți.

— Deci, se poate lucra 
în condiții optime...

— Desigur. Rezultatele 
erau mult mai bune, dacă 
nu se iveau unele neajun
suri în aprovizionarea 
tehnico-materială. Ami
ntiți furnizori nu se achi
tă conștiincios de obli
gații. Uzina mecanică 
Muscel, de pildă, nu ne-a 
livrat ritmic 4 repere for
jate. Am întîmpinat greu
tăți cu procurarea unor 
șuruburi și 
există in acest sens 
tracte. Le-am produs pînă 
la urmă în uzină, cu des
tule eforturi.

— Pînă mai decurînd, 
uzina înregistra mari re
fuzuri de mărfuri. Care 
este acum situația ?

— Refuzurile de calita
te s-au diminuat. Totuși, 
ele există încă.

— Ce sectoare mai trag 
în jos producția uzinei ?

— Ca de obicei, cele de 
segmenți. Aici nu .se 
realizează ritmic planul, 
calitatea lasă de dorit, a- 
par încă multe rebuturi. 
Avem în plan moderniza
rea acestui sector. Nici 
sculăria nu se lasă mai 
prejos — ea „mănincă" de
calajul altor sectoare.

start 
pla-

spu
ing i-

piulițe, deși
cori

fonduri de mică mecani
zare. Și am făcut acest 
lucru in prima parte a 
lunii ianuarie.

Foarte bine că ministe
rul nu le-a acordat noi 
fonduri de investiții. Nu
mai că trebuia să i se 
spună clar combinatului și 
mai din timp. Cît despre 
lipsa de capacitate, de 
care vorbea directorul 
combinatului, lucrurile nu 
stau așa. Am vizitat fa
brica în cauză. în atelie
rul de finisaj, 5 mașini de 
șlefuit fețe de furnir (3 
februarie 1967), nu lucrau.

— De ce stau ? între
băm pe muncitori.

— Pentru că trebuie să 
ne aprovizionăm cu piese 
de la o distanță de circa... 
100 de metri.

Datorită defecțiunilor în 
aprovizionare și transpor
tului intern, muncitorii 
sînt nevoiți să piardă un 
sfert din timpul de lucru. 
Ca urmare, ei lucrează cu 
o productivitate scăzută.

Deși sesizată de nenumă
rate ori să intervină cu 
măsuri, conducerea com
binatului întîrzie să le ia. 
Pornim mai departe, pe 
fluxul tehnologic. Nenu
mărate alte mașini se află 
în gol de producție.

— Și acestea stau — îl 
întrebăm pe șeful fabricii 
de mobilă, ing. ALEXAN
DRU GUȚIU.

— Sînt nou aici, doar 
de două săptămîni. Ce am 
constatat in acest inter
val ? O dezordine nemai- 
întîlnitâ.

Să sperăm că noul șef 
al fabricii va 
rile la punct 
ceea ce conducerea com
binatului 
stare. Ca 
cele ce el 
să știe 
două decade din ianua
rie, combinatului și fabri
cii i-au fost reclamate Ia 
export 7 garnituri sufrage
rii „Bîlea".

pune lucru- 
și va face

nu a fost în 
o completare la 
cunoaște, e bine 
că în primele

IAȘI

Reducerea
consumurilor
de metal

La Uzina metalurgică 
Iași, ne-a dat răspuns ing. 
ION SALA JAN, directorul 
uzinei.

— Pe ansamblul uzinei.

— în unele secții a- 
numite utilaje nu funcțio
nează la capacitatea nor
mală sau aproape deloc. 
Cum explicați aceste ne
ajunsuri ?

— Intr-adevăr, aceasta 
e realitatea: fondul de 
timp incă nu este bine 
gospodărit. Stau multe u- 
tilaje, mulți oameni.

Uzina din Colibași nu 
trebuie să dea nici un 
pas înapoi, ci dimpo
trivă să persevereze, a- 
cordînd o atenție maximă 
ridicării nivelului calita
tiv al produselor, folosirii 
raționale a „zestrei" teh
nice și a forței de muncă, 
diminuării și inlăturării 
rebuturilor, a tuturor chel
tuielilor neeconomicoase 
și pierderilor.

Am continuat raidul an
chetă la Combinatul de 
industrializare a lemnului 
din Pitești. Colectivul de 
aici și-a realizat planul 
numai în proporție de 91,8 
la sută. De ce ? Ne răs
punde directorul combina
tului, ing. VICTOR CHE- 
LU :

— Si de astă dată, tot 
fabrica de mobilă ne-a ju
cat festa : a rămas da
toare cu 400 garnituri. Ne- 
realizări avem și la che
resteaua de rășinoase de 
clase superioare.

— Ce se întimplă
tuși cu fabrica de mobilă?

— Anul acesta, fabrica 
de mobilă are un plan 
majorat cu 5 milioane lei 
peste capacitatea proiec
tată. Am cerut forului 'ru- 
telar investiții in scopul 
eliminării unor locuri în
guste. Văzînd că nu a- 
vem încotro, am. recurs la

to-

s-au produs peste plan 80 
tone 
file 
marfă vîndută și încasa
tă realizindu-se în propor
ție de 32,6 la sută în de
cada 1, 42,4 la sută în a 
doua și 25 la sută în a 
treia.

— Ce a favorizat acest 
„start" ?

— Doi factori esențiali: 
buna aprovizionare cu 
materii prime, materiale 
și S.D.V.-uri și, totodată, 
o mai judicioasă organi
zare a producției și a 
muncii. Încă din octom
brie și noiembrie 
trecut s-au cunoscut 
rerile beneficiarilor, 
forul nostru tutelar 
emis din timp repartițiile 
șt comenzile necesare. 
Consider foarte bună mă
sura de a se emite repar
tiții în baza unui pro- 
gram-cadru, întocmit la 
nivel de minister.

— Cum ați obținut rit
micitatea demnă de invi
diat la producția 
vîndută și

— Am 
ceologi și 
schimburi, 
rile, mai cu seamă 
vagonabile, s-au. 
mai mult noaptea. La ex
port sintem chiar în a- 
vans. S-au livrat 540 tone 
țevi din planul pe luna 
februarie și mai avem 
pregătite 500 tone care vor 
fi expediate cît de curînd.

— Din analiza sarcini
lor pe secții rezultă că la 
țevi planul lunar nu s-a 
îndeplinit decît în propor
ție de 97,2 la sută...

— Uzina a dispus de 
un stoc de țevi în secția 
finisaj, încă din decem
brie. Altfel, situația ar fi 
fost critică. Noi am con
statat că de vină pentru 
nefabricarea a circa 260 
tone de țevi nu este în
treaga secție, ci numai 
schimbul B, unde în prima 
decadă au existat absențe 
nemotivate, o slabă orga
nizare a muncii și a pro
ducției. Conducerea uzinei 
a stabilit ulterior grafice 
de lucru zilnice la unele 
sortimente, s-a întărit ă- 
slstența tehnică. Imediat, 
lucrurile s-au schimbat în 
bine. Dar, în decada a 
treia a avut loc o avarie 
la reductorul alungitor, de 

a
re
in

țevi și 110 tone pro- 
îndoite, producția

arcă l 
ce- 
iar 

ne-a

marfă 
încasată ? 
asigurat mer- 
expeditori pe 
incit încărcă- 

cele 
realizat

vreo 36 de ore, și nu 
mai fost posibil să se 
cupereze rămînerea 
urmă de 2,8 la sută

— Dar în privința cali
tății produselor ?

— îrc 1966 am avut un 
procentaj de țevi declasa
te (la categoria B) de 8,3 
la sută. Acum, acest pro
cent a scăzut la 1,96 la 
sută. Față de anul trecut

am redus și consumurile 
specifice de metal cu 20 
kg pe tună dar încă nu 
s-a ajuns sub coeficientul 
aprobat. Cauza — cajele 
de la reductorul alungitor 
au ajuns la o uzură avan
sată și trebuie înlocuite. 
Dar, cum forul nostru tu
telar nu ne-a asigurat 
nici măcar un set de caje 
de rezervă, nu avem cu ce 
le schimba. Repararea și 
refolosirea lor în conti
nuare influențează nega
tiv calitatea produselor și 
menține ridicat consumul 
de metal. Sintem apoi 
planificați să primim o 
serie de utilaje noi, care 
ar permite îmbunătățirea 
calității și folosirea fie
cărui 
Ne-ar 
ajutor 
rării 
nu
așa cum se întimplă cu 
mașina de probat, pe care 
organele de comerț exte
rior nici nu au contrac
tat-o.

Rezumînd, la Uzina me
talurgică lași se impune: 
reducerea, in continuare, 
sistematică a consumului 
speciile de metal, dimi
nuarea și înlăturarea re
buturilor, a pierderilor. 
E drept că uzina a livrat 
țevi la export în 
Dar nu trebuie 
faptul că din
130 tone au fost reclamate 
că prezintă în interior 
șpan. Deci, mai mare 
grijă la calitatea produ
selor destinate exportului. 

Fabrica „Țesătura" din 
Iași. După cum ni s-a 
spus aici, ea a încheiat 
luna ianuarie cu o depă
șire de 1 609 kg fire de 
bumbac și 9 300 mp țesă
turi peste prevederile 
planului.

— Hotăritor a fost re
așezarea planului pe de
cade, pe secții și mașini, 
ne spunea inginerul șef, 
ION HUȚANU. La stabili
rea acestuia, in special la 
filatură și finisaj, am ținut 
să corelăm mai judicios 
producția cu livrările, 
întocmind în acest sens 
grafice pentru fiecare sor
timent Au existat totuși 
unele sortimente la care 
s-a lucrat o perioadă fără 
comenzi. De pildă, deși 
s-a planificat să producem 
pentru export 60 000 m de 
„Atlas" și 120 000 m „Mul" 
nu am avut acoperire cu 
repartiții.

Interlocutorul a insistat 
în continuare 
stabilității 
pentru 
fel, se 
zonare 
care să 
mai 
sortimente de 
ceea ce asigură 
mai rațională a 
și a forței de muncă, creș
terea nivelului calitativ al 
produselor.

capăt de țeava, 
fi de un mare 
urgentarea procu- 
acestor utilaje și 

tărăgănarea lor —

avans. 
neglijat 
acestea

asupra 
repartițiilor 

export. în acest 
pol lua măsuri de 

a mașinilor, cu 
se lucreze un limp 

îndelungat diferite 
țesături, 
folosirea 

utilajelor

Raidul-anchetă a scos în evidență concluzia: în majo
ritatea întreprinderilor s-a pornit cu dreptul la realizarea 
sarcinilor de plan. Aceste succese, desigur, constituie o bază 
solidă pentru abordarea unor obiective și mai complexe. 
Paralel cu latura cantitativă a planului, conducerile între
prinderilor, organizațiile de partid trebuie să acorde 
o mai mare atenție laturii calitative, eficienței cu care sînt 
utilizate fondurile materiale și bănești. Accentul trebuie pus 
în continuare pe prelucrarea superioară a materiilor prime, 
folosirea cît mai judicioasă a capacităților de producție și a 
forței de muncă, reducerea consumurilor specifice, lichidarea 
rebuturilor, a tuturor pierderilor. Numai în acest fel întreprin
derile vor putea înregistra un nou salt în sporirea eficienței 
activității lor economice.

Raid-anchetâ realizat de : Pefre NEDELCU, loan
CHIUJDEA, Gheorghe CÎRSTEA, Manole CORCACI
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Mereu prezent în actualitate, colectivul unei biblioteci univer

altare are datoria să detecteze rapid cele mai sensibile mo

dulații ale producțiilor editoriale, manifestînd o maximă mobili 

tate în receptarea și difuzarea informației curente, în călăuzirea ci

titorilor spre mijloacele și metodele cele mai eficiente de studiu

Această ultimă cerință este nu o dată etalonul preferințelor mani

festate de studenți în alegerea sălilor de lectură.

Satisfac bibliotecile universitare pe care le frecventați asemenea 

cerințe firești ? Care sînt cele mal recente impresii desprinse din

modul de organizare șl de funcționare a sălilor de lectură ? Cu 

aceste întrebări ne-am adresat mai multor studenți aflați în plină 

sesiune de examene. Iată pe scurt unele din răspunsurile primite :

Bibliotecile 
universitare

Un student — din anul IV — 
cursuri fără frecvență, Facultatea 
de finanțe, credit și evidență con
tabilă de la Institutul de științe 
economice: Primul examen pe 
care-1 pregătesc în această sesiu
ne este, cred, și cel mai dificil. Cau
za nu rezidă în natura disciplinei 
— Organizarea și planificarea în
treprinderilor agricole, cît în faptul 
că biblioteca institutului nu ne o- 
feră spre consultare cursurile nece
sare. Și pentru alte discipline cursu
rile tipărite sînt foarte puține. în 
plus, unica posibilitate de a le con
sulta este venirea la bibliotecă, 
pentru că, nu știm de ce, ele poartă 
mențiunea „uz intern".

Un student din anul III, Faculta
tea de horticultura, Institutul agro
nomic „N. Bălcescu" : „Dacă vă 
veți interesa la bibliotecă asupra 
numărului de „Recomandări pentru 
producție în sectorul hortiviticol", 
unde sînt reunite rezultatele unor 
cercetări noi efectuate în institutul 
științific de specialitate, răspunsul 
nu cred să depășească cifra 10-15. 
Am această convingere deoarece 
atunci cînd studenți din mai multe 
grupe vor să consulte asemenea lu
crări, indispensabile pentru pregă
tirea „la zi“, multe solicitări rămîn 
nesatisfăcute".

O studentă din anul II, Institutul 
de arte plastice „N. Grigorescu" din 
București : în fișierul bibliografic 
consacrat lui Brâncuși, de la Bi
blioteca centrală universitară, în 
cele 10 mențiuni (dintre care 5 sînt

una și aceeași lucrare românească 
tradusă în mai multe limbi) nu fi
gurează nici una din numeroasele 
cercetări apărute peste hotare asu
pra genialului artist.

La concluzii similare converg și 
părerile altor studenți pe care i-am 
întrerupt pentru cîteva clipe din 
studiul lor în bibliotecă. Dar expli
cația acestor stări de fapt am aflat-o 
din alte convorbiri.

— In ultimii ani bibliotecile uni
versitare au primit un număr dtn 
ce in ce mai mare de cărți fără ca 
prin aceasta sa se poată spune că 
satisfac intr-o măsură corespunză
toare cererile studenților — este de 
părere acad. GHERASIM CONS- 
TANTINESCU. De ce ? Pentru că 
uneori aprovizionarea cu cărți se 
face la intîmplare, „după ureche". 
Sînt prea puțin analizate tendințele 
și elementele specifice solicitărilor 
de carte, se estimează slab impor
tanța unei lucrări pentru profilul 
științific al studenților cărora li se 
adresează, valoarea ei intr-o anu
me etapă a procesului de învăță- 
mint. Firesc ar fi ca toate comenzi
le bibliotecilor să fie elaborate pe 
baza propunerilor și solicitărilor 
cadrelor didactice. Asemenea con
sultări nu se fac insă cu regularita
te. O cale a sporirii contribuției 
științifice a bibliotecilor este, după 
părerea mea, organizarea acestora 
pe catedre. La Institutul agronomic 
„N. Bălcescu". de pildă, aplicarea 
unei asemenea propuneri nu ridică 
nici probleme de spațiu și nici bu-

PENTRU IUBITORII 
FILMULUI

Incepînd din săptă- 
mîna aceasta, Direc
ția rețelei cinemato
grafice și difuzării fil
melor și întreprinde
rea cinematografică 
a orașului București
programează
PREMIERE IN EXCLU
SIVITATE LA „LU

CEAFĂRUL'

în aceste zile ru
lează filmul „Nimeni 
nu voia să moară' 
producție cinema
scop a studioului din

R.S.S. Lituaniană. Re
prezentațiile încep la 
orele 18,30 și 21.
DOUA FILME INTR-O 

REPREZENTAȚIE

La trei cinemato
grafe bucureștene ru
lează cîte două filme 
într-o singură repre
zentație.

Filmul în premieră 
„Cerul și iadul", pro
ducție a studiourilor 
din R. P. Polonă, cu
plat cu „Un martor în 
oraș", film de factu
ră polițistă — cu Li

no Ventura, Franco 
Fabrizzi, Sandra Milo 
— rulează la „Mo
dern" (9, 12,45, 16,30 
și 20,15) și la „Fero
viar" (8,30, 12,15,
16,15, 20).

Comedia muzicală 
„în genunchi mă în
torc la tine" — cu 
Giani Morandi, Laura 
Efrikian, Tino Taran
to — și filmul ceho
slovac „Căsătorie de 
formă* rulează la 
„Lumina". Spectaco
lele încep la 9,30, 
15,15 și 19,30.

teatre
operă și balet :

LAMERMOOR —
• Teatrul de
LUCIA DI
19,30.
• Teatrul de 
ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : REGELE

PĂTURICĂ — 19,30.
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) :

stat de operetă :

MOARE — 19,30, (sala Studio) : DINU
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIUDAT 
— 19,30, (sala Studio) : 3. 3. 3. — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea” : VARIETE-CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : PĂCALĂ — 17.

Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CONCERT — 20.
Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.______

______  ___ 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Victoria) : COLIBRI MU
SIC-HALL — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : PENTRU TOT 
CE-MI ESTE DRAG — 20.

•■■■■■■■■•■■"• 18,00 — Pentru cei mici : A.B.C... Călătorie în pre-t istorie.\f 18,15 — Pentru tineretul școlar : „Albatros", revistă
W literară.

19,00 ~ Telejurnalul de seară.
19,20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Șah.

19,40 — Aventurile lui Robin Hood.
20,10 — Cabinet medical T.V.

Plantele medicinale și folosirea lor în familie. 
Participă prof. dr. S. Teitel.

20,30 — O invitație pentru cei care n-au vizitat... Valea Lotrului.
20,50 - Debuturi.
21,45 — începutul filmului sonor în țara noastră.

Emisiune realizată in colaborare cu Arhiva națională de filme.
22,10 — „Călușarii". Monografie a acestui vechi dans românesc.
22^30 — Telejurnalul de noapte.

getare, ci doar un mic efort orga
nizatoric. tn schimb, avantajele 
studenților in informarea lor știin
țifică ar fi mult mai mari.

Referindu-se la un alt aspect al 
problemei, acad. NICOLAE TEO- 
DORESCU a spus :

„Alături de aprovizionarea cu lu
crările în limba română, biblioteci
le universitare au datoria să ofere 
studenților un volum din ce în ce 
mai mare de lucrări redactate în 
limbi străine, cunoscut fiind faptul 
că nu poți dobindi o privire de 
perspectivă asupra unei probleme 
studiate fără cunoașterea cvasitota- 
lă a bibliografiei de specialitate. In 
această direcție achizițiile fiind cos
tisitoare, desigur că nu pot fi prea 
numeroase. Există însă, după păre
rea mea, unele căi de aproviziona
re cu publicații străine care nu 
sînt pe deplin utilizate : schimburi
le de lucrări și publicații cu biblio
teci și instituții de învățămînt din 
alte țări. Este adevărat că intensi
tatea și valoarea acestor schimburi 
sînt in creștere și în prezent, nu 
însă pe măsura amplitudinii edito
riale specifice timpului nostru. 
Pentru lărgirea lor cred că ar fi 
nevoie ca unele periodice, de pildă 
Analele Universității din București, 
să publice articolele mai importan
te și în limbi de largă circulație. 
De asemenea, dotarea facultăților 
cu unele aparate de multiplicat ar 
oferi un teren mult mai bogat 
schimburilor. Mi se pare interesan
tă o experiență pe care am întil- 
nit-o în Franța. Universitatea din 
Caen are în cadrul laboratorului de 
mecanică aplicată mașini de multi
plicat cu ajutorul cărora cursurile 
de specialitate, comunicările știin
țifice sînt difuzate imediat după 
prezentarea lor în amfiteatre. Pe o 
asemenea cale am putea spori și 
noi schimburile de publicații, rapi
ditatea cu care o comunicare ar fi 
difuzată ar constitui în cazul de 
față un atu favorabil".

Situații oarecum asemănătoare 
se întîlnesc, din păcate, și în alte 
instituții de învățămînt superior. 
Nu o dată schimburile interuniver- 
sitare de publicații și, implicit, a- 
provizionarea bibliotecilor studen
țești întîmpină dificultăți datorate 
neglijenței cu care sînt întocmite și 
apar- periodicele institutelor, faptu
lui că solicitările altor unități nu 
sînt onorate fie la timp, fie cu lu
crări de strictă actualitate. Apari
ția Buletinului de „Lucrări științi
fice", care reunește de regulă comu
nicările de specialitate ale cadre’or 
didactice de la Institutul agronomic 
„N. Bălcescu", a ajuns cu Seria A 
abia în anul 1965, iar seriile B și C 
sînt rămase și mai mult în urmă. 
Am înfățișat un singur exemplu. 
Dar nici alte lucrări cu profil ase
mănător nu beneficiază de apariția 
la timpul programat. Tntîrzierea 
editărilor creează perturbări în flu
xul firesc al schimburilor dintre 
bibliotecile universitare, sînt evi
dent păgubitoare pentru documen
tarea științifică.

Obișnuiții unor biblioteci studen
țești întîmpină greutăți în studiu 
datorită faptului că serviciile spe
ciale de documentare nu funcțio
nează ireproșabil. Ca urmare, fi
șierele existente nu indică situația 
reală a depozitelor, ci adeseori... 
toate volumele care au trecut cînd- 
va prin bibliotecă. Unele observa
ții critice au fost formulate și la 
adresa sectoarelor de împrumut de 
pe lîngă bibliotecile studențești, ale 
căror cataloage au fost întocmite 
adeseori fără o investigare preala
bilă a solicitărilor de carte, altele 
au vizat inițiativele și procedeele 
de conservare a lucrărilor, care, din 
păcate, nu întotdeauna au la bază 
principii științifice, intervenții ra
pide. Demne de reținut mi se par 
propunerile unor studenți din ulti
mii ani de la Institutul de cons
trucții, Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu", Institutul de petrol, 
gaze și geologie, Facultatea de geo- 
logie-geografie din București, pri
vind înființarea sau extinderea în 
cadrul bibliotecilor a unor secții 
de proiecție a microfilmelor, înfăți- 
șînd procese științifice complexe, 
exemple de realizări în domeniile 
de specialitate etc. care să ofere o 
documentare suplimentară în ve
derea elaborării proiectelor de di
plomă. Se cer mai bine analizate, 
de asemenea, opiniile studenților 
aflați la începutul studiilor univer
sitare, potrivit cărora bibliotecilor 
le revine un rol mai substanțial în 
organizarea de prelegeri consacra
te celor mai bune metode de docu
mentare și lectură, în asigurarea 
primelor îndrumări de muncă uni
versitară.

Toate aceste cerințe nu acum sînt 
formulate pentru prima oară. Ple
dează în favoarea acestei concluzii 
și faptul că unele deficiențe exis
tente încă în modul de funcționare 
a bibliotecilor țin de principii or
ganizatorice și științifice elementa
re, care pentru a fi cunoscute nu 
reclamă un efort de analiză.

Unii dintre cei cu care am dis
cutat pe tema bibliotecilor univer
sitare condiționau pe drept cuvînt 
valoarea acestora nu numai de bo
găția fondului de cărți sau de o- 
perativitatea aparatului organizato
ric, ci și de atmosfera specifică 
sălilor de lectură. O sală luminoa
să, primitoare, unde știi că o dată 
cu liniștea necesară poți obține tot 
ceea ce te interesează, te incită la 
studiu, îți strecoară un sentiment 
de plăcută obligație. Din păcate, 
preocupările pentru acest aspect 
sînt lăsate deseori pe ultimul plan. 
In sala de lectură a Bibliotecii cen
trale de la I.S.E. garderoba este in
suficientă, din această cauză feres
trele sînt acoperite cu... paltoane, 
iar ventilația este ca și inexistentă, 
în alte părți iluminatul, mesele de 
lucru sînt dispuse incomod, nu se 
aplică consecvent regulamentul 
unei comportări demne, civilizate 
în bibliotecă. Să așteptăm oare ca 
preocuparea pentru aceste „amă
nunte" să figureze mai întîi în fi
șierele bibliotecilor ?

Mihai IORDANESCU

CUM SÎNTPUSE ÎN MIȘCARE
Posibilitățile de a organiza 

viața cultural-artistică a o- 
rașului și raionului Rm. 
Vîlcea sînt astăzi mult mai 
mari decît în trecut. S-a 
creat o vastă rețea de cine
matografe, biblioteci, cămi
ne și alte instituții de cul
tură. Există un mare 
număr de intelectuali nu 
numai la orașe, ci și la sate, 
numeroase formații artistice 
de amatori, printre care și 
un teatru popular. Firește că 
valorificarea acestui poten
țial bogat depinde de spi
ritul de inițiativă al celor 
două comitete de cultură și 
artă, al orașului și al raio
nului. Depinde de capacita
tea lor de a-și organiza 
eforturile și a le orienta 
spre problemele majore ale 
muncii cultural-artistice.

Continuînd o inițiativă 
luată anul trecut, comitetul 
de cultură și artă al raionu
lui desfășoară o acțiune largă 
de valorificare a tradițiilor 
cultural-artistice locale. Un 
grup de profesori a și adu
nat un mare număr de piese 
folclorice — obiceiuri, le
gate de sărbătorile popu
lare, de nunta țărănească, 
de tradițiile bîlciului de la 
Rîureni, cîntece bătrînești 
etc. Acestea vor fi prezen
tate în spectacole publice 
de către un ansamblu folclo
ric, care este acum în curs 
de organizare la Călimă- 
nești, cu participarea unora 
dintre cele mai bune for
mații artistice din raion. 
Muzeul raional a colecționat 
peste 
terior și port din zonele de 
unde se vor aduce și case 
pentru a se organiza o sec
ție de etnografie în aer li
ber la Bujoreni. Pentru 
popularizarea bogatelor tra
diții artistice existente în ra
ion în domeniul ceramicii, 
cusăturilor, ciopliturilor în 
lemn și piatră au fost orga
nizate la sediul muzeului și 
cîteva expoziții, conferințe. 
Avînd sprijinul organizații
lor de masă, al creatorilor 
populari, comitetul de cul
tură și artă al raionului ar 
putea acționa cu mai multă 
eficiență practică, inițiind o 
serie de cercuri pentru sti
mularea, în primul rînd 
printre tineri, a interesului 
pentru păstrarea și cultiva
rea acestei tradiții de mare 
valoare artistică, așa cum a 
început să se facă, în do
meniul cusăturilor, pe lîngă 
unele școli. A avut un larg

□1 raional a colecții___
1600 de obiecte de in-

ecou în rîndul intelectuali
lor din oraș și simpozionul 
„Pagini de istorie vîlceană", 
inițiat prin intermediul mu
zeului, cu participarea unor 
cadre didactice universitare 
și cercetători științifici din 
Capitală.

Se iau inițiative și la co
mitetul orășenesc de cultură 
și artă. A fost organizată 
universitatea populară, frec
ventată de cîteva sute de 
cursanți. Din păcate, însă, 
nu totdeauna inițiativele sînt 
duse la capăt, ceea ce nu 
este de natură să stimuleze 
contribuția obștească a inte
lectualilor la viața cultural- 
artistică. „Ne întîlnim la 
comitet, spune profesoara 
Valeria Negulescu, facem 
planuri cu obiective intere
sante. Dar de multe ori, 
pînă la urmă nu se face ni
mic. Aș aminti că de mult 
se preconizează crearea unui 
ansamblu de estradă al ora
șului. Pînă acum nu-1 avem. 
In comitetul nostru există 
reprezentanți ai tuturor or
ganizațiilor de masă; nu 
există însă o colaborare fruc
tuoasă pentru concentrarea 
eforturilor, în organizarea 
propagandei științifice și a 
altor laturi ale vieții cultu
rale a orașului".

Și la casa de cultură, în 
afara cursurilor universită
ții populare, există puține 
manifestări de prestigiu pen
tru îmbogățirea orizontului 
cultural-științific al publicu
lui. Comitetul orășenesc de 
cultură și artă nu și-a atras 
în acest scop sprijinul larg 
al intelectualilor ; din circa 
800 de cadre didactice, me
dici, juriști, ingineri, comi
tetul, după cum ne spune 
secretarul acestuia, tov. 
Gheorghe Grigorescu, co
laborează doar cu cîteva zeci 
de persoane. Cu cîțiva ani 
în urmă erau formate 9 bri
găzi științifice cu intelec
tuali din oraș. Acum nu 
mai există decît cinci.

Cu totul insuficient sînt 
atrași intelectualii de presti
giu la răspîndirea cunoștin
țelor politice și cultural- 
științifice la sate. Cele două 
comitete de cultură și artă 
nu conlucrează în această 
privință, ceea ce duce nu 
numai la scăderea numărului 
ci și a calității manifestărilor 
culturale. Folosindu-se doar 
de intelectualii din raion, co
mitetul de cultură și artă al 
acestuia a organizat patru 
colective — care cuprind cîte

FORȚELE
INTELECTUALE
Șl TALENTELE
DIN
RAIONUL DV.?

o brigadă științifică și un 
număr de conferențiari — 
cu lectori de pe lîngă licee. 
Aceștia au elaborat și cîteva 
conferințe. Dar, după cum 
recunoaște însuși secretarul 
comitetului de cultură și 
artă, Petre Ungureanu, a- 
ceste colective nu acoperă 
necesitățile de propagandă 
științifică la sate. „Am avea 
nevoie, spune el, de o bri
gadă științifică bine pregă
tită pentru combaterea su
perstițiilor, a concepțiilor 
înapoiate". Comitetul în
cearcă să suplinească lip
sa de conferențiari com
petent cu ajutorul „ci
titorilor de texte". „Toate 
conferințele pe care le pri
mim de la București le tri
mitem la sate pentru a fi 
expuse", ne spune tov. Au
rel Cojocaru, secretarul co
misiei raionale de răspîndi- 
re a cunoștințelor. Lipsa de 
organizare în această privin
ță duce la situații bizare, 
„în aprecierea muncii cadre-

lor didactice, ne spune se
cretara tehnică a comitetului 
orășenesc de cultură și artă, 
se ține probabil seama și de 
activitatea lor obștească. Așa 
că de la fiecare școală vine 
la noi cîte un delegat care 
cere texte pentru mai mulți 
profesori. Din ce avem, își 
alege fiecare ce vrea, iar cei 
care sosesc mai tîrziu iau 
ce găsesc și pleacă în comu
nele în care doresc". Așa se 
face că de ani de zile merg 
în comune, cu delegație și 
diurnă, „conferențiari" din 
Rm. Vîlcea să facă astfel de 
expuneri, adesea pe teme 
care n-au nici o legătură cu 
pregătirea lor. Profesori de 
pedagogie... sporesc cu
noștințele cooperatorilor pri
vind îmbunătățirea pășuni
lor și fînețelor naturale și 
folosirea lor rațională (la Fe- 
delcșoiu, în 26 decembrie); 
sau îi învață cum să folo
sească, tot rațional, sursele 
locale de apă în vederea 
extinderii irigațiilor (Ocnița 
22/1). Matematicieni îi lă-

Sextetul „Les Surfs'7 și Jennifer

la Sala Palatului

concerte
în sala mică a Palatu

lui, începe, la ora 20, un 
concert de muzică de 
cameră. Pianista Maria 
Cardaș, violonistul Avy 
Abramovici și violonce
listul Alfons Capitano- 
vici interpretează Trio 
nr. 4 în si bemol major 
de Beethoven și Trio nr. 
1 în re minor, pentru 
pian, vioară și violoncel

de F. Mendelssohn-Bar- 
tholdy ; soprana Virgi
nia Gudzichievici, me- 
zzosoprana Martha Kes
sler și baritonul Nicolae 
Gafton, acompaniați de 
pianistul Nicolae Rădu- 
lescu și de o formație 
instrumentală interpre
tează, în primă audiție, 
cîntece și lieduri de Doru 
Popovici, Liviu Glodea- 
nu și Wilhelm Berger.

Astăzi sosesc in Capitală sextetul vocal „Les Surfs" 
din Madagascar și cîntăreața de muzică ușoară Jenni
fer din Franța. Oaspeții, după cum precizează 
O.S.T.A., vor oferi seară de seară, între IOț-15 februa
rie (inclusiv), spectacole în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România.

Cine sînt artiștii 7 Sextetul vocal, cunoscut sub nu
mele „Les Surfs', este alcătuit din șase frați care 
și-au făcut debutul in anul 1958 la Tananarive, în ca
drul unui concurs radiofonic la care au obținut pre
miul 1. După acest prim succes sînt invitați la Paris. 
Cei șase frați, înzestrați cu deosebite calități vocale 
și scenice, apar tot mai des pe scena pariziană „O- 
lympia", pe micul ecran, pe diferite scene din Franța.

Întreprind turnee în Italia, (unde participă și la Fes
tivalul internațional de muzică ușoară de la San 
Remo), în Turcia, Anglia, Republica Federală a Ger
maniei, Elveția, Olanda, Belgia, Danemarca, Spania.

Membrii forma
ției sînt tineri: 
Coco (Gervais), 
născut în 1944, cel 
mai mare dintre 
frați, cu o fru
moasă voce de 
bas; Pat (Pascal), 
al doilea tenor; 
Rocky (Armand), 
primul tenor; Dave 
(Yves), baritonul; 
Monique, aprecia
tă interpretă de 
muzică ușoară, șt 
Nicole, mezina, cu 
o voce plăcută, 
perfect armonizată
cu celelalte. Sextetul are un bogat repertoriu din lite
ratura muzicii ușoare universale.

La concertele pe care „Les Surfs" le prezintă la 
București, în sala Palatului, își dă concursul și popu
lara cîntăreață de muzică ușoară Jennifer din Franța, 
cunoscută de pe scenele unor mari music-hall-uri din 
Europa și S.U.A.

Cu ocazia turneului în țara noastră, Jennifer 
terpreta cîteva din cele mai frumoase piese din 
toriul ei, din care menționăm pe cele de mare 
laritate de Michel Legrand și Gilbert Becaud.

Biletele se găsesc la Casa O.S.T.A. din Cal. 
riei nr. 68—70.

va in- 
reper- 
popu-

Victo-

muresc cum stau lucrurile 
cu adunarea generală a 
cooperatorilor și dezvoltarea 
democrației cooperatiste (Oc
nița, 25/XII) sau cum tre
buie folosit lotul personal 
(Bercioiu, 11/XII). Fizicieni 
îi sfătuiesc cum să organi
zeze conveierul verde (Cîi- 
neni, 4/XII) ș.a.m.d. La co
mitetul raional de cultură și 
artă, după cum ne-a mărtu
risit secretarul comisiei de 
răspîndire a cunoștințelor, nu 
se știa nimic despre activi
tatea acestor conferențiari. 
Este curios, dacă ne gîndim 
că ei au făcut anul trecut 
peste 200 de expuneri. Evi
dent, ceea ce poate rid.' -■ 
nivelul acțiunilor culturale 
nu sînt cititorii de texte, ci 
oamenii pregătiți temeinic, 
în domeniul în care fac ex
puneri, simpozioane și alte 
manifestări și pe de altă par
te au nu numai dorința, ci și 
priceperea de a expune li
ber, de a răspunde la între
bările auditoriului, de a pur
ta discuții cu acesta, dînd 
astfel muncii de răspîndire a 
cunoștințelor un caracter viu, 
atractiv și eficient.

La Rm. Vîlcea, ca și în 
alte localități din raion, so
sesc în turneu formații artis
tice profesioniste. Sînt invi
tați să dea recitale și tineri 
interpreți de muzică simfo
nică din Capitală. Pentru 
cea mai mare parte a publi
cului, însă, o sursă princif ală 
de satisfacție artistică rămi- 
ne mișcarea de amatori. O 
serie de formații artistice 
își desfășoară activitatea pe 
lîngă casa orășenească de 
cultură. Prestigiul artiș
tilor amatori îl poartă, la 
Rm. Vîlcea, Teatrul popu
lar, a cărui activitate se 
bucură de un sprijin substan
țial din partea Teatrului de 
Stat din Sibiu. După cel 
de-al VII-lea concurs re
publican, o serie de echi
pe artistice ale sindicatelor 
din oraș s-au destrămat. 
Acum, cînd a început 
concursul al VlII-lea, sin
dicatele s-au gîndit să-și 
reorganizeze formațiile, iar 
artiștii amatori au fost 
„sfătuiți" să se retragă de la 
casa de cultură.

Cele două comitete de cul
tură și artă au multe proble
me de rezolvat. 17 000 de 
cărți sînt depozitate la bi
blioteca raională fără a fi 
puse în circulație, iar inven
tarierea lor se desfășoară 
lent. Numeroase formații 
artistice au nevoie de spri
jin. Sînt monumente care au 
nevoie de îngrijire. Și există 
prețioase forțe intelectuale 
nevalorificate, care ar putea 
contribui cu succes la înde
plinirea acestor sarcini și a 
multor altora.

E nevoie numai de iniția
tivă, de organizare, de o 
perspectivă de ansamblu a 
cerințelor și posibilităților 
orașului și raionului.

lon CIUCHI

cinema
• RĂZBOI ȘI PACE — film pen
tru ecran panoramic (seria I) : PA
TRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• UN MARTOR IN ORAȘ : RE
PUBLICA — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ;
14.45 ; 16,45 ; 19, BUCUREȘTI (com
pletare O poveste pe un metru pă
trat) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE : LU
CEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16, 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21, GLORIA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. TOMIS — 
9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : 
LUCEAFĂRUL — 18,30 ; 21.
• HOȚII DE COPII : CINEMATE
CA — 10 ; 12 ; 14.
• CERUL ȘI IADUL : CAPITOL 
(completare Orizont științific nr.
8) — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ; 18,15 ; 
20,45, EXCELSIOR (completare Pe 
urmele unui reportaj) — 9,45; 
12,15 ; 15 ; 17,30 ; 20.

• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE și CĂSĂTORIE DE FORMA : 
LUMINA — 9,30 ; 15,15 ; 19,30.
• MONDO CANE (ambele serii) :
VICTORIA — 10 ; 13,30 ; 17 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30,
FLOREASCA — 9 ; 12,30 ; 16,30 ;
20.
• FANFAN LA TULIPE : UNION 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : 
DOINA — 9 ; 10.
• FALSTAFF : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• RITMURI ȘI IMAGINE — PO
VESTE PE UN METRU PĂTRAT
— DIN LUMEA FLUTURILOR — 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 9 — 
ROMANȚE ASPRE : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• ZORBA GRECUL:REPUBLICA
— 21, GIULEȘTI — 15 ; 18 , 20,45, 
FLACĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CE
RUL ȘI IADUL : FEROVIAR —
8.30 ; 12,15 ; 16,15 ; 20. MODERN —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN
— cinemascop : DACIA (comple
tare Putna 500) — 8,30—13,15 in 
continuare ; 15,45 : 18,15 ; 20.45.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN I

BUZEȘTI (completare Ultima 
treaptă) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MOȘ GERILĂ : CRÎNGAȘI 
(completare Călărețul pe poney) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : 
GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, VOLGA (completare A 6-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale) 
— 9 ; 11,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORI
LOR : 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.
• SAMBA : UNIREA (completare 
Orașul interzis) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CU
MINTE : TOMIS — 18,45 ; 20,45,
DRUMUL SĂRII (completare 
Drumul spre succes) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : 
ARTA (completare Orizont științi
fic nr. 8) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18.15 ; 20,30, MIORIȚA (completare 
Ultima treaptă) — 9 , 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,15.
• MINUNATA ANGELICA — ci
nemascop : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.

• EL GRECO — cinemascop: 
POPULAR (completare Cicloni, 
anticicloni, fronturi) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, LIRA (completare Ultima 
treaptă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• GOLGOTA — cinemascop : MO
ȘILOR (completare 8 000 de ani) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• WINNETOU — cinemascop (am
bele serii) : COSMOS — 16 ; 19.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : 
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : CO- 
LENTINA (completare Orizont ști
ințific nr. 7) - 15,30 ; 17,45 ; 20.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚI
LOR GRIMM — cinemascop : ME
LODIA — 10 ; 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ; 
21, FLAMURA — 8,45 ; 11 ; 13,30 : 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• BĂRBAȚII : PROGRESUL (com
pletare Călărețul pe poney) — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : FE
RENTARI (completare Salut, Festi
val !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DOMNUL — cinemascop : CO- 
TROCENI (completare Construim) 
— 15,15; 18; 20,45.
• BALADA DIN HEVSURSK — 
cinemascop : PACEA ('■ompletara 
Jocul) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
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TELEGRAME EXTERNE
u Generale Italiene a Muncii Economia R.P: Polone in 1966

Marți dimineața s-a înapoiat de 
la Belgrad delegația de partid con
dusă de tovarășul Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, a făcut o vizită de prie
tenie în această țară.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de tova
rășii Virgil Trofin, secretar al C.C.

al P.C.R., Ghizela Vass și Mihail 
Florescu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
activiști de partid.

Au fost prezenți Iakșa Petrlci, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

între 30 ianuarie și 7 februarie 
a.c., ne-a vizitat țara o delegație a 
Confederației Generale Italiene a 
Muncii — C.G.I.L. — condusă de 
tovarășul Rinaldo Scheda, secretar 
al C.G.I.L. în cursul șederii în 
țara noastră oaspeții au vizitat o- 
biective industriale din regiunile 
Oltenia, Bacău și Brașov, hidro
centrala de pe Argeș, Complexul 
turistic Poiana Brașov, precum și

regiu-

SPORT A început ultimul act

la hochei pe gheață

ultimul tur, contînd

O nouă amînare
la „mondialele** de bob

Alpe d’Huez (Franța) s-aDin 
anunțat că cea de-a doua manșă 
a campionatelor mondiale de bob 
(echipaje de două persoane) a fost 
amînată pentru miercuri dimi
neața. Organizatorii au luat aceas
tă hotărîre deoarece boburile

Franței și Canadei, care au des
chis concursul, s-au răsturnat la 
același viraj (componenții echipa
jului au suferit ușoare contuziuni) 
deteriorînd pîrtia.

Întîlnirile din 
pentru campionatul republican de 
hochei pe gheață, au început ieri pe 
patinoarul artificial din parcul 
„23 August". Iată rezultatele înregis
trate în ordinea desfășurării jocurilor: 
Steaua — Politehnica București 9—0 
(3—0, 4—0, 2—0) ; Tîrnava Odorhei 
— Agronomia Cluj 6—5 (1—1, 1—1, 
4—3) ; Dinamo București — Avîntul 
Miercurea Ciuc 3—2 (2—1, 0—1,
1—0). în fotografie : o fază din întîl- 
nirea Steaua — Politehnica București.

Foto : M. Cioc

FOTBALIȘTI ROMANI 
ÎN TURNEU

Continuîndu-și turneul în R. D. 
Germană, echipa de fotbal Steaua 
București a jucat la Jena cu formația 
locală Zeiss Jena. Fotbaliștii români 
au învins cu 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Sorin Avram în minutul 35. 
Printre cei 
pei Steaua 
care, între 
de la 11

Sîmbătă
tîlni echipa Vorwărts

mai buni jucători 
a fost și portarul 
altele, a apărat o 
m.
la Berlin, Steaua 

Berlin.

★

In cel de-al doilea 
turneului pe care îl întreprinde în Al
bania, echipa de fotbal Jiul Petroșeni 
a jucat la Shkodra cu formația locală 
Vloaznia. Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 2—0.

meci din cadrul

.•,Z

al U. G. S. 
local Brașov

re- 
R. 
al

de 7 februarie

G.A.S. „30 Decembrie" din 
nea București.

De asemenea, membrii delega
ției au fost oaspeții Comitetului 
de Stat al Planificării și au avut 
convorbiri cu reprezentanți’ ai Bi
roului executiv al Consiliului 
gional Oltenia 
și al Consiliului 
U.G.S.R.

în cursul zilei
membrii delegației au fost pri
miți de tovarășul Constantin Dră- 
gan, președintele Consiliului Ceri 
trai al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România.

în seara aceleiași zile, delegația 
Confederației Generale Italiene a 
Muncii a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Di
recția Centrală de Statistică a 
R. P. Polone a dat publicității co
municatul cu privire la îndeplini
rea planului economiei naționale și 
la dezvoltarea economiei naționale 
în anul 1966.

Potrivit datelor preliminare, în 
1966 producția industriei socialiste 
a crescut cu 7,4 la sută, iar veni
tul național — cu aproximativ 6 
la sută. Planul producției globale 
a fost îndeplinit în proporție de 
101,5 la sută, înregistrîndu-se un 
spor al producției de 7,4 la sută 
față de anul precedent. Producția 
de energie electrică a fost de peste 
47 miliarde kWh, producția de 
huilă — 122 milioane tone, cea de 
cărbune brun — 24,5 milioane 
tone, producția de oțel — de peste 
9,8 milioane tone, de laminate — 
aproximativ 6,6 milioane tone. S-au

produs 462 000 tone îngrășăminte 
minerale, 109 500 tone fibre artifi
ciale.

Succese importante au fost ob
ținute în agricultură ca urmare a 
progresului agrotehnic și condiții
lor atmosferice prielnice. Produc
ția agricolă globală a fost cu 5,5 
la sută mai mare decît in anul 
precedent.

Comerțul exterior al Poloniei a 
crescut cu 4,3 la sută. Exportul a 
sporit cu 2 la sută, iar importul 
cu 6,2 la sută. Polonia întreține 
relații comerciale cu 152 de țări.

Populația Poloniei a fost la sfîr- 
șitul anului trecut de 31 800 000 oa
meni. Sporul natural a scăzut de 
la 10 la mie la 9,4 la mie. în sec
torul socialist al economiei națio
nale au lucrat peste 8 582 000 oa
meni (o creștere de 3,5 la sută față 
de anul precedent).

Cronica
de comerț exte- 
din Varșovia a 
sediul Reprezen-

ai echi- 
Haidu, 

lovitură

va în-

Pe scurt de peste hotare
CLAY ȘI-A MENȚINUT TITLUL MONDIAL

Pe ringul instalat în incinta „As- 
trodromului" din Houston (Texas), 
luni noaptea s-a disputat meciul 
pentru titlul mondial de box la ca
tegoria grea între pugiliștii de culoa
re Cassius Clay (25 de ani — 96,113 
kg) și Ernie Terrell (27 de ani — 
96,226 kg). Clay — care și-a pus a- 
cum pentru a noua oară titlul în 
joc — a repurtat o netă victorie Ia 
puncte, însă adversarul său are me
ritul de a fi rezistat 15 reprize fără 
a fi trimis la podea. După canadia
nul Chuvalo, Terrell este al doilea 
boxer care-1 obligă pe Clay să lupte 
15 reprize intr-un meci pentru titlu! 
mondial. Aceasta a fost a 28-a vic
torie consecutivă obținută de Clay ca 
profesionist.

Iată cum comentează trimisul a- 
genfiei „France Presse" desfășura
rea acestui meci : „Clay a demon
strat că rămîne adevăratul campion 
al lumii la categoria grea, învin- 
gind la puncte pe curajosul Terrell.

Cassius Clay (stingă) în ofensivă
(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

CEL DE-AL 35-LEA campionat de 
patinaj viteză feminin al U.R.S.S. a 
fost cîștigat de tripla campioană mon
dială Valentina Stenina. Iată rezulta
tele tehnice obținute de cîștigătoare 
în cele patru probe : 500 m — 47’’ (lo
cul trei); 1 000 m — l'38’’7/10 (locul 
șase); 1 500 m — 2’30”2/10 (locul întîi); 
3 000 m— 5’17"9/10 (locul trei).

Locurile următoare în clasamentul 
general le-au ocupat în ordine : Li
dia Skoblikova cu 200,183 puncte (a 
cîștigat proba de 3 000 m în 5T6’’2/10), 
Laima Kauniste cu 201,150 puncte (în
vingătoare la 1 000 m cu l'36"7/10), 
Irina Egorova cu 202,082 puncte etc.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL de 
sărituri cu schiurile de la trambulină 
de la Leavenworth (S.U.A.) a revenit 
campionului mondial Bjorn Wirkola 
(Norvegia). Cea mai bună săritură a 
sa a măsurat 102 m.

A apărut:

„PRESA 
NOASTRĂ"

nr. 12

Din cuprins : DUMITRU PO
PESCU : Atribute esențiale ale 
presei moderne ; Publicistica 
pentru pionieri și școlari — D. 
TODERICIU : Reporter pentru 
cei mici; G. SACADAT : Emi
siunile de radio. Evocâri — 
TUDOR TEODORESCU-BRA- 
NIȘTE : Const. Miile. Opinii 
despre prezența caricaturii in 
presă — AUREL BARANGA : 
Există o problemă a caricatu
rii ? ADRIANA STOICA : Scri
soare deschisă ; V. CARA- 
GIALE : Relațiile redacției cu 
caricaturiștii.

★
NICUȚA TANASE : Labora

torul foiletonistului. Grafica în 
presă — VALERIU BUDURU : 
Din experiența noastră. Cum 
scriem — MAGDALENA PO- 
PESCU-MARIN : In căutarea 
autenticului. Actualitatea în 
presă — I. VĂDUVĂ : Prezen
ța activă a specialistului; GH. 
POPA : Ziarul regional în spri
jinul organizării științifice a 
producției; ALEX. DETEȘAN : 
Probleme economice în gaze
ta „Portul Constanța” Contri
buții la istoria presei — M. 
BADEA : 75 de ani de la apa
riția revistei „Critica socială”. 
Note de reporter — VIOREL 
LUPU : Pe mări și oceane, în 
porturi. Documentar — ST. 
STREJA : Răspîndirea mijloa
celor de informație în țările 
occidentale.

Meciul, care promitea să se decidă 
în primele runduri, s-a desfășurat, 
începînd cu repriza a 5-a, în sens 
unic. în perfectă condiție fizică, 
foarte mobil și sigur de el, Clay și-a 
lovit adversarul din toate pozițiile, 
în repriza a 7-a, cu arcada dreaptă 
deschisă, Terrell era aproape 
groggy și numai printr-un marc e- 
fort a reușit să evite knockoutul. 
De altfel, în repriza’ a 12-a, cînd 
Terrell, complet epuizat, devenise o 
țintă prea ușoară in fața campionu
lui, arbitrul ar fi trebuit să opreas
că meciul".

TURNEUL DE FOTBAL DE LA 
VIAREGGIO, rezervat echipelor de 
juniori, s-a încheiat cu victoria echi
pei italiene F.C. Bologna, care în fi
nală a învins Fiorentina cu 3—2 (2—2). 
în meciul pentru locurile 3—4, A.S. 
Roma a întrecut pe A.C. Milano cu 
5—4, după prelungiri.

DUPĂ PATRU RUNDE, în fruntea 
clasamentului turneului internațional 
de șah de la Malaga se află spanio
lul Medina cu 3,5 puncte, urmat în 
ordine de Tatai (Italia), Lehmann (R.F. 
a Germaniei), Czerniak (Izrael), 
O’Kelly (Belgia) cu cîte 2,5 puncte 
etc.

0 importantă
(Urmare din pag. I)

necesitatea ca uniunile cooperatis
te să sprijine efectiv consiliile de 
conducere ale cooperativelor agri
cole în cointeresarea membrilor lor 
la creșterea unui număr cît mai 
ridicat de păsări. Practic ce tre
buie făcut ?

în primul rînd este necesar ca, 
în fiecare unitate, consiliile de 
conducere să discute cu cooperato
rii care manifestă interes față de 
această acțiune și să stabilească 
împreună numărul puilor pe care-i 
poate crește fiecare, termenul de 
predare, greutatea, modul cel mai 
convenabil de retribuire etc. în al 
doilea rînd, specialiștii din aceste 
unități să 
precizînd 
care să 
îngrijirea 
velor. In 
înțelegeri 
și membrii cooperatori care să cu
prindă obligațiile fiecărei părți. 
Bineînțeles, aceste obligații pot îm
brăca diferite forme, care să va
rieze de la zonă la zonă, de la o 
unitate la alta. în principal, reco
mandările prevăd următoarele trei 
posibilități :

a) cooperativa pune la dispozi
ția membrilor cooperatori pui de 
o zi, iar cooperatorii livrează coo-

asigure asistența tehnică 
un minim de măsuri 
asigure adăpostirea și 
corespunzătoare a efecti- 
sfîrșit, trebuie stabilite 
scrise între cooperativă

întreprinderea 
rior „Metronex" 
deschis marți, la 
tanței comerciale a R. P. Polone, 
o expoziție care cuprinde aparatu
ră electronică de control-măsură. 
Expoziția rămîne deschisă pînă în 
ziua de 12 februarie. în acest timp, 
oameni de știință polonezi vor vor
bi vizitatorilor despre cercetările 
și rezultatele obținute în acest sec
tor al industriei poloneze.

La deschiderea oficială au parti
cipat funcționari superiori din Mi
nisterul Comerțului Exterior, spe
cialiști din acest domeniu, precum 
și reprezentanți ai ambasadei R.P. 
Polone la București.

La rîndul lor, firmele engleze 
Marconi Instruments Limited" și 
Dynamco Instruments Limited" 

prezintă specialiștilor români, în 
sala clubului Finanțe-Bănci, cele 
mai recente realizări în domeniul 
aparaturii electronice de măsură, 
în zilele care urmează, reprezen
tanții acestor firme organizează un 
ciclu de conferințe tehnice privind 
caracteristicile și performanțele 
produselor expuse.

La deschiderea expoziției au fost 
prezenți, printre alți invitați, 
Hristache Zambeti, vicepreședinte 
al Camerei de Comerț a Republicii 
Socialiste România, reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior, ai unor întreprinderi româ
nești de comerț exterior, precum 
și Richard Hambury-Tenison, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Marii Britanii la București.

începînd din aceeași zi, într-una 
din sălile C.C.A., reprezentanți ai 
firmei elvețiene „Ciba" din Bazei 
prezintă în cadrul unui simpozion 
care va dura pînă în ziua de 9 fe
bruarie, referate pe tema : „Impri
matul și vopsitul textilelor".

★
O delegație condusă de Niculae 

Stoian, redactor-șef al revistei 
„Viața studențească", a plecat 
marți în R. D. Germană pentru 
a participa la cel de-al IV-lea se
minar internațional al presei stu
dențești, care va avea loc între 8 
și 14 februarie în orașul Halle.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru 9, 10 
și II februarie. In țară : Vreme 
în răcire ușoară. Cerul va fi va
riabil, mai mult acoperit în su
dul țării. Vor cădea precipitații 
locale. Vîntul va sufla potrivit, 
prezentînd unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero 
grade, iar maximele între minus 
4 și plus 6 grade. Local ceață, 
în București : Vreme în răcire 
ușoară. Cerul va fi mai mult a- 
coperit. Vor cădea precipitații 
slabe. Vîntul va sufla potrivit, cu 
unele intensificări. Temperatura 
în ușoară scădere.

§
I
I
I
I
I
I
I
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sursă de carne de pasăre
din efecti- 
de 1 kilo-

o zi 
ur-

perativei 18—20 la sută 
vul primit la greutatea 
gram fiecare.

b) unitatea asigură pui de 
și retribuția în zile-muncă,
mînd ca membrii cooperatori să 
predea 40—45 la sută din numărul 
păsărilor la greutatea de 1 kilogram 
fiecare.

c) cooperativa asigură cooperato
rilor pui de o zi, furajele necesare, 
tratamentul preventiv și retribu
ția în zile-muncă, iar aceștia li
vrează la termenul stabilit (3—4 
luni) și la greutatea de 1 kilogram 
fiecare, 85—90 la sută din puii 
luați în primire.

în cazul cînd cooperatorii care 
se angajează să crească pui sînt 
retribuiți cu zile-muncă, se reco
mandă ca aceștia să primească 
drept retribuire de bază o zi muncă 
în valoare de 20 lei pentru fiecare 
10 kilograme greutate vie realizată, 
în afară de aceasta, la livrare, a- 
dică după 3—4 luni de la primi
rea puilor, cooperatorii pot primi 
drept retribuție suplimentară 60 la 
sută din contravaloarea cantității 
de carne în greutate vie ce depă
șește cifra de predare stabilită, 
precum și 100 la sută din contra
valoarea puilor dați în plus.

Trebuie precizat că aceste trei 
posibilități sînt doar orientative. 
Birourilor executive ale uniunilor 
cooperatiste și consiliilor de condu-

cere din fiecare unitate le revine 
ca sarcină să aleagă pe cea care 
convine cel mai mult, sau să gă
sească și alte forme de cointere
sare a țăranilor cooperatori în 
creșterea păsărilor, adecvate condi
țiilor concrete locale și posibilită
ților de care dispun membrii co
operatori. Esențial este să nu se 
facă risipă de fonduri materiale, să 
se realizeze producții mari de car
ne cu cheltuieli cît mai mici.

Sarcini deosebite în organizarea 
acestei acțiuni revin uniunilor co
operatiste. Ele au datoria să asi
gure prelucrarea în adunările ge
nerale a recomandărilor amintite, 
să explice oamenilor importanța 
și avantajele acestor măsuri, să a- 
jute efectiv consiliile de conduce
re din unitățile care pot organiza 
creșterea păsărilor în gospodăriile 
personale ale țăranilor cooperatori, 
astfel încît în cel mai scurt timp 
să se organizeze înfăptuirea aces
tei acțiuni. Totodată, în colabora
re cu celelalte organe regionale, u- 
niunile cooperatiste trebuie să ia 
măsuri operative care să asigure 
producerea în incubatoarele exis
tente, încă din lunile februarie și 
martie, a puilor necesari pentru 
membrii cooperatori care se anga
jează să crească păsări după sis
temul înțelegerii scrise cu coope
rativele agricole.

PRAGA

Comunicat privind îndeplinirea 

planului de stat pe anul 1966

Cuvintarea 
lui J. Kădâr 

în fața alegătorilor
BUDAPESTA 7 (Agerpres). — 

Luînd cuvîntul în fața a 3 000 de 
alegători din circumscripția elec
torală nr. 39 din Budapesta, Jănos 
Kădâr, pnm-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a înfățișat celor prezenți 
situația politică externă, precum și 
rezultatele obținute de R. P. Un
gară de la data ultimelor alegeri. 
După ce a vorbit despre sarcinile 
care stau în fața poporului tingar 
în construcția socialistă, Jănos Kâ- 
dâr a declarat : Se poate măsura 
în cifre cît de mult s-a îmbogățit 
țara noastră, cum a crescut nive
lul de trai al poporului. Unul din 
succesele cele mai mari ale mun
cii noastre este că la noi în țară 
niciodată n-au fost atît de mulți 
partizani ai socialismului cît sînt 
în prezent. Pe plan internațional 
noi vrem să servim cauzei progre
sului și păcii, iar în politica noa
stră internă scopul principal con
stă în accelerarea ritmului de con
struire deplină a socialismului, în 
lărgirea democrației, dezvoltarea 
forțelor de producție, creșterea ni
velului de viață al oamenilor 
muncii.

PRAGA 7 (Agerpres). — La Pra- 
ga a fost dat publicității comuni
catul Direcției Centrale de Statis
tică în legătură cu îndeplinirea 
planului de stat al R. S. Cehoslova
ce pe anul 1966. în comunicat se 
arată că în comparație cu anul 
1965 venitul național a sporit cu 
peste 7 la sută, volumul investi
țiilor capitale a sporit cu 9,3 la 
sută, iar valoarea fondurilor de 
bază a fost cu 5 la sută mai mare. 
Volumul producției industriale a 
crescut cu 7,4 la sută. Producția a- 
gricolă a crescut cu aproximativ 
10.1a sută, iar producția-marfă în 
agricultură a sporit cu 7,4 la sută, 
în prețuri comparabile, consumul 
personal a sporit cu aproximativ 4 
la sută. Salariul real al salariați-

lor din economia națională a spo
rit cu 2,1 la sută. în comunicat 
se arată că sarcinile prevăzute în 
plan nu au fost îndeplinite, mai 
ales în ceea ce privește încetini
rea ritmului de creștere a numă
rului salariaților în sfera produc
ției, reducerea stocurilor și limi
tarea dispersării fondurilor în con
strucții. Pe de altă parte, crește
rea numărului de lucrători din a- 
gricultură a fost nesatisfăcătoare, 
în tot cursul anului trecut, numai 
31 000 de tineri și tinere s-au în
cadrat în agricultură. în anul 1966, 
populația R. S. Cehoslovace a cres
cut cu 77 000, acest spor fiind unul 
din cele mai mici din perioada de 
după război. La sfîrșitul anului 
1966, populația Cehoslovaciei era de 
14 272 000 de locuitori.

SAREA IN BUCATE
(Urmare din pag. I)

Vasta mișcare de 
opinie exigentă por
nită în întreprinderi
le noastre în rîndul a 
mii și mii de munci
tori, pune în discuție 
acest „drept”, pe 
baza experienței ce
lei mai înaintate, pe 
baza rezultatelor 
concrete din multe 
secții sau uzine în 
care rebutul și-a în
cheiat dreptul la e- 
xistență ca un peri
col social.

Am discutat cu 
cîțiva muncitori frun
tași de la 
„Vulcan”, de 
lectroputere”, 
Fabrica de
unelte șl agregate- 
București care și-au 
exprimat în termeni 
aspri atitudinea in
tolerantă față de re
but, văzut nu numai 
sub aspectul lui 
conomic, dar mai 
les sub unghiul 
concesie morală,
admisibilă în etica 
muncii la noi. Frezo
rul Savel Pătuleanu 
de la „Electroputere”

uzinele 
la „E- 
de la 
mașini-

e- 
a- 
de 
in-

atitudinea 
de 
ur-

în

un contract mo- 
M-am obligat, 
însăși semna- 

acestui
uzinei toată in-

act, să

formula 
tovarășilor săi 
muncă în felul 
mător :

— Angajarea
uzină este în primul 
rînd 
ral. 
prin 
rea 
dau
teligența și pregăti
rea mea profesiona
lă, respectînd cu 
strictețe normele teh
nice, pentru ca pro
dusele muncii mele 
zilnice să răspundă 
indicilor de calitate 
și rentabilitate. Ulte
rior, în mod „nor
mal", uzina îmi ad
mite un coeficient de 
lipsă de răspundere, 
de indolență, de ne
atenție numit econo
mic „rebut”. De ce ?

Intervin greutăți de 
tot ordinul, de la cele 
ale aplicării unei teh
nologii strict elabo
rate pînă la acelea 
provenind din calita
tea materiilor pri
me, a controlului de 
calitate, a pregătirii 
profesionale a oame
nilor. Unde începe și 
unde isprăvește acest 
lanț ? Lanțul e lung, 
verigile sînt riguros

legate unele de alte
le, zuruitul acestui 
lanț antrenează și 
alte uzine, care, la 
rîndu-le, sînt legate în 
verigile acestui com
promis comod și le
gal. Pînă la urmă ve
riga se află în mina 
omului, acest prim 
angajat în uzină, a- 
cest creator care nu 
admite, în ocaziile 
curente ale vieții, 
dreptul „legal” de a 
rata. El nu-și admite 
acest drept nici la lo
cul de muncă. O do
vedesc cei mai mulți 
dintre muncitorii îna
intați ai uzinelor și 
fabricilor noastre, 
care au constituit de 
mult un adevărat 
front al noului în pli
nă ofensivă.

„Dreptul” la rebut ? 
In categoria morală 
un asemenea drept 
înseamnă legiuirea u- 
nei infirmități a capa
cității creatoare, inad
misibile în morala 
muncii la noi. E un 
drept pe care instinc
tul nostru sănătos, 
răspunderea față de 
bunul mers al socie
tății noastre, conștiin
ța noastră trebuie 
să-l refuze definitiv.

PARLAMENTUL BRITANIC
A APROBAT
SANCȚIUNILE ECONOMICE 
CONTRA RHOOESIEI

LONDRA 7 (Agerpres). — Decre
tele pentru aplicarea sancțiunilor 
economice internaționale împotriva 
Rhodesiei, adoptate în decembrie 
1966 de Consiliul de Securitate al 
O.N.U., au fost aprobate luni de 
Camera Comunelor cu 189 de vo
turi, contra 120 și de Camera Lor
zilor, cu 66 de voturi, contra 13. 
Prin aceste decrete se interzice im
portul în Anglia al unui număr de 
produse din Rhodesia — tutun, 
piei, zahăr, azbest, minereu de 
fier. Se interzice, de asemenea, ex
portul în Rhodesia de arme și mu
niții, automobile, avioane etc.

Ministrul Commonwealthului, 
Herbert Bowden, a declarat, cu a- 
cest prilej, că sistarea importurilor 
de produse rhodesiene va avea 
pentru Anglia repercusiuni serioa
se, mai ales în industria minieră și 
agricui ară. Pierderile comerciale 
ale Angliei se vor cifra la aproxi
mativ 16 milioane lire sterline, a 
precizat el. Reginald Maudling, în 
numele opoziției conservatoare, a 
reafirmat, cu același prilej, poziția 
partidului său, după care prin de
ferirea problemei rhodesiene Orga
nizației Națiunilor Unite, Anglia 
pierde controlul asupra unei pro
bleme de competența exclusivă a 
guvernului britanic. El a avertizat 
că sancțiunile hotărîte vor rămîne 
ineficiente și s-a pronunțat pentru 
căutarea unei baze de noi tratative 
cu regimul lui Ian Smith.

Prima uzină de 
automobile in Iran
Prima uzină constructoare de 

automobile din Iran, cu o capa
citate anuală de producție de 
10 000 de vehicule, va intra în 
funcțiune la sfîrșitul acestei 
luni. Uzina de automobile din 
Iran va reuși să satisfacă peste 
50 la sută din necesitățile pie
ței interne, urmînd ca o dată 
cu extinderea ei acest procen
taj să crească.

Răsplata
(Urmare din pag. I)

Zilele acestea, sute de munci
tori, maiștri, operatori, din cadrul 
rafinăriilor Brazi, Teleajen, Cîmpi- 
na și altele au primit asemenea 
distincții, decernîndu-se în același 
timp și diploma de onoare secții
lor și atelierelor fruntașe. în între
prinderile industriei petroliere din 
regiunea Ploiești, unui număr de 
peste 7 200 de sondori, rafinori, 
mecanici de utilaj petrolier li se 
vor acorda aceste distincții, semn 
al prețuirii muncii lor pline de 
hărnicie și pasiune pentru îndepli
nirea planului pe primul an al 
cincinalului.

• BACĂU. Mulfi dintre cei pes
te 1 000 de muncitori și maiștri 
din schelele petrolifere ale regi
unii Bacău sînt distinși cu titlul 
și insigna de fruntaș în întrecerea 
socialistă pentru a patra oară. In
tre aceștia se numără sondorii 
Constantin Niță, Nicolae Condrea, 
Nicolae Rotaru, maiștrii Nicolae 
Șerban, Constantin Pavel, Vasile 
Dragoș, conducătorii auto Gheor- 
ghe Rusu și Dumitru Pereș. Frun
tașii în întrecere, ca și cele 100 
de brigăzi, echipe și secții din

muncii petroliștilor
schelele regiunii, care primesc în 
aceste zile înaltele distincții, și-au 
adus o contribujie importantă la 
realizarea și depășirea planului pe 
1966. Din cele relatate de tov. 
ing. Traian Morariu — directorul 
Trustului de foraj Moineșfi — re
zultă că petroliștii din această 
parte a jării au forat anul trecut 
9 000 metri peste plan, dînd în 
producție un număr de 24 de son
de peste cele prevăzute. In ace
lași timp, ei au sporit productivi
tatea muncii cu 5,4 la sută și au 
realizat economii suplimentare la 
prejul de cost de circa 3 milioa
ne lei. Și în luna ianuarie a aces
tui an planul de foraj a fost de
pășit cu aproape 2 000 de metri. 
Rezultate bune au obținut și pe
troliștii de la extraejie. Ei au scos 
din adîncuri, în anul trecut, însem
nate cantități de țiței peste preve
derile planului.

• CRAIOVA. Schela de extrac
ție Craiova se situează printre cele 
mai bune unităfi economice din 
Oltenia. In cursul anului trecut, 
petroliștii de aici au realizat și 
depășit toți indicatorii de plan. Ei

au trimis economiei peste plan 
6 556 tone gazolină, 185 milioane 
mc gaze utilizabile și mari canti- 
tăți do țiței. Concomitent, au sporit 
productivitatea muncii cu 6 la sută 
și au realizat peste 6 milioane lei 
economii și beneficii suplimenta
re. Pentru contribujia deosebită 
adusă la objinerea acestor re
zultate din primul an al cin
cinalului, zilele acestea unui 
număr de 96 petroliști din 
secțiile schelei li s-au acor
dat, în adunările grupelor sin
dicale, titlul și insigna de fruntaș 
In întrecerea socialistă. Matei Ni
colae și Sebastian Popescu, maiș
tri, Constantin Vlad, împreună cu 
cei cinci membri ai echipei sale, 
Petre Călugăru, llie Urdăreanu, 
Vasile Șerban sînt doar cîfiva din
tre aceștia. Șeful de echipă Ion 
Velican, operatorii Mihai Militaru 
și Iulian Terheci, ca și alfi 31 pe
troliști din schelă au primit aceas
tă distincție pentru a doua oară. 
Este de remarcat că petroliștii 
schelei de extracție Craiova au 
obținut și în prima lună din 1967 
succese importante, depășindu-și 
simjitor planul la produefia glo
bală și marfă, cît și sarcina de 
creștere a productivității muncii.



viața internațională
COMUNICAT COMUN BRUXELLES

cu privire la vizita in Republica Tunisiană începerea convorbirilor

a președintelui Consiliului de Stat româno-belgiene

al Republicii Socialiste România, Chivu Stoica
(Urmare din pag. I)

în Secretariatul de stat al lucrări
lor publice și construcțiilor de lo
cuințe, Osman Bahri, director ge
neral al Oficiului minelor, Amor 
Fezzani, director adjunct în Secre
tariatul de stat al afacerilor externe.

Cele două părți au procedat la 
examinarea relațiilor bilaterale și 
au constatat cu satisfacție evoluția 
favorabilă a acestora, într-un spirit 
de înțelegere, prietenie și colabo
rare. în această privință ele și-au 
exprimat hotărîrea de a face totul 
pentru dezvoltarea continuă a coo
perării, deja stabilită între cele 
două țări, mai ales în domeniul eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
în folosul ambelor popoare.

Trecînd în revistă prefacerile a- 
dînci pe care le cunoaște conti
nentul african, cei doi președinți 
au scos în evidență importanța a- 
pariției de noi state independente, 
a afirmării lor pe arena internațio
nală ; ei au subliniat, de asemenea, 
marile eforturi depuse de aceste 
popoare care au scuturat jugul asu
pririi coloniale, pentru dezvoltarea 
lor economică, socială și culturală, 
pentru consolidarea independenței 
și suveranității lor naționale.

Președintele Consiliului de Stat a 
exprimat hotărîrea Republicii So
cialiste România de a acorda o im
portanță crescîndă intensificării co
laborării ei cu tinerele state care 
luptă pentru înlăturarea urmărilor 
dominației coloniale și pentru pro
pășirea lor economico-socială, pe 
calea bunăstării și a progresului.

Cele două părți și-au reafirmat 
solidaritatea cu lupta dreaptă a 
popoarelor din Africa și alte re
giuni ale lumii împotriva jugu
lui dominației coloniale, pentru cu
cerirea libertății și independenței 
lor naționale.

Cele două părți au afirmat spri
jinul lor poporului arab din Pales
tina în lupta pentru restabilirea 
drepturilor sale legitime, conform 
Cartei O.N.U.

Ele au denunțat atitudinea gu
vernului portughez, care refuză cu 
îndîrjire să recunoască dreptul co
loniilor sale — Angola, Mozambic, 
Guineea zisă portugheză — la au
todeterminare și independență.

Cele două părți au condamnat po
litica de apartheid practicată de 
către guvernul Republicii Sud-Afri- 
cane în Africa de sud și 
de sud-vest.

Examinînd situația din 
de sud, cei doi șefi de 
denunțat instaurarea ilegală a re
gimului rasist, care constituie un 
factor de încordare internațională.

Procedînd la un schimb de păreri 
asupra situației din Europa, cei doi 
președinți au fost de acord în a a- 
firma că înfăptuirea securității eu-

în Africa

Rhodesia 
state au

ropene constituie unul din factorii 
cei mai importanți, susceptibili să 
influențeze 
cințele sale 
națională.

Popoarele 
ca și atîtea altele 
pierderi în cursul celui de-al doi
lea război mondial, ale cărui flă
cări au, pornit de pe continentul 
european. Președintele Consiliului 
de Stat a scos în evidență că în 
Europa se intensifică și se manifes
tă pe un plan tot mai larg curen
tul în favoarea lichidării rămășițe
lor războiului rece și a înlăturării 
obstacolelor care stau în calea co
laborării generale, pentru rezolva
rea problemelor litigioase pe ca
lea negocierilor și înțelegerii re
ciproce, pentru apropiere între po
poarele europene.

El a afirmat că în prezent există 
posibilități reale de abordare a 
problemei securității într-un mod 
nou, pe baze acceptabile pentru 
toate statele europene, subliniind 
importanța dezvoltării relațiilor 
dintre state cu orînduiri sociale și 
economice diferite.

Cei doi președinți au evidențiat 
necesitatea unor eforturi stărui
toare din partea tuturor guverne
lor pentru apărarea păcii și secu
rității internaționale, asigurarea 
unui climat de destindere și înțe
legere între popoare, pentru sta
tornicirea unei cooperări avanta
joase tuturor națiunilor.

în vederea realizării acestor o- 
biective se impune ca relațiile din
tre state să fie așezate pe baza 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității depli
ne’ în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectării drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta, de a-și alege de sine 
stătător calea dezvoltării sale.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
apreciat în mod deosebit contribu
ția adusă de Republica Tunisiană 
la instaurarea unui climat de în
credere și de cooperare între state, 
la cauza consolidării păcii și secu
rității internaționale.

Cei doi președinți au subliniat 
primejdia ce o reprezintă pentru 
omenire existența armelor atomice 
și cursei înarmărilor nucleare. Ei 
consideră că este nevoie să se în
treprindă măsuri urgente și efica
ce, tinzînd la eliminarea completă 
a pericolului nuclear. O măsură 
esențială pentru realizarea acestui 
obiectiv ar constitui-o interzicerea 
armelor 
stocurilor

Părțile 
tratat de 
nucleare ar constitui un pas spre 
destindere internațională, dacă va 
fi urmat de alte măsuri eficiente 
de dezarmare. Pentru a fi în mă-

favorabil prin conse- 
întreaga situație inter-

român și tunisian — 
au suferit grele

nucleare și distrugerea 
existente.
au fost de acord că un 
nerăspîndire a armelor

Declarația făcută presei 
tunisiene de președintele

Consiliului de Stat a! României
TUNIS 7 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută presei tunisiene 
înainte de plecare, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
a mulțumit pentru căldura și cor
dialitatea cu care a fost întîmpinat 
de-a lungul vizitei sale în Tunisia. 
Călătoria făcută în unele orașe și 
guvernorate, vizitele la diferite u- 
nități industriale și agricole, obiec
tive istorice și social-culturale — a 
spus vorbitorul — ne-au oferit pri
lejul de a cunoaște nemijlocit via
ța, realizările, preocupările și nă
zuințele harnicului popor tunisian 
prieten. Am constatat cu satisfacție 
că în țara dv. șe depun eforturi rod
nice pentru dezvoltarea economiei și 
ridicarea nivelului de trai al popu
lației, că poporul tunisian și condu
cătorii săi sînt animați de o puter
nică dorință de cooperare, colabo
rare și de asigurarea păcii între po
poare. Vorbind despre relațiile 
care s-au statornicit între Repu
blica Socialistă România și Tuni
sia, tovarășul Chivu Stoica a arătat 
că deși aceste țări sînt despărțite 
de mari distanțe geografice și au 
sisteme social-economice diferite, 
ele au găsit un limbaj comun — al 
prieteniei și cooperării.

Referindu-se la convorbirile care 
au avut loc cu președintele Habib 
Burghiba și cu ceilalți conducători 
tunisieni, președintele Consiliului 
de Stat al României a arătat că 
ele au prilejuit, într-o atmosferă de 
sinceritate și înțelegere reciprocă, 
un larg schimb de păreri atît asu
pra perspectivelor dezvoltării rela
țiilor dintre România și Tunisia, 
cît și în legătură cu unele proble
me actuale ale vieții internațio
nale. A ieșit în evidență hotărîrea 
celor aouâ state de a extinde și 
perfecționa continuu colaborarea 
și cooperarea bilaterală în domenii

importante ale vieții economice și 
social-culturale.

După ce a arătat că în cursul 
discuțiilor a fost exprimată solida
ritatea cu lupta dreaptă a popoare
lor din teritoriile aflate sub odio
sul jug colonial, cu tinerele state 
recent eliberate, dorința celor două 
țări de a aduce o contribuție efica
ce la o mai bună înțelegere dintre 
națiuni și la îmbunătățirea atmo
sferei internaționale, tovarășul Chi
vu Stoica a declarat că vizita fă
cută s-a încheiat cu rezultate fruc
tuoase pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare și cooperare româno- 
tunisiene. O contribuție importantă 
în aceasta o va aduce și vizita pre
ședintelui Habib Burghiba în Ro
mânia, care este așteptată cu plă
cere și viu interes.

sură să întrunească o adeziune cît 
mai largă, un atare tratat trebuie 
să conțină un echilibru acceptabil 
de responsabilități și obligații între 
puterile nucleare și nenucleare și 
să ofere garanții pentru securitatea 
tuturor țărilor. Măsuri tranzitorii, 
constînd în crearea de zone denu- 
clearizate în Africa, în Europa și. 
în alte regiuni ale globului, ar fi 
utile, mai ales dacă ele ar fi întă
rite de angajamentul statelor nu
cleare de a nu folosi niciodată 
arma atomică împotriva țărilor care 
nu o posedă și nu o depozitează 
pe teritoriul lor.

A fost subliniată importanța pe 
care ar avea-o pentru înlăturarea 
tensiunii internaționale lichidarea 
blocurilor și a bazelor militare de 
pe teritoriul altor state, retragerea 
trupelor străine în limitele grani
țelor lor naționale.

Cei doi președinți și-au expri
mat serioasa preocupare față de 
încordarea existentă în diferite re
giuni ale lumii, în special în Asia 
de sud-est și Orientul Mijlociu.

Profund îngrijorați de situația 
creată de către războiul din Viet
nam, care constituie o primejdie 
pentru pacea și securitatea inter
națională, cei doi președinți au 
subliniat necesitatea soluționării 
grabnice a conflictului, pe baza a- 
cordurilor de 
a respectării 
vietnamez de 
soarta.

Președintele 
al Republicii Socialiste România și 
președintele Republicii Tunisiene 
consideră că Organizației Națiuni
lor Unite îi revin răspunderi im
portante în viața internațională. Ei 
sînt de părere că o premisă esen
țială pentru ca O.N.U. să poată 
face față marilor sale responsabili
tăți este ca ea să exprime fidel 
realitățile lumii contemporane. Cei 
doi președinți apreciază că realiza
rea vocației de universalitate a Or
ganizației Națiunilor Unite ar avea 
drept rezultat îmbunătățirea func
ționării acestei organizații.

De asemenea, ei au fost de acord 
în ceea ce privește sprijinirea ce
rerii îndreptățite a statelor inde
pendente din Africa și Asia de a 
fi echitabil reprezentate în prin
cipalele organisme ale Organiza
ției Națiunilor Unite.

Apreciind importanța eforturilor 
depuse de țările în curs de dezvol
tare pentru progresul economic, so
cial și cultural al popoarelor lor, 
părțile au subliniat că înfăptuirea • 
deplină a hotărîrilor Conferinței 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare ar con
tribui la accelerarea succesului a- 
cestor eforturi.

Referindu-se la rolul de seamă 
al contactelor directe dintre condu
cătorii de state, cei doi președinți 
au subliniat cu deosebită satisfac
ție atmosfera prietenească și rezul
tatele pozitive ale convorbirilor 
avute.

Președintele Republicii Tunisiene 
a exprimat marea considerație pe 
care poporul tunisian o nutrește 
față de progresele remarcabile rea
lizate de către poporul român pe 
calea construcției socialiste, în do
meniul economic, social și cultural.

El a exprimat, de asemenea, 
deosebita apreciere pe care guver
nul tunisian o acordă rolului im
portant al eforturilor pozitive de
puse de guvernul român pentru 
destindere internațională, coexis
tență pașnică activă și colaborare 
rodnică între state și popoare.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, și-a exprimat gra
titudinea pentru primirea cordială 
și călduroasă ce a fost rezervată 
lui și personalităților care l-au în
soțit în cursul vizitei în Republica 
Tunisiană.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
adresat președintelui Republicii 
Tunisiene și doamnei Habib Bur
ghiba invitația de a face o vizită 
oficială în Republica Socialistă Ro
mânia. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

la Geneva din 1954, 
dreptului poporului 
a-și hotărî singur

Consiliului de Stat

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
în continuarea vizitei oficiale pe 
care o întreprinde în Belgia, mi
nistrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, a în
ceput marți dimineața convorbirile 
oficiale 
externe

într-o 
difuzată 
tape a convorbirilor 
rat două ore — se arată că cei doi 
miniștri „au expus punctele lor de 
vedere în legătură cu căile de îm
bunătățire a relațiilor între state
le europene" și „au abordat nu
meroase probleme privind mijloa
cele de realizare a unui nou pro
gres în relațiile între țările Euro
pei". „Miniștrii au început apoi e- 
xaminarea diferitelor aspecte ale 
cooperării în domeniul economic".

Răspunzînd întrebărilor cores
pondenților Agerpres, Pierre Har
mel a subliniat că întrevederea 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
deplină sinceritate și de cordiali
tate și că punctele de vedere ex
primate au coincis în numeroase 
probleme.

Solicitat de numeroși ziariști 
belgieni și străini, Corneliu Mă
nescu a relevat, de asemenea, ca
racterul prietenesc și deschis în 
care s-au desfășurat convorbirile 
și a arătat că ele s-au referit la 
diferite aspecte ale vieții politice 
internaționale și în special la 
voluția relațiilor intereuropene.

La amiază, ministrul român 
participat la un dejun oferit 
onoarea sa de senatorul Edmond 
Machtens, președintele Comitetu
lui de conducere al Grupului parla- 

i mentar belgiano-român. Au luat 
parte, de asemenea, Charles de 
Baeck, președintele Grupului bel
gian al Uniunii interparlamentare, 
membri ai Comitetului de condu
cere al Grupului parlamentar bel
giano-român, numeroși senatori și

cu ministrul afacerilor 
al Belgiei, Pierre Harmel. 
informație pentru presă, 
după încheierea primei e- 

care a du-

deputați, ziariști, precum și mem
bri ai delegației și ambasadei ro
mâne.

în cursul dejunului, dl. Edmond 
Machtens, dl. Charles de Baeck și 
C. Mănescu au subliniat relațiile 
de prietenie dintre popoarele ro
mân și belgian, dorința reciprocă 
de a dezvolta legături multilaterale 
între cele două țări și de a asigura 
pacea.

i

ECRAN
LUMINA LUI Din Kinsha- niuiMi»alU sa a Parvenit 
LUMUMBA informația că 

guvernul con- 
golez va organiza un concurs 
internațional pentru elabora
rea proiectului unui monument 
închinat eroului național Pa
trice Lumumba. Monumentul, 
de mari proporții, va domina 
una din principalele piețe ale 
capitalei Congoului. Acest 
fapt a sugerat unora următoa
rea reflecție : „Umbra lui Lu
mumba va plana deasupra 
Congoului". Recentele măsuri

și reforme social-economice 
introduse de autoritățile de la 
Kinshasa, visate odinioară de 
fostul conducător, sînt de na
tură să schimbe reflecția în 
„lumina lui

SCADENȚE

Lumumba"...

La Beirut s-a 
anunțat că po
liția libaneză a 
arestat pe Ne-, 

președinte] e-d i rec- 
al Băncii „Intra"

gib Dalha, 
tor general 
și principalul ei acționar. Dal
ha este acuzat de fraude și 
prezentare de balanțe de con-

★

e-

a 
în

★
în cursul după-amiezii, Corneliu 

Mănescu, însoțit de membrii delega
ției, a avut o întrevedere cu Rene 
Van Eslande, ministrul pentru cul
tura flamandă și problemele euro
pene. Ei au examinat posibilitățile 
de diversificare și intensificare a 
schimburilor, în special în dome
niul tehnico-științifip, potrivit acor
dului cultural între cele două țări.

Apoi, ministrul român a avut 
convorbiri cu Auguste de Winter, 
ministrul comerțului exterior al 
Belgiei. Cei doi interlocutori au a- 
bordat problemele lărgirii schimbu
rilor economico-comerciale, luînd, 
de asemenea, în discuție problema 
încheierii unui acord de lungă du
rată între cele două țări în dome
niul relațiilor economice și comer
ciale.

Tot marți după-amiază, Corneliu 
Mănescu și Pierre Harmel au avut 
o nouă întrevedere, în cadrul căreia 
au fost continuate convorbirile ofi
ciale.

Seara, ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu, cu soția, a 
oferit — în saloanele hotelului „Pa
lace" din Bruxelles — un dineu.

Au participat Pierre Harmel, 
Auguste de Winter, Rene Van Es
lande, Charles Heger, Alfred Ber
trand, Leon Servais, Raphael Hul- 
piau, Maurice Destainay, miniștri, 
lideri ai partidelor politice, ai gru
purilor parlamentare, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

în cursul recepției, Corneliu Mă
nescu și Pierre Harmel au rostit 
toasturi.

★

mai jos toasturile rostite laPublicăm
dineul oferit luni seara de către minis
trul de externe al Belgiei, Pierre Harmel, 
în onoarea ministrului afacerilor exter

ne al României, Corneliu Mănescu.

BRUXELLES 7. — Trimișii spe
ciali Agerpres Al. Gheorghiu și 
N. Ionescu transmit: în toastul ros
tit cu prilejul dineului oferit luni 
seara, ministrul de externe al Bel
giei, Pierre Harmel, și-a exprimat 
satisfacția de a avea ca oaspete pe 
ministrul de externe român și a 
mulțumit că a răspuns la invitația 
sa de a face o vizită în Belgia. 
Această vizită, a subliniat el, con
tribuie la întărirea relațiilor bel- 
giano-române. Ministrul belgian a 
arătat că popoarele Europei au în
tre ele mai multe legături profun
de decît. deosebiri : a recunoaște 
ceea ce le unește, a pune mai bine 
în valoare particularitățile con
strucției noastre politice, economice 
și sociale constituie o acțiune con
structivă.

Salutîndu-vă, în numele poporu
lui belgian, a spus Pierre Harmel, 
aș vrea să salut poporul român și 
pe fiecare din familiile sale, pre- 
cizînd că bucuriile lor, mîndria și 
năzuințele lor profunde, 
lor de pace, truda lor 
aseamănă cu acelea ale 
belgiene.

Astăzi, noi salutăm 
România harnică și activă, ci, de 
asemenea, salutăm farmecul și ti
nerețea ei.

Referindu-se la politica externă 
a României, el a apreciat acțiunile 
desfășurate de țara noastră pen
tru coexistența pașnică și realizarea 
de contacte directe între toate ță
rile lumii și îndeosebi între țările 
europene, precum și activitatea de
pusă la O.N.U. și UNESCO.

Ministrul de externe belgian a 
arătat în încheiere că oaspeții ro
mâni vor găsi în Belgia interlocu
tori atașați cauzei păcii și destin
derii.

Răspunzînd, ministrul de exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
a mulțumit pentru cuvintele rostite 
la adresa țării noastre și a poporu-

speranțele 
dîrză se 
căminelor

nu numai

turi false. Acum urmează sca
dențele...

CINE ARE 
ARME

persoane pentru

Președintele 
Johnson a îna
intat Congre
sului S.U.A. un 

mesaj în legătură cu combate
rea criminalității. Documen
tul subliniază că, în fiecare 
an, în S.U.A. sînt condamnate 
400 000 de
delicte, care costă statul peste 
3 miliarde 
semnalat, o situație de-a drep
tul alarmantă în ce privește 
creșterea criminalității în rîn- 
dul tinerilor între 15 și 21 de 
ani. în consecință, președinte
le a propus să se ■ interzică 
vînzarea de arme de foc tine
rilor sub 21 de ani. O preci-

de dolari. El a

VIETNAMUL DE SUD 

Avioane agresoare 
răspindesc 
substanțe chimice

SAIGON 7 (Agerpres). — 
Purtătorii de cuvînt americani 
au declarat marți că avioane 
special echipate au început 
duminică în zona demilitari
zată a Vietnamului de sud răs- 
pîndirea de substanțe chimice 
care produc distrugerea vege
tației. Agenția United Press 
International precizează că a- 
ceastă operațiune a fost în
cepută cu cîteva luni în urmă 
și ea are ca scop pîrjolirea 
pămîntului din această zonă, 
astfel încît bombardierele a- 
mericane să nu mai fie îm
piedicate de vegetație în iden
tificarea obiectivelor lor.

CONDUCĂTORI Al P. C.

CARACAS 7 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
France Presse, Pompeio Mar
quez, Guillermo Garcia Ponce 
și Teodoro Petkoff, conducă
tori ai Partidului Comunist 
din Venezuela, au evadat din 
închisoarea San Carlos din 
Caracas, unde erau deținuți 
de patru ani. Ei fuseseră a- 
restați imediat după intrarea 
în vigoare a legii privind in
terzicerea Partidului Comunist 
din Venezuela și a Mișcării 
revoluționare de stînga, cu 
toate că erau deputați în 
parlament.

L. BREJNEV ȘI-A ÎNCHEIAT VIZITA
ÎN R. S. CEHOSLOVACĂ

PRAGA 7 (Agerpres). — Vizita 
secretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., L. Brejnev, în R. S. Ceho
slovacă s-a încheiat. Cu acest pri
lej, la Praga a fost dat publicității 
un comunicat în care se arată că L. 
Brejnev și I. Andropov au avut 
convorbiri cu Antonin Novotny, 
prim-secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia, și cu alți conducători 
de partid și de stat, în cursul că
rora au fost discutate problemele 
dezvoltării continue a relațiilor so- 
vieto-cehoslovace și cele mai im
portante probleme ale politicii in
ternaționale și ale mișcării comu

niste mondiale, s-au informat re
ciproc în legătură cu construirea 
comunismului și socialismului în 
țările lor.

Cele două părți au constatat de
plina identitate de păreri în proble
mele internaționale discutate, și-au 
exprimat voința unanimă de a 
lupta și pe viitor pentru întărirea 
păcii și securității popoarelor Eu
ropei pe baza principiilor Decla
rației de la București, și-au ma
nifestat hotărîrea de a lărgi și 
dezvolta în continuare legăturile 
dintre partidele și țările lor.

Tratative sovieto-engleze
LONDRA 7 (Agerpres). — Marți, 

la reședința primului ministru al 
Marii Britanii au continuat trata
tivele dintre Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și premierul englez Ha
rold Wilson, în cursul cărora au 
fost abordate probleme privind re
lațiile dintre cele două țări și pro
bleme internaționale actuale. Din

partea sovietică, la tratative au 
participat persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe A. N. Kosîghin, iar 
din partea engleză o serie de mi
niștri și alte oficialități.

In aceeași zi, Confederația in
dustriașilor britanici a oferit o re
cepție în cinstea lui Alexei Ko- 
sighin.

lui român. El a arătat că primele 
contacte îndreptățesc convingerea 
că vizita se va solda cu rezultate 
pozitive, va da posibilitatea unei 
mai bune cunoașteri a țării și po
porului belgian, a realizărilor sale 
pe plan material și spiritual și, tot
odată, va constitui un prilej de a 
împărtăși unele din preocupările 
și aspirațiile poporului român.

Unul din obiectivele majore ale 
politicii externe a României este 
de a contribui la îmbunătățirea re
lațiilor intereuropene, la con
struirea unui sistem de relații care 
să permită dezvoltarea fiecărui 
stat, afirmarea personalității sale, 
instaurarea securității și încrederii 
pe continentul european. După pă
rerea guvernului Republicii Socia
liste România, drumul prin care 
se poate realiza securitatea în Eu
ropa este, în primul rînd, întărirea 
și dezvoltarea relațiilor bilaterale 
între statele europene cu regimuri 
politico-sociale diferite.

Vorbitorul a subliniat că se înre
gistrează progrese încurajatoare în 
direcția colaborării între statele eu
ropene.

Corneliu Mănescu și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că Belgia, 
împreună cu România și alte state 
europene, au elaborat rezoluția cu 
privire la acțiuni pe plan regional, 
pentru îmbunătățirea relațiilor de 
bună vecinătate între țările euro
pene cu sisteme social-politice 
ferite, rezoluție adoptată 
O.N.U.

Vorbitorul și-a exprimat în 
cheiere speranța că în cursul con
vorbirilor vor fi aprofundate pro
bleme internaționale care intere
sează Belgia și România și că re
zultatul acestor convorbiri va fi o 
mai strînsă înțelegere, colaborare 
și prietenie între România și Bel
gia, o contribuție la cauza păcii în 
Europa și în lume.

zare : numai celor care nu sînt 
trimiși să lupte în Vietnam. 
Aceștia primesc arme gratuit 
și nu sînt incluși în statisticile 
criminalității.

Poate că Va
lerie Marsden, 
o tînără en
glezoaică, își 
speranță că va 

mamă. De

INIMĂ DE 
MAMĂ

pierduse orice
deveni vreodată 
cîțiva ani — avea doar 17 pri
măveri — inima sa îi func
ționa cu ajutorul-unei pile e- 
lectrice. Și totuși... La spitalul 
din Huli ea a adus pe lume 
un băiat. în repetate rînduri, 
medicii insistaseră să-i între
rupă sarcina. Valerie s-a împo
trivit. O adevărată inimă de 
mamă I

di- 
de

în-
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9H MADRID. Consiliul suprem al justiției spaniole a respins 
““ luni cererea de revizuire a sentinței pronunțate împotriva lui 
Julian Grimau de către Consiliul de război la 19 aprilie 1963. 
După cum se știe, Julian Grimau a fost împușcat la 22 aprilie 
1963, în urma verdictului pronunțat de Consiliul de război al 
Spaniei.

■ PARIS. Peter Smithers, secretar general al Consiliului eu- 
" ropean, a acceptat invitația Institutului polonez pentru relații 
internaționale de a ține la Varșovia o prelegere pe tema „Con
siliul european în anul 1967”. Este pentru prima dată, subliniază 
agenția, cînd secretarul general al Consiliului european va vizita 
una din țările socialiste.

■ MOSCOVA. La 7 februarie, în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămintului „Cosmos-140".

■■ WASHINGTON. Președintele Johnson a cerut mărfi Senatu- 
“■ lui să ratifice tratatul cu privire la „Principiile care conduc 
activitatea statelor în explorarea și folosirea spafiului cosmic, a 
Lunii și a altor corpuri cerești". Tratatul a fost semnat pînă 
icum de Uniunea Sovietică, Statele Unite, Anglia și alte 60 de fări.

■ BONN. Marti, Willy Brandt, vicecancelar și ministru de 
externe al R.F.G., a plecat spre Washington, intr-o vizită 

oficială de cinci zile. El urmează să aibă convorbiri cu pre
ședintele Johnson și cu secretarul de stat. Dean Rusk. Brandt 
va avea, de asemenea, o întrevedere la New York cu U Thant, 
secretarul general al O.N.U.

BM BELGRAD. O delegație parlamentară iugoslavă, condusă de 
“ Edvard Kardelj, președintele Skupștinei Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, a părăsit mărfi Belgradul pentru a întreprinde un 
turneu în Africa de vest, care include vizite în Republica Mal: 
și în Guineea.

BR ATENA. Primul ministru al Greciei, I. Paraskevopoulos, a 
declarat presei, la sfirșitul reuniunii Consiliului de coroană, 

că tratativele greco-turce asupra problemei cipriote vor fi re
luate la nivelul miniștrilor de externe ai celor două fări. Tofi 
participanfii Ia această ședință, a subliniat primul ministru 
grec, inclusiv președintele Ciprului, Makarios, au aprobat 
această hotărîre.

SH NEW YORK. In acest mare oraș american a fost decla- 
_ rată starea de urgentă în urma unei violente furtuni de zăpadă, 
însoțită de scăderea serioasă a temperaturii, ce s-a abătut mărfi 
asupra regiunilor estice aie S.U.A. Pe străzile orașului au fost 
abandonate sute de automobile, circulația devenind practic im
posibilă. Toate școlile au fost închise.

HB PARIS. La 8 februarie va fi lansat de la baza experimentală 
" de la Hammaguir (Sahara) satelitul francez „Diademe". A- 
cest satelit geodezic, în greutate de 23 kg, va fi lansat pe o orbită 
avînd la perigeu 578 km, iar la apogeu 1 845 km.

CURSA CU
OBSTACOLE

Deși rezul
tatele alegeri
lor prezidenția
le. din Nicara

gua nu sînt definitive, șansele 
candidatului oficial, Anastasio 
Somoza Jr., nu mai pot fi puse 
la îndoială. El însuși se con
sideră deja virtual ales în 
funcția de președinte al țării 
și a făcut chiar o ofertă prin
cipalului său adversar în ale
geri, Fernando Aguero, să par
ticipe în viitorul guvern. Dar 
Aguero a respins oferta, decla- 
rînd că nu va admite să co
opereze cu un guvern „format 
de un dictator" ales prin falsi
ficarea rezultatelor alegerilor. 
După cum se vede, accesul lui 
Somoza la președinție va fi o 
veritabilă „cursă cu obstacole".

Un fotoreporter al agenției U.P.I. a surprins un as
pect din timpul alegerilor de duminica din Nicara
gua, desfășurate sub stricta supraveghere a poli

țiștilor
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