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Inteia
Vizita președintelui 
Consiliului de Stat,

Chivu Stoica, in Somalia
Anul XXXVI t4r. 7248

Moda lități

de limitare a

CONSUMULUI
DE METAL ÎN

CONSTRUCȚII
După cum se știe, la plenara C.C. al P.C.R. 

din decembrie anul trecut s-au discutat pe 
larg măsurile ce trebuie luate în scopul redu
cerii consumului de materiale folosite în con
strucții ca: ciment, cherestea, produse de zidărie, 
o deosebită atenție acordîndu-se economisirii me
talului. Problema aceasta a fost amplu dez
bătută și în lucrările consfătuirii consacrate ac
tivității de proiectare în domeniul construcții
lor. Posibilități există, atît la construcțiile in
dustriale — unda, la aceleași structuri de rezis
tență, consumurile de oțel-beton au crescut ne
justificat — cît și la construcțiile de locuințe, 
în acest sens, ne oprim mai pe larg la activita
tea Trustului regional de construcții-Cluj.

Pe șantierele acestui trust, consumurile de 
oțel-beton s-au redus de la an la an, datorită 
măsurilor luate la întocmirea proiectelor și în 
activitatea de execuție propriu-zisă. Dacă în 1963, 
la un volum de construcții-montaj de 1 milion 
lei s-au utilizat 25,6 tone oțel-beton, în 1964 con
sumul a scăzut la 20,6 tone, iar în 1965 ia 
19,4 tone. Deci consumul de oțel-beton în 1965 a 
fost mai mic cu peste 24 la sută față de anul 
1963. Consumurile amintite, în medie, au fost 
mai reduse cu circa 5 la sută decît normele 
înscrise în documentații. Mai concludente sînt 
consumurile de oțel-beton realizate la blocurile 
turn, executate în orașul Cluj, cu structura de 
rezistență din beton armat, turnat în cofraje 
glisante.

Ing. Aurel IANCEU

(Continuare in pag. a III-a)
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Ședință de lucru privind 

activitatea desfășurată 
în transportul feroviar

Joi dimineața la Ministe
rul Căilor Ferate a început o 
ședință de lucru privind ac
tivitatea desfășurată în trans
portul feroviar.

La ședință participă cadre
le de conducere ale ministe
rului, direcțiilor regionale, 
precum și mecanici de loco
motivă, fochiști, acari, mane- 
vranți, impiegați de mișcare, 
șefi de stații și depouri, lăcă
tuși de revizie, picheri, elec
tromecanici, proiectanți și 
constructori din acest sector, 
din întreaga țară.

Ceferiștii au salutat cu pu
ternice aplauze prezența la a- 
ceastă ședință de lucru a to
varășilor Nicolae Ceaușescu 
Gheorghe Apostol și Mihai 
Dalea.

Ministrul căilor ferate, 
Florian Dănălache, a făcut o 
expunere în care a arătat că 
lucrătorii de la căile ferate au 
obținut succese importante 
în ce privește creșterea volu
mului transportului feroviar, 
de călători și marfă, în utili-

zarea mai judicioasă a mij
loacelor de transport. Pînă la 
sfîrșitul anului 1966, căile fe
rate au fost înzestrate cu 348 
de locomotive Diesel electrice 
de 2 100 CP, ponderea trafi
cului efectuat cu asemenea 
mijloace ajungînd la 50,2 la 
sută. A fost extinsă centrali
zarea electrodinamicâ, iar ca 
urmare a unor importante 
dotări tehnice, ca și mecani
zării unor lucrări cu volum 
mare de muncă manuală, 
productivitatea muncii a 
crescut cu 8,4 la sută. Prețul 
de cost în transportul fero
viar a fost redus anul trecut 
cu 2,16 la sută în comparație 
cu anul anterior

Totodată vorbitorul a scos 
în evidență unele lipsuri 
care persistă în transportul 
feroviar, îndeosebi în res 
pectarea ordinei și discipli
nei, a instrucțiunilor de ser
viciu, în slaba exigență față 
de calificarea cadrelor și în 
folosirea competentă a insta
lațiilor și utilajului modern.

Vorbitorul s-a oprit înde
aproape asupra problemelor 
legate de siguranța circula
ției, subliniind în mod deo
sebit cauzele accidentelor 
care au avut loc în cursul a- 
nului trecut. El a arătat că 
se manifestă deficiențe seri
oase în deservirea călători
lor în stații și trenuri.

A fost supus dezbaterilor 
un amplu plan de măsuri 
menite să ducă la o îmbu
nătățire continuă și rapidă a 
activității în acest important 
domeniu, la asigurarea unor 
condiții tot mai bune de si
guranță. regularitate și con
fort în transportul pe căile 
ferate, corespunzător necesi
tăților actuale ale economiei 
naționale și exigențelor spo
rite ale călătorilor.

In cursul după-amiezii au 
avut loc discuții pe grupe de 
specialitate și în ședință 
plenară.

Lucrările ședinței continuă.
(Agerpres)

o insulă
Se mută

Reportaj la

de Paul ANGHEL

Strune peste Dunăre
Foto i Gh. Vințllă

ÎN CAUTAREA ATRIBUTELOR
Am semnalat, în prima parte 

a anchetei, cazuri care arată 
insuficienta depozitelor la ma
gazine, lipsa unor căi judi
cioase de acces a mărfii din 
magazie la raioanele de 
desfacere. Aceste anomalii 
sînt cu adevărat de neînțe
les cînd e vorba de con
strucții noi, unele aflate 
chiar în centrul Bucureștiu- 
lui. La „Polar", ambalajele 
nu încap în magazie și sînt 
depuse pe trotuar, ceea ce 
este în discordanță cu civi
lizația urbanistică. La ma
gazinul „Unic", depozitele 
au fost astfel situate, încît, 
pînă să ajungă pe standurile 
de expunere, marfa trebuie 
manipulată de 6—7 ori. Nici 
la supermagazinul din Dru
mul Taberei spațiul de de
pozitare nu poate cuprinde 
toate ambalajele. Cum se 
explică asemenea anomalii 
și cum s-ar putea soluționa 
ele ?

E drept că, așa cum e de 
părere tov. MARIN PO- 
METCU, ajutorul șefului de 
unitate de la „Comaliment 
1 ’ (Bd. Magheru), în parte, 
aici este vorba și de ne
glijentă la colectarea amba
lajelor. „în genere, aseme
nea operațiuni de transport, 
ca de altfel întreaga a- 
provizionare — ne spune 
tov. Pometcu — ar trebui 
să se încheie dimineața. Dar 
mașinile sosesc la întreprin-

dere abia la ora 7. Pînă 
se ,-criu formele, pînă „fac 
plirSÎ", e ora 11. La maga
zine ele ajung la prînz, cînd 
aglomerația e 
Lucrătorii preiau 
grabă. Intrarea 
e blocată. Ar. trebui ca a- 
ceste operații să fie mutate 
către primele ore ale dimi
neții, cînd nu sînt atît de 
mulfi cumpărători, iar lucră
torii sînt mai odihniți”.

Dar existenta unor aseme
nea anomalii se explică și 
prin deficiente de construc
ție. Se mai întîmplă și ase
menea situafii : se proiec
tează și se construiește o in

și abia 
stabilește 

Este un 
înfîi fre-

mai mare, 
marfa în 

magazinului

cintă comercială 
după aceea se 
destinafia concretă, 
lucru elementar că 
buie să se cunoască profilul 
unităfii, deverul, necesitățile 
de depozitare și, în funcție 
de aceste realități, să fie ela
borat proiectul.

„Ar fi bine dacă D.S.A.P.C.- 
urile și-ar profila un colec
tiv de proiectare pentru con
strucții comerciale, creînd ast
fel premisele unei speciali
zări — ne spune tov. GH. 
TEODORAȘCU, director ad
junct al Direcției organizării 
comerțului din M.C.I. Arhitec
tura comercială are cerințele 
ei specifice, care trebuie cu
noscute și aplicate corect. 
Realizarea unor incinte co
merciale prea înalte prevă-

MODERNE
ALE COMERȚULUI

Scînteiiancheta

zute cu porticuri, fără utili
tate practică, echivalează cu 
o risipă nerafională de fon
duri. In schimb, pentru depo
zite s-au prevăzut, în unele 
cazuri, suprafefe prea mici, 
ceea ce iarăși este nerajio- 
nal.

Pentru unele magazine 
s-au prevăzut interioare în
conjurate de trei sau patru 
perefi de sticlă. O asemenea 
solufie arhitecturală nu este 
eficientă, căci nu permite 
folosirea rafturilor, iar soa
rele puternic, în condifiile cli
mei noastre, deteriorează 
mărfurile. La rîndul său, ilu
minatul trebuie conceput în 
funcție de marfă. Așa, de 
pildă, lumina fluorescentă nu

e indicată în magazinele de 
carne, deoarece dă produ
selor o înfăfișare vînătă. S-au 
prevăzut, fot in mod greșit, 
decorafii greoaie și scumpe, 
cînd știut este că într-o in
cintă comercială publicitatea 
trebuie făcută în spiritul re
clamei comerciale, dînd posi
bilitatea schimbării ei rapide, 
potrivit necesităților".

„Profilarea și amplasi 
refelei comerciale — 
spune tov. RADU PAUL, 
ful Oficiului de studii și 
cumentare din M.C.I., 
studii, investigații demogra
fice și anchete privind struc
tura populației, nevoile de 
consum etc. Asemenea stu
dii permit să se orienteze

area 
ne 

șe- 
do- 
cer

acfivifafea după criterii știin
țifice”.

De ce la marile unități nu 
există posibilitatea efectuării 
unor comenzi la oră fixă sau 
la domiciliu? De ce magazi
nul nu transportă pînă la do
miciliu, radioul, frigiderul, te
levizorul, în prezenja unui 
tehnician care să le instaleze, 
să dea la faja locului indicații 
privind functionarea ? Aseme
nea servicii fac parte astăzi 
din nofiunea bunei deserviri, 
iar în țările avansate ele se 
practică pe scară largă.

De ce magazinele nu efec
tuează servicii de întreținere, 
de reparafii ? Tov. CONST. 
FLORESCU, decanul Facultății 
de comerț, spune : 
din(ă generală, de 
trebui să fină 
teaua

„E o ten- 
care ar 

seama și re- 
noastră comercială”.

Vasile NICOROVIC1

(Continuare în pag. a Il-a)
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MOGADISCIO 9 (Agerpres). — 
Trimișii speciali Nicolae Puicea 
și Nicolae N. Lupu transmit: Joi 
dimineață, la Villa Somalia, au în
ceput convorbiri oficiale între pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și președintele Republicii 
Somalia, Aden Abdulla Osman.

La convorbiri au participat din 
partea română Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, George Macovescu,

★

MOGADISCIO 9. — Trimisul spe
cial Agerpres, C. Oprică, transmite : 
Joi după-amiază, președintele Con
siliului de Stat, Chivu Stoica, și ce
lelalte persoane oficiale române, 
însoțiți de ministrul afacerilor ex
terne, Ahmed Yussuf Dualeh, au 
vizitat o plantație de bananieri din 
localitatea Afgoi, din apropierea 
capitalei somaleze. La intrarea în 
localitate, mii de cetățeni, fluturînd 
steaguri ale celor două țări și scan- 
dînd „Trăiască România", au făcut 
o frumoasă primire oaspeților.

După o scurtă oprire la reședința 
prezidențială, situată într-un mare 
parc natural, au fost vizitate sec
țiile de sortare, tratare și ambala
re a bananelor.

Pe această plantație se produc 
anual peste un milion de chintale 
de banane.

adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea somaleză 
Ahmed Ismail Abdi, ministrul pla
nificării și coordonării, Abdullahi 
Issa Mohamud, ministrul industriei 
și comerțului, și alte persoane ofi
ciale.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere reciprocă.

*
în seara de 9 februarie primul 

ministru somalez, Abdul-Razak 
Hadji Hussein Hassan, a oferit un 
dineu la Clubul ofițerilor din Mo
gadiscio în onoarea președintelui 
Consiliului de Stat al României. Au 
participat președintele Somaliei, 
Aden Abdulla Osman, președintele 
Adunării Naționale, ministrul afa
cerilor externe, miniștri, membri ai 
Curții Supreme, deputați și alte 
personalități ale vieții politice so
maleze.

Dineu] s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească. Cel de-al doilea furnal de 1 000 

mc de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, intrat în funcfiune 

în primul an al cincinalului
In pag. a Vl-a : Toasturile 

rostite la banchetul oferit 
miercuri seara de președintele 
Somaliei în cinstea președinte
lui Consiliului de Stat al Repu 
blicii Socialiste România.

Foto : Agerpre»
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O veste sosită de la 
Porțile de Fier ne confir
mă că încă un angajament 
al constructorilor a fost 
îndeplinit — cea de-a 
doua linie a funicularului 
ce traversează fluviul a 
intrat de curînd în func
țiune.

Văzusem, la începutul 
anului, funicularul sub 
viscol. Cei doi stîlpi de 
beton înalți de aproape 50 
m, țîșneau parcă de-a 
dreptul din vîrtejurile 
furtunii, susjinînd ca două 
uriașe chei muzicale 
portativul firelor de oțel 
pe care pluteau, ca niște 
note pline, vagonetele: Lu
crarea impune prin îndrăz
neala ei constructivă și 
prin efectul de artă cu 
care împodobește fluviul. 
Ea este, dacă vreți, mo
delul aerian al barajului 
ce va opri apele Dunării, 
un pod de fire suspen
dat între malul stîng și 
insula Golu, pe care 
curge, printr-un voiaj a- 
crobatic materialul de 
construcție pentru baraj. 
Pe sub puntea de fire mu
zicale apele curg slobode, 
plutesc vapoare și remor
chere, dar cele două 
obeliscuri unite prin strune 
de oțel semnifică pentru 
toată lumea că bătălia 
pentru oprirea fluviului a 
intrat într-o nouă etapă.

L-am căutat multă vre
me pe șeful constructor, 
maistrul funicularist Con
stantin Dumitrescu, omul 
care face și acum naveta 
între cele 
traversînd 
cîteva 
ția de încărcare de pe 
insula ~ 
sosire, 
sînt 
I-am 
nia 
bina 
dar 
colo 
glas 
urc cele aproape 
sute de trepte ce se răsu
cesc în spirală pînă în 
turnul ce domină fluviul 
de la înălțimea de cinci 
etaje. Ceea ce părea, vă
zut de departe, un simplu 
turn devine aici, din per
spectiva cabinei, un gi
gant de fier, un colos me
talic ce poartă în pîntec o 
mașinărie de pendulă, în- 
cercîndu-și puterea cu ce
lălalt gigant de pe insula 
Golu, prin tragerea și su- 
praîntinderea celor 33 de 
otgoane de oțel pe cate 
plutesc vagonete cu mii 
de tone încărcătură. Opo
ziția celor doi giganți mi-a 
sugerat acel foc marină
resc „la otgoane", re
produs însă la niște alte 
dimensiuni, avînd ca teri
toriu despărțitor nu o 
groapă de nisip, ci Dună
rea. Disputa o arbitra, 
prin telefon, maistrul 
Constantin Dumitrescu, 
un bărbat atletic, din a- 
ceeași familie cu cei doi 
giganți. pe care de 
altfel i-a ridicat în picioa
re cu numai zece oameni 
Poate de aceea discuția 
noastră, cu tot caracterul 
ei tehnic, avea pe unde
va un ce de fabulos :

două maluri, 
Dunărea de 

ori pe zi de la Bta-

Golu la statia de 
unde vagoanele 

descărcate automat, 
auzit vocea în pîl- 

telefonului dtn ca
de supraveghere, 

ca să ajung a- 
lîngă titularul acelui 
tunător, a trebuit să 

două

(Continuare în pag. a Il-a)

România-militant activ
pentru cauza

securității europene
Popoarele și opinia publică din 

întreaga lume sînt profund preocu
pate de problemele asigurării păcii, 
de crearea unui climat de securita
te, înțelegere și colaborare între 
state. In instaurarea unui aseme
nea climat — deziderat fundamen
tal al întregii omeniri — un rol de 
o deosebită însemnătate au țările 
și popoarele care trăiesc pe conti
nentul european.

Factor activ în politica mondială, 
în lupta forțelor înaintate pentru 
libertate, independență națională 
și apărarea păcii. România socia
listă acordă, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate forțele iubi
toare de pace, o însemnătate deose
bită înfăptuirii acestui deziderat. 
El reprezintă unul din obiectivele 
permanente ale eforturilor pline de 
energie ce Ie depun pe plan ex
tern Partidul Comunist Român, gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, convinse că astfel țara noastră 
își îndeplinește una din importan
tele îndatoriri internaționale ce-i 
revin atît în calitate de stat socia
list, cît și de țară europeană. Po
porul român, ca și celelalte popoa
re europene, nu poate uita faptul că 
Europa a fost numai în ultima ju
mătate de secol teatru) unor dis
trugătoare conflagrații mondiale, 
care au provocat milioane de victi
me omenești și uriașe pagube ma
teriale aducînd mari daune pro
gresului și civilizației întregii ome
niri. Nu este un secret pentru 
nimeni că în Europa postbelică 
s-au menținut și se mențin încă 
numeroase vestigii ale celui de-al 
doilea război mondial, se resimt 
încă efectele „războiului rece" pro
movat. de cercurile Imperialiste, 
dăinuie încă relații de încordare 
și fricțiuni între țări. Tocmai de 
aceea, partidul și guvernul țării 
noastre consideră că e necesar să se 
depună toate eforturile pentru ză
dărnicirea planurilor agresive ale 
cercurilor imperialiste, militariste 
și revanșarde, pentru înlăturarea 
factorilor de tensiune existenți în 
viața internațională de pe continen
tul nostru, pentru netezirea terenu
lui spre pace și securitate în Eu
ropa. „Problema securității euro
pene nu este pentru poporul nostru 
o problemă abstractă — a declarat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C C. al P.C.R. — ea 
este legată de asigurarea condițiilor 
muncii sale pașnice, de posibilitatea 
de a asigura mersul înainte al de- 
săvîrșirii construcției socialiste și 
crearea condițiilor pentru trecerea 
la construirea comunismului. Iată 
de ce partidul nostru, guvernul 
nostru se preocupă îndeaproape de 
problema securității europene". 
România consideră că, așa cum 
de-a lungul istoriei. Europa a adus 
un aport de seamă la cauza înflo
ririi civilizației și progresului so
cietății umane, astăzi. în condițiile 
frămîntatei epoci pe care o trăim, 
ea poate găsi resurse pentru a con
tribui în mare măsură la însănă
toșirea vieții internaționale, la 
preîntîmpinarea unui nou război 
mondial, la asigurarea vieții paș
nice a popoarelor. Orice succes ob
ținut pe calea întăririi securității

europene este de natură să aibă un 
efect pozitiv asupra întregii vieți 
internaționale, sporind șansele 
unei păci trainice pe toate conti
nentele. Animată de această con
vingere. România nu precupețește 
nici un efort, pentru a-și aduce în
treaga contribuție la realizarea 
securității europene.

Le revine țărilor socialiste, par
ticipante la Consfătuirea de la 
București din iulie 1966, meritul de 
a fi pus în toată lumina însemnă
tatea și necesitatea înfăptuirii secu
rității europene, de a fi concretizat 
căile de traducere a ei în viață. 
Importantul document al Consfă
tuirii, „Declarația cu privire la în
tărirea păcii și securității europe
ne", s-a impus atenției generale ca 
o platformă largă, un program con
cret de acțiune pentru înfăptuirea, 
prin eforturile tuturor statelor eu
ropene, a acestei năzuințe majore 
a popoarelor din Europa și din 
lume. Prin elaborarea acestui 
document, prin propunerile pe 
care le preconizează, țările so
cialiste s-au afirmat o dată 
mai mult ca purtătoare consecven
te ale stindardului luptei pentru 
zădărnicirea planurilor agresive ale 
imperialismului, pentru o pace 
trainică, subliniind astfel și mai 
evident creșterea rolului socialis
mului în dezvoltarea socială con
temporană, contribuind la sporirea 
prestigiului și influenței sale în 
lume.

Pornind de la analiza actualului 
raport de forțe în Europa și în 
lume, constatînd că se intensifică 
și se dezvoltă neîncetat tendința 
spre înlăturarea reziduurilor „răz
boiului rece" și a obstacolelor ce 
mai stau în calea colaborării inter- 
europene, Consfătuirea de la Bucu
rești a ajuns ia concluzia că 
prezent a apărut posibilitatea 
bordărij problemei securității

în 
a- 

în- 
tr-un mod nou, pe baze acceptabile 
pentru toate statele Europei.

Posibilitatea efectivă de a înainta 
spre țelul securității europene se 
sprijină pe existența și afirmarea 
în viața politică a continentului 
nostru a unor uriașe forțe sociale 
interesate în consolidarea păcii — 
țările socialiste, clasa muncitoare, 
forțele democratice din țările vest- 
europene — pe dezvoltarea unor 
curente de opinie favorabile aces
tei idei în cercuri largi ale opiniei 
publice și cercuri guvernamentale, 
pe aspirația popoarelor spre coo
perare. Pe drept cuvînt arăta De
clarația de la București că în „Eu
ropa se intensifică și se dezvoltă 
tot mai mult curentul în favoarea 
lichidării rămășițelor războiului 
rece și a obstacolelor care stau 
în calea dezvoltării normale a co
laborării generale europene, pen
tru rezolvarea problemelor litigi
oase pe calea înțelegerii reciproce, 
pentru normalizarea vieții inter
naționale și apropierea dintre po
poare".

V. ILIESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL 
DIVERS
Blocul turn

Octombrie 1966. In gara 
Craiova au sosit 15 tone îngră
șăminte chimice pentru C.A.P. 
Gubaucea. Cooperatorii le-au 
dus în curtea lui Miltiade Po
pescu din Craiova (Ana Ipă- 
tescu 41), spunîndu-i : „în două- 
trei zile le luăm". Dar a trecut 
toamna, a venit iarna și sacii cu 
îngrășăminte din curtea orășea- 
nului se împrăștie. Sînt motive 
să se creadă că la primăvară, cînd 
vor cădea ploile și îngrășămintele 
vor fi încorporate în... ziduri, 
modesta casă a lui M. Popescu va 
deveni bloc-turn. Păstrați măcar 
un sac consiliului de conducere 
al cooperativei. Să-i crească, vi
guroasă și sănătoasă, autocritica.

La vadul 
Argeșului

O întîmplare de au stat apele I 
Apele Argeșului. Șoferul Petre 
Matei de la hidrocentrala de pe 
Argeș a încărcat autocamionul 
31-B-8846 cu lemne pentru ma
caragiul Petre Nica de la secto
rul electromontaj. Făcea o cursă 
clandestină. La trecerea Argeșu
lui, prin vad, s-a împotmolit. 
Apoi au acoperit-o apele. Pentru 
scoaterea ei la mal a fost nece
sară oprirea hidrocentralei (cu 
aprobarea dispecerului națio
nal I) Cei doi vinovați, cum se 
simt ? Ei n-au intrat (încă) la 
apă ? Ori au trecut, prin întim- 
plare, ca gîsca prin apă I

Pe cine aperi, 
d-le avocat ?

Mintea refuză să priceapă și 
inima se sfrînge. Din ce ungher 
a ieșit omul acesta ? Locuiește în 
Tîrgoviște, str. Independentei 37. 
Florea Lăzărescu are locuință bu
nă, fine în gazdă elevi. Dar pro- 
pria-i mamă, deși el este unicul 
fiu, nu și-a găzduit-o. Trăia la o 
altă adresă, în același oraș. Tri
bunalul îl obligase la o minimă 
pensie de întreținere. Nu s-a su
pus. N-a trecut pe la băfrînă un 
an și ceva. In cele din urmă l-au 
invitat tovarășii de la sfat, la că- 
pătîiul mamei, cifindu-i raportul 
medico-legal : „Moartea a fost 
violentă și se daforește inanifiei- 
cronice și frigului’. Procuratura l-a 
chemat în judecată. Dar iată că 
avocatul Ion Popa pledează cu e- 
locinfă pentru... nevinovăția clien
tului, cerînd achitarea, pe motiv 
că defuncta „nu s-a aflat în răs
punderea inculpatului* (I) Dar dv. 
în răspunderea cui vă aflafi, d-le 
avocat ? în nici un caz a Legii, a 
Moralei sau Onoarei I

Autoservire
Oradea. La, 5 dimineața, ca de 

obicei, mașina a lăsat lăzile cu 
lapte îmbuteliat la primul bloc din 
cvartalul „1 Mai". Dar remiziera 
Ileana Damian n-a venit. Se îm
bolnăvise. La orele II, cînd a ve
nit cu mașina, după sticlele goale, 
delegatul O.C.L. Alimentara a vă
zut, într-un coș, banii : cetățenii 
se serviseră singuri. Din contrava
loarea celor cîteva sute de litri 
de lapte nu lipsea nici un leu. In 
preajmă nu era nimeni. Doar co
rectitudinea.

Filantropie
Sînt oameni „de zahăr" cei 

din conducerea I.C.I.L. Olte
nia. Suflete caritabile. Ău nu
mit ca șef al Oficiului raional 
I.C.I.L.-Balș pe Ion Tucana, 
cunoscut infractor, iar ca șef 
contabil pe Octavian Ciulin, 
care avea la activ multiple 
condamnări. Cei doi au profi
tat de această binefacere. îm
preună cu alți indivizi de teapa 
lor au delapidat 62 000 lei. O 
parte din prejudiciul adus a- 
vutului obștesc a rămas nere
cuperat. Sperăm că nu pentru 
mult timp. Cei care i-au an
gajat nu sînt... solvabili ? 
După cum se știe, se mai pot 
face și acte de filantropie. 
Dar nu cu banii statului.

Nuntă 
ca în filme

Nuntă mare la Vărbilău-Te- 
leajen ! Garoflid Olaru își mă
rita fata. Evenimentul urma 
să fie sărbătorit cu tot fastul 
la căminul cultural. Cînd alaiul 
cu chiote și strigături s-a oprit 
la ușa căminului, aici rula un 
film. Nerăbdători, nuntașii au 
dat buzna in sală. Tatăl mi
resei a luat „cu asalt" cabina 
de proiecție. Spectatorii au 
fost evacuați cu forța, deși 
abia vizionaseră cîteva sec
vențe. Directorul căminului 
cultural e mulțumit. Toată 
noaptea a stat lingă naș. Pen
tru cele întîmplate și-o găsi 
și el, o dată, unul.

Rubricâ redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICA

Cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii".

CUM S-A STINS
ECOUL

UNEI CRITICI
După apariția anchetei „Să des

cifrăm „fatalitatea" orelor supli
mentare", la redacție au sosit mai 
multe scrisori care, 
aceeași problemă, 
aspecte. De curînd 
sesizări am fost la 
„Automatica" din 
scurt, iată despre

referindu-se la 
relevă și alte 
pe baza unor 
Întreprinderea 
Capitală. Pe 

. _ . __ ____  ce este vorba.
La gazeta de perete a secției I a 
apărut un articol care arăta că și Ia 
întreprinderea „Automatica" „sînt 
cazuri frecvente de prestare a ore
lor suplimentare, lucru care se in- 
tîmplă lună de lună, decadă de de
cadă". Deși tonul critic al articolu
lui era ponderat, făcut — se vede 
— cu o anumită... 
avut sorți să fie 
apreciat de cei 
cărora le 
destinat, 
nerul 1 
Stanică, 
unui atelier, 
simțit probabil 
că pe undeva 
dresează și dumnealui. Și atunci 
și-a făcut singur „dreptate". A 
smuls articolul de la gazetă. După 
acest gest, înțelegîndu-i probabil 
gravitatea, prudent s-a adresat bi
roului organizației de bază din sec
ția I de la care cu destulă ușu
rință a primit consimt,ămîntu) ca 
articolul să nu mai fie publicat.

A fost sau nu întemeiată critica 
privind prestarea orelor suplimen
tare 7

Am discutat cu numeroși munci
tori, maiștri, membri și nemembri 
de partid. Incepînd de la ei și pînă 
la directorul întreprinderii, cu toții 
recunosc că prestează ore de mun
că suplimentară (aici unii folosesc 
formula mai diluată „ore peste pro
gram"). De asemenea, interlocuto
rii au observat că acest sistem de 
lucru se practică de mai multi ani. 
Aprovizionarea tehnico-materială 
provoacă încă numeroase greutăți. 
Printre altele tovarășul ing. 
loan Geambașu, directorul înfre- 
prinderii, ne-a relatat că două 
treimi din orele suni i men tare pres
tate reprezintă timpul menit să 
„umple golul" lăsat de absentele 
nemotivate, învoiri, întîrzierile de 
la program.

Dar timpul efectiv de lucru, rele 
8 ore de program, de muncă activă, 
este folosit integral, aduce el maxi
mum de efect economic 7 La sec
ția I, de pildă, răspunsul primit 
din partea unor tovarăși din biroul 
organizației de bază, a președinte
lui de secție sindicală, a șefului de 
secție și altor muncitori este dife
rit : unii spun că se lucrează efec
tiv 6 ore. alții 5—4. Cu totii sînt 
de părere că se pierde încă mult 
timp. Unii lucrează cu mînecile su
flecate. tot timpul, alții rămîn pes
te program pentru a recupera 
timpul scurs între două șuete.

De altfel, parcurgînd materialele 
adunării 
de bază 
urmă — 
pronunțat 
poate constata 
care din cei 
vîntul au supus 
pre indisciplina în 
gerînd totodată biroului organiza
ției de bază măsuri pentru instau
rarea unei atmosfere de înaltă exi
gentă, pentru o disciplină exem
plară. Dacă acest capitol a consti
tuit atunci un punct cardinal al 
dezbaterilor, cu atît mai surprinză
tor este că birou] organizației de 
bază amînă nejustificat trecerea de 
la discuții la fapte, plasarea pro
blemei disciplinei în centrul mun
cii politico-educative ca pe un o- 
biectiv important și imediat. Pen
tru comitetele și grupele sindicale 
forța opiniei publice, influența ei 
față de abaterile de la disciplină

• era
Ingi- 

Marin 
șeful 

a

precauție, el n-a

(Urmare din pag. I)

rămînă o noțiune în- 
în rapoarte, generală,

continuă să 
scrisă doar 
abstractă.

Acesta ar 
al cauzelor 
suplimentare la „Automatica". Ecoul 
criticii articolului Ia care ne-am re
ferit s-a stins repede. Este ușor de 
presupus pe cine anume ar fi su
părat ea și ce măsuri s-ar fi impus 
să fie luate pentru ca un semnal 
critic, principial, să aibă în cele 
din urmă și efectul cuvenit.

Așa prezentindu-se faptele 
articolului 8- 
gazeta de pe- 
la intrarea în

fi doar un scurt istoric 
care generează orele

la

viața de partid

critica i se a-

de alegeri a organizației 
ținută cu trei luni în 
caracterizată nrintr-un 
spirit combativ — 

că aproape 
care au luat 

unei critici 
muncă.

se 
fie- 
cu- 
as- 
su-

(Urmare din pag. I)

— Care e rostul acestei 
lucrări în ansamblul con
strucției de la Porțile de 
Fier 7

— Este o instalație de 
transport cu cale dublă, 
construită și pusă în func
țiune pentru a -transporta 
la fabrica de betoane... 
insula Golu.

Caracterul fabulos 
confirma într-adevăr :

— Veți transporta ae- 
riqn o insulă 7

— Da, o insula, adică 
vreo .cîteva milioane de 
metri cubi de balast de
pozitați de Dunăre, în mod 
avantajos, chiar în apro
pierea viitorului baraj.

Se operează cu măsurile 
de la Porțile de Fier. Con
strucția hidrocentralei se 
compune din mișcări mari 
de strategie, asemănătoa
re unei spectaculoase 
partide de șah, în care 
fluviul pierde rînd pe rînd 
pozițiile și piesele avan
tajoase, încordîndu-se 
pentru înfruntarea supre
mă. Va fi remiză sau șah- 
mat 7 Sîntem în plină par
tidă, iar Dunărea pierde 
piese mereu. In ansam
blul construcției funicula- 
rul este o mișcare de 
pion. Pe puntea de fire a 
celor două linii de tran
sport, constructorii vor 
smulge din inima fluviului 
cîte 600 tone de nisip și 
prundiș pe ord. Pionii albi 
pe care îi pierde Dunărea 
devin prin prelucrare cu 
ciment pionii negri pe

„Automatica", locul 
mintit n-ar fi fost la 
rete dintr-o secție ci, 
întreprindere, acolo unde se află 

gazeta centrală, 
organ al comi
tetului de par
tid și al comi
tetului sindica
tului din între
prindere. Este 
de mirare cum 

comitetul de partid care aflase 
de această situație n-a interve
nit energic pentru 
răspundere a celor 
cercat să înăbușe critica. Deși cu 
destulă întîrziere, poate, de astăda 
tă se vor trage concluziile necesare 
atît în privința cauzelor care gene
rează „suplimentarele" cît și de fe
lul cum trebuie să fie stimulată 
critica justă, constructivă, în acti
vitatea colectivului, ca factor mo
tor de descoperire și înlăturare a 
neajunsurilor.

De altfel, după discuțiile purta
te, am înțeles că tovarășii din co
mitetul de partid (secretar Petrea 
Dobre) și conducerea întreprinderii 
au tras învățăminte corespunză
toare ; sînt preconizate măsuri po
litice, tehnice și organizatorice — 
pentru îmbunătățirea organizării 
producției și a muncii, pentru întă
rirea disciplinei și curmarea, pe a- 
ceastă cale, a „suplimentarelor", a 
muncii în asalt, astfel ca disciplina 
să însemne un cuvînt de ordine 
pentru întreg colectivul, de la pri
mul la ultimul om.

tragerea la 
care au în

Constantin MORARU

Șefii de unităfi pe care i-am întrebat 
ne-au dat următoarele răspunsuri : „Ar 
fi bine, dar nu avem oameni și spafiul 
necesar”. Sau : „Am încercat cîfe ceva, 
dar n-a mers. Cumpărătorii noștri nu 
sînt obișnuifi să dea comenzi la do
miciliu”. Sau : „Ce rost are să mai în- 
fiinfăm un serviciu, doar avem două 
case de comenzi la domiciliu, 
„Mercur” și „Unic”. Dar nici acestea nu 
sînt prea căutate". (ȘHIVU IOAN, casa 
de. comenzi „Unic" : „Ni se adresează 
zilnic, în medie, 10—15 comenzi la 
domiciliu și 36—50 de comenzi la oră 
fixă. Solicitările cresc în perioadele 
cind refeaua comercială e aglomerată 
(de sărbători) sau cînd e vreme rea”.

De ce publicul nostru se rezumă la 
astfel de servicii numai în cazuri ex
treme ? Oare este el refractar la avan
tajele unei deserviri perfecționate î

— Nicidecum. Cumpărătorii întîm- 
pină cu satisfacție orice initiative în do
meniul deservirii comerciale, ne spune 
dr. DUMITRU DIMA, conf. univ. la Fa
cultatea de corner). Cu condifia ca ori
ce modalităfi noi să ofere avantaje e- 
vidente. Dar casele de comenzi, la ser
viciile cărora am apelat și eu; au uri 
sortiment limitat, condiționează efectua
rea vînzărilor.

Ce împiedică 
menea servicii : 
consecventa. 'Nu 
în aplicare o nouă metodă, trebuie să 
obișnuiești publicul cu practicarea ei, 
să-l convingi prin avantajele pe care 
le oferă. Aceasta este, de altfel, și pă
rerea unor specialiști din cadrul Mi
nisterului Comerțului Interior : „Există 
posibilitatea de a se efectua asemenea 
servicii la toate magazinele mari. Sînt 
ore de reflux cînd personalul ar putea 
pregăti pachete. Nu e nevoie de an
gajarea unui personal suplimentar, ci 
de o mai bună organizare. Asemenea 
metode au fost introduse, cu bune re
zultate, în unități comerciale la Bra- 
șdv și Cluj și ar trebui extinse în toată 
tara”.

dezvoltarea unor ase- 
lipsa de inițiativă, in- 
este de ajuns să put

CU CE SE VEHI 
CULEAZĂ MĂR
FURILE?

Se mai văd în magazine confecfii 
cu aspect neglijent, deși în fabrică, 
după finisare, aveau o înfățișare agrea
bilă.

— Ar trebui extinsă gama mijloace
lor de transport specializate — ne spu
ne tov. GH. TEODORAȘCU. Din pro
vincie, îmbrăcămintea vine în baloturi. 
Sînt necesare containere pentru trans
portul pe C.F.R. După cum e necesar 
ca Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să urgenteze producția unor mij-

noutAti In
PRODUSELOR DE

de aȚinînd seama de cerința consumatorilor 
găsi în unitățile de desfacere pîine și produse de 
panificație cît mai proaspete, chiar calde, între
prinderile producătoare, în colaborare cu orga
nizațiile comerciale, au luat o serie de măsuri 
organizatorice menite să satisfacă această cerință, 
între altele, s-au diminuat stocurile din centre 
de desfacere, programarea producției se face 
astfel încît cea mai mare cantitate de pîine și 
produse de panificație să fie scoasă din cuptoare 
în cursul nopții și dimineții, iar transportul de 
la fabrici la centrele de vînzare a fost sincroni
zat mai bine cu cererile din orele de vîrf. La co
mandă telefonică, în maximum trei sferturi 
ceas, piinea cerută sosește de la fabrică, 
sortimentele de pîine, cele cu adaus de 
au avantajul că se mențin proaspete mai 
vreme decît pîinea obișnuită.

Și produsele mărunte de franzelărie — 
cornuri, batoane etc. — sînt mai apetisante cînd 
sînt calde. De aceea, se prevede apropierea uni
tăților care produc astfel de specialități de cen
trele de desfacere. în acest an va începe con
strucția a 4 unități de producție în noile cartiere 
din Capitală, care vor livra produsele calde 
punctelor de desfacere din zona respectivă. în
treprinderea de panificație „Herăstrău", în uni
tatea de pe str. Cosmonauților, a organizat vîn- 
zarea unui sortiment de cornuri calde, de o 
deosebită frăgezime.

Gama specialităților s-a îmbogățit, în ultima 
vreme, cu cîteva produse noi : franzele „Dîmbo-

de 
Dintre 
cartofi 
multă

chifle,

SE MUTĂ
care îi folosesc construc
torii, aruneîndu-i din nou 
în fluviu sub forma mili
oanelor de tone de beton. 
Acesta e rostul funicula- 
ruluL De pe tabla de șah 
a luptei am ales totuși 
această mișcare, cu plă
cerea de a o înfățișa ci
titorilor pentru perfecțiu
nea cu care a fost exe
cutată.

— In ce a constat difi
cultatea lucrării 7

Maistrul funicularist Con
stantin Dumitrescu, vete
ran al acestei meserii de 
acrobat și alpinist, a 
montat în cei 24 de ani 
de activitate cîteva zeci 
de transportoare aeriene 
care au pus la vremea lor 
tot atîtea probleme con
structive. Lucrarea de la 
Porțile de Fier l-a găsit 
înarmat, în fruntea unei 
echipe calificate și des
toinice care are în palma
res cîteva victorii remar
cabile. Era înarmat deci 
și cu experiență, și cu 
pasiune pentru a aborda 
noua lucrare cu compe
tență și răspundere. Meș
terul nu-și reține totuși 
emoția prilejuită de pri
mul contact cu proiectul 
și ne-o mărturisește :

— E drept, în ansam
blul construcției de la 
Porțile de Fier, lucrarea

noastră are exact rolul 
unui pion pe o tablă de 
șah. Dar cu atît mai mult, 
mutarea trebuia executată 
perfect. Am studiat cu a- 
tenție proiectul. Ni s-a 
încredințat o lucrare uni
cat, prin caracteristicile 
ei tehnice și prin dificul
tățile naturale pe care le 
avem de învins.

— Traversarea fluviu
lui 7

— Traversarea și mon
tarea firelor fără să 
oprești o singură clipă 
circulația pe fluviu.

— Era o soluție impusă 
de proiect 7

— Nu, ne-am impus noi 
înșine această soluție.

Ni s-a explicat. Funicu- 
larul are 33 de cabluri, 
iar traversarea și monta
rea unuia singur însem
na opt ore de lucru, adi
că o zi. Practic ar fi fost 
necesar 33 de zile de în
trerupere a navigației pe 
această arteră interna
țională, ceea ce ar fi obli
gat statul nostru la o com
pensație în valută față de 
firmele de navigație, re- 
prezentînd sute de mii de 
lei.

— Cum s-a procedat 7 
Ne interesează nu atît din 
punct de vedere tehnic, cît 
mai ales ca proces de 
căutare, de gîndire inova-

In căutarea
atributelor
moderne
ale comerțului

loace specializate pentru transportul mo
bilei, remorci izoterme etc. Ar mai fi ne
cesare și vehicule pentru împrejurări 
speciale (de pildă, deplasarea la sta
dioane în zile de meci, vara — la 
ștranduri). Tot în această direcție, e de 
rejinut sugestia ce ni s-a făcut la 
I.C.R.T.L-București pentru confecționarea 
unor dubife cu 6 compartimente des
tinate 
runte. 
bizui

transportului unor articole mă- 
Comerful modern nu se poate 
numai pe camion.
Ce perspective se întrevăd în 
ce privește introducerea auto-ceea

matelor, dai fiind că aceste mijloace 
de desfacere a produselor prezintă a- 
vantaje de necontestat (eficacitate eco
nomică, deservire promptă la orice oră 
a solicitanților etc ) ?

— Rețeaua de aufomate — spune 
tov. director adjunct GH. DORIN 
VIERU, de la Direcfia organizării co
merțului din M.C.I. — cunoaște o lar
gă utilizare în străinătate, tocmai a- 
vînd în vedere avantajele. La noi func
ționează în cîteva locuri, la Brașov și 
la București. Pe baza studiului întoc
mit, ca urmare a indicațiilor Consfă
tuirii pe fără a lucrătorilor din comerf, 
automatele vor fi plasate afară, pe stra
dă, funcfionînd cu monezi de metal 
divizionare (nu cu fise speciale). Ele 
urmează să confină produse de cerere 
zilnică. Desigur că introducerea auto
matelor presupune o acțiune susținută 
din partea industriei, precum și tipizarea 
ambalajului.

DESFACEREA

PANIFICAȚIA
vița" de 600 gr., „Spicul" — o franzeluță foarte 
lungă și subțire specială pentru sandvișuri, fran- 
zeluțe cu 
ziana" și

margarina și zahăr 
altele.

de 200 gr., „Pari-

O INSULĂ
toare. Metoda de traversa
re, ingenioasă și îndrăz
neață, aparține maistrului 
Constantin Dumitrescu și o 
reținem pentru spiritul 
inventativ al meșterului, 
pentru pasiunea construc
torilor de la Porțile de 
Fier.

Victoriile 
inteligenței

— Important este să 
pornești de la necesitate, 
îmi răspunde meșterul, să 
pornești de la ideea că nu 
ai în buzunar acești bani 
sau dacă-i ai că poți să-i 
folosești mai bine, inves- 
tindu-i în altă parte cu 
folos înzecit. Ce rost avea 
să plătim 33 de zile de 
întrerupere a navigației, 
cînd putem plăti cu mult 
mai ușor printr-o soluție 
inteligentă 7

Ne-am oprit asupra a- 
cestui punct al discuției, 
fiindcă problema viza un 
interes mai general. De ce 
alteori nu plătim cu inte
ligență, prin căutare crea
toare, prin efort intelec
tual, prin soluții chibzuite 
și îndrăznețe, cruțînd im
portante rezerve de bu

nuri pe care la rîndu-le 
le putem folosi inteligent? 
De ce 7 Fiindcă soluțiile 
inteligente nu vin singure 
și nu se impun de la sine?

— E adevărat, confir
mă meșterul, soluțiile în
drăznețe cer eforturi și 
bătaie de cap, cer uneori 
mult spirit de observa
ție și...

Mai presus de toate, nl 
se pare nouă, cer dăruire. 
Acest admirabil meșter 
constructor de la Porțile 
de Fier este în primul 
rînd un pasionat. Mi-a 
povestit, în fața unor 
schițe simple pe care le-a 
trasat cu creionul, istoria 
elaborării inovației, parte 
din nopțile lui de frămîn- 
tare și gîndire care au 
aprins pînă la urmă seîn- 
teia soluției. Nu puteam 
continua discuția în urui
tul asurzitor al agregate
lor. Meșterul era silit să-și 
răcnească ideile, ceea ce 
ar fi fost foarte nimerit 
pentru multe urechi surde 
de aici și de aiurea. Am 
coborît deci treptele în 
spirală, am reintrat în vis
col, apoi ne-am așezat la 
căldură, la o masă a can
tinei de șantier. Am reluat 
discuția din același punct, 
urmărind în gînd uruitul 
ritmic al funicularului.

— Prima idee pe care

DRUMUL DE LA 
FABRICĂ LA 
CUMPĂRĂTOR

experiență s-a încercat 
O.C.L. „Confecția” din 
reunirea, la nivelul a- 
atît a desfacerii cu ri- 
celei cu amănuntul. „A- 

ne spune 
acestei

După părerea tovarășilor ION STÂ- 
NESCU și ION STANCIU, cadre didac
tice din învă)ămîntul comercial, există 
neconcordanfe între unitățile operative 
și întreprinderile cu ridicata. Uneori 
mărfurile solicitate se găsesc prin cot
loanele cine știe cărui depozit. De ce 1 
Fiindcă unii contractează și alfii vînd 
Unii (cei din sistemul cu ridicata) au 
interesul să vîndă tot ce au primit, pe 
cînd ceilal(i (lucrătorii din magazine) 
cer produsele căutate. Solufia ? Forme 
de legătură între fabiică și consuma
tori, mai directe, mai eficiente.

O astfel de 
de curînd la 
București, prin 
celeiași unită)i, 
dicata, cît și a
vanfajele sînt evidente” 
tov. IANCU OSIAS, directorul 
organizații comerciale. înainte vreme, 
la contractări eram un simplu 
fant. Discufiile cu fabrica se 
printr-un intermediar : întreprinderea cu 
ridicata. Acum contractăm în mod di
rect articolele de care avem nevoie. 
Avem la depozite îndrumători (dispe
ceri), care cunosc in orice moment ce 
există în depozite și ce lipsește pe re
țea. Datorită acestui fact vom putea 
stabili mai adecvat profilul magazine
lor noastre, conform cerințelor reale 
ale cumpărătorilor. Preconizăm, astfel, 
să deschidem magazine specializate în 
confecfii pentru bărbați și adolescenți, 
în confecfii pentru adolescente, pen
tru vînzarea paltoanelor, să deschidem 
o mare „casă a îmbrăcămintei* etc.

— In prezent se practică ta unele 
magazine alimentare, ne spune tov. 
BUIOR STĂNESCU, director al Direc
ției organizării comerțului din M.C.I., 
sistemul aprovizionării directe de la u- 
nităfile producătoare (pîine, lapte, car
ne). Acest sistem ar trebui să fie ge
neralizat. Scurtarea vehiculării, reduce
rea dublei depozitări înseamnă econo
mie de timp, de cheltuieli de circula
ție, satisfacerea mai bună a cererii 
cumpărătorilor.

consul- 
purtau

CUM INFLUEN
ȚEAZĂ COMER
ȚUL INDUSTRIA 
BUNURILOR DE
CONSUM ?

uni- 
ma- 
d in

Am întrebat în special șefii de 
fă)i : elfi vizitatori frec zilnic prin 
gazinul dv. ? Care e structura, 

punct de vedere social, a clientelei ?

am găsit-o, ne mărturiseș
te cu simplitate, a fost a- 
ceea că parte din mano
pera de prelucrare a ca
blului se putea desfășura 
la sol și nu în aer.

Cablurile au fost deci 
desfășurate în lungul 
insulei Golu și tot aici, în 
liniște, nestingheriți de 
nimeni, funiculariștii au 
prelucrat firele cu man- 
șoane, sub supravegherea 
meșterului. Jocul „la oi- 
goane” a avut deci o re
petiție generală la sol. A 
urmat a doua etapă, lan
sarea, la distanță de o zi, 
a cablurilor în fluviu, 
printr-o complicată mișca
re, perfect sincronizată, 
între un remorcher și un 
tractor K.S. 300 aflat pe 
insulă. Traversarea, diri
jată cu semnalizatoare de 
pe cele două maluri, se 
efectua în nu mai mult de 
20 de minute, în pauzele 
circulației pe Dunăre. S-a 
ținut telefonic legătura cu 
administrația Porților de 
Fier de la Orșova, sem- 
nalizîndu-se din vreme 
apariția navelor, timp în 
care funiculariștii să pre
pare ridicarea cablului 
din apă și întinderea lui 
sub tensiune.

Schematic operația e 
simplă, ea pretinde o per
fectă sfneronizare de miș
cări, o promptitudine fără 
cusur în adoptarea solu
țiilor, știință și calm. To
tuși în aceste minute de 
traversare nu cablurile, ci 
nervii oamenilor se aflau 
sub tensiune, nervii mește

Care sînt prefenfiile la calitatea măr
furilor, la deservire ? Cu mici excepții, 
am obfinut răspunsuri vagi : „N-am fă
cut nici un sondaj’, „La noi vine lume 
din tot Bucureștiul”, „Dimineața vin 
fărani din împrejurimi, după masă din 
mediul urban” etc. De aici se deduce 
faptul că cei ce stabilesc sortimen
tele și cantifatea mărfurilor nu cunosc 
datele elementare privind caracteristi
cile < lentelei. Se iau uneori cifrele din 
vech-ul plan cărora li se aplică un 
coeficient de creștere, lată toată pla
nificarea.

„în accepțiunea modernă, comerful 
trebuie să se supună permanent juriu
lui consumatorilor, ne spune dr. MIHAl 
DEMETRESCU de la Oficiul de studii 
și documentare al M.C.I. Numai astfel 
poate influenta în mod activ producția, 
conform cererii de consum stabilită î" 
mod știinfific. Desigur nu putem pre
tinde fiecărui șef de magazin să fie 
un specialist în econometric. Datoria 
lui e să 
afi plecat fără 
mic, marfa 
rat-0 corespunde 
afi vrea să găsifi
La nivelul întreprinderilor cu ridicata, 
ar fi indicat să existe niște laboratoare 
de cercetări privind lansarea produse
lor noi. In cadrul lor să fie anchetate 
grupe de consumatori asupra tuturor 
chestiunilor ce interesează comerful. La 
nivel central, cercetările să se desfă
șoare pe un plan și mai larg, în co
laborare cu industria, referitor la reac
țiile piefei, la posibilitățile de absorb
ție a unor mărfuri”.

se

pe

intereseze : de ce 
să cumpărați ni- 
care afi cumpă- 

dorinfelor dv., ce 
în magazinul nostru ?

SE FAC CERCE
TARI ȘTIINȚIFICE 
ÎN DOMENIUL
COMERCIAL?

Mulfi dintre interlocutori (Nicolae Li- 
sandru, Mihai Demetrescu, Al. Redeș 
etc.) s-au referit la faptul că o seamă 
de deficienfe care s-au semnalat in 
cursul anchetei reflectă carenfe ce t'n 
și de domeniul teoretic Considerarea 
comerfului ca o activitate cu misiune 
preponderentă de repartizare, de 
distribuire a produselor de consum 
livrate de industrie, a făcut să fie ig
norată natura lui specifică, de „inter
punere în schimb” activă, între con
sumator și producător. A fost uneori 
subestimat faptul ca esenfa actului de 
cumpărare are la bază alegerea, op
țiunea între produse. Investigarea pieței 
și a cererii de consum, munca de cer
cetare privind metodele, tehnica, or
ganizarea și conducerea întreprinderi
lor comerciale etc. sînt premise ale 
modernizării comerfului.

Desigur că stimularea 
buie îmbinată cu aefiuni 
gîndite, eficiente, pentru 
și modernizarea continuă 
merciale. Există premise

cercetării tre- 
practice, bine 
perfectionarea 
a rețelei co
ca deservirea 

maicomercială să satisfacă mai bine, 
prompt, cu eficientă spoiită și la un 
nivel mai înalt, pe consumatori.

rului, nervii celor zece 
funiculariști sincronizați 
pînă la unul cu fiecare 
mișcare impusă în fracți
uni de secundă. Răsuflau 
ușurați la sfîrșitul zilei, 
cînd struna de oțel stră
lucea suspendată peste 
fluviu. Am răsuflat la 
rîndu-mi ușurat, închein- 
du-se această parte a po
vestirii. Dar emoțiile mun
cii s-au reluat peste cite- 
va zile. Printr-un protocol 
internațional constructorii 
s-au angajat să constru
iască sub funicularul 
propriu-zis un pod pro
tector de sîrmă prin care 
să nu treacă spre nave 
nici o pietricică.

— Cum ați urcat pla
sele 7 Este vorba de 10 000 
m.p. de plasă, un hectar 
de sîrmă.

— Le-am tras sus ca pe 
niște jaluzele.

Intr-adevăr, oul Iui Co- 
lumb 1

— In plus, merită men
ționat, ni se atrage aten
ția, în tot timpul montajului 
n-am avut un singur ac
cident de lucru, oamenii 
au muncit fără să capete 
măcar o zgîrietură.

Aș numi și acest succes 
încă o victorie a inteli
genței. cu atît mai remar
cabilă cu cît munca funi- 
cularistului se confundă 
cu a acrobatului de per
formanță. Ca s-o conce
pem trebuie să ni-i imagi
năm pe cei zece oameni, 
zece funiculariști din echi
pă, suspendați de-asupra 
Dunării, montînd în lun

gul firelor piesele mici, 
piulițele. Au montat nu 
mai puțin de 15 000 de 
bucăți, iar operația s-a 
efectuat dintr-o poziție 
incomodă, cu capul în 
jos.

— Cine sînt cei zece 
acrobați 7

Cei zece sînt de la 
Brețcu, din Carpații răsă- 
riteni, așezare vestită de 
oieri, cunoscută pentru 
transhumantele păstorilor 
de aici între munți și Du
năre. Cei zece, în frunte 
cu Constantin Țarălungă, 
șeful echipei, au ajuns 
din nou la Dunăre, dar 
într-un chip original... pe 
fire. Drv.mul lor reia 
deci firul unui drum stră
vechi. Și încă un fapt 
semnificativ, cei zece por
niți din Brețcu și deveniți 
funiculariști au creat aici, 
la Dunăre, un pod aerian 
care duce, printr-o feri
cită potrivire de întîm- 
plări, pînă în capătul de 
legendă al Istoriei noastre. 
De ce 7 Pe insula Golu se 
află o cetate dacică. Prun- 
dișul de Ia temeliile ei, 
transformat în beton, va 
curge la temeliile hidro
centralei. Va curge mereu, 
într-o transfuzie a milenii
lor în circuit închis, pînă 
cînd se vor afla față în 
față, în albia aceluiași 
fluviu, cetatea dacică și 
uriașul de beton.

I-am mulțumit maistru
lui Constantin Dumitrescu 
pentru acest succes și 
pentru această frumoasă 
poveste.
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fn secția filatură a fabricii „Fi
rul roșu" din Tâlmaciu

Foto : R. Costln Instalație românească La Corabia s-a deschis

ZOOTEHNIE 
MODERNĂ

pentru fabricarea vatei 
minerale centrifugate

șantierul fabricii 
de zahăr

în agricultura
cooperatistă

Cooperativa noastră, așezată în 
apropierea litoralului Mării Negre, 
livrează importante cantități de 
produse animale și obține, pe a- 
ceastă cale, mari venituri bănești. 
Anul trecut am realizat din secto
rul zootehnic peste 3 500 000 lei, 
ceea ce reprezintă 42 la sută din 
veniturile globale ale cooperativei. 
Acest rezultat se datorește, în pri
mul rînd, sporirii efectivelor de 
animale păsări. Cooperativa are 
în prezent.J 100 taurine,, din care 
550 vaci cu lapte, ȚîSfcO oi și 12 350 
păsări matcă. în ai doilea rînd. ca 
urmare ă aplicării metodelor ști
ințifice de selecție și de hrănire, 
producțiile au crescut simțitor. A- 
nul trecut, de pildă, de la fiecare 
vacă am obținut cite 2 803 litri 
lapte, iar la oi am realizat în me
die cîte 32 litri lapte și peste 5 kg 
lină. In rîndurile de față vreau să 
mă refer la metodele științifice pe 
care le aplicăm în zootehnie și fără 
de care nu putem asigura obținerea 
unor producții mari în acest sector.

îmbunătățirea efectivelor este 
strîns legată de munca de selecție 
și reproducție a animalelor. La 
noi, selecția acestora se face după 
criterii științifice. Din cele peste 
1100 bovine existente s-au format 
nuclee care însumează 150 vaci, cu 
o producție cuprinsă între 3 000 și 
6 000 litri lapte. Vacilor li se asi
gură un supliment de hrană cores
punzător producției și. totodată, se 
ține o bună evidentă a cantităților 
de lapte obținute de la fiecare din 
ele. Animalele cu producții record 
au fost împărțite în nouă grupe și 
date în primire celor mai buni în
grijitori. De la grupa lui de vaci, 
Grigore Dragoș a obținut mai mult 
cu 8 500 litri lapte față de preve
derile planului, Ștefan Vlădescu — 
mai mult cu 5 300 litri, iar Marin 
Ciolacu — cu 4100 litri.

Ca urmare a folosirii unor tauri 
și berbeci de la centrul de însă- 
mînțări artificiale din Constanta, 
s-au obținut produși cu însușiri 
bune în ce privește constituția și 
producția. La metișii obținuți în 
urma însămînțărilor artificiale, 
producția de lapte este cu 20 la 
sută mai mare decît cea a vacilor 
din care provin. Metișii proveniți 
din încrucișarea raselor de oi Me
rinos cu Tigaie au dat. în prima 
generație, cu 1,8 kg lînă mai mult 
decît mamele lor. iar cei din a doua 
generație — cu 2,3 kg lînă. Pentru 
nucleele de selecție la taurine si 
ovine au fpșt deschise registre ge
nealogice spre a putea urmări, pe 
linii și familii, descendentii din lo
turile record și fruntașe.

Ca urmare a organizării selec
ției și a orientării creșterii anima
lelor pe baze noi. științifice, coope
rativa noastră a devenit o unitate 
furnizoare de material de repro
ducție. în ultimii doi ani s-au li
vrat, cu certificate de origină, în 
diferite regiuni ale țării, 480 berbe- 
cuți din rasa Merinos, iar anul a- 
cesta vom mai livra încă 300.

O mare sursă de creștere a pro
ducției o constituie alimentația 
științifică a animalelor. Furajele 
se administrează pe bază de rații, 
diferențiat pentru toate speciile și 
categoriile de animale. Numai la 
bovine sînt folosite lunar 10 tipuri 
de rații. Furajele se administrează 
în amestec, cîntărite și preparate. 
La alcătuirea amestecurilor un 
rim să menținem raportul optim 
între diferitele substanțe nutritive, 
avînd grijă să asigurăm în special 
proteina, vitaminele si sărurile mi
nerale.

Păsările valorifică în modul cel 
mai rentabil furajele numai a- 
tunei cînd acestea sînt date în ca
drul unei rații bine echilibrate în 
substanțe nutritive. Dacă nu se 
respectă acest principiu, se ivesc

carențe alimentare, care duc la 
scăderea producției și la pierderi. 
De aceea, pe lîngă furajele con
centrate. folosim multe alte adau
suri ca nutrețuri de origină ani
mală, drojdii furajere, nutrețuri 
suculente etc. în vederea asigură
rii sărurilor minerale folosim cu 
rezultate bune făina de scoici mă
cinate pe care Ie găsim din abun
dență pe malul lacului Limanu. 
Hrang puilor constă din ames
tecări fine de făină de cereale la 
care se adaugă, cîntărite și calcu
late în grame, drojdie de bere, un
tură de pește, morcovi răzuiți. 
lapte smîntînit, săruri minerale 
etc. La ferma de păsări se aplică 
și alte metode înaintate care nu 
necesită investiții bănești. Ilu
minatul electric în cotețele păsă
rilor și mărirea duratei luminii la 
16 ore stimulează producția de 
ouă. Tot în acest scop se admi
nistrează două tainuri de hrană 
caldă, cu adaus de drojdie. Toate 
acestea au contribuit la obținerea 
în 1966 a unei producții de 130 ouă 
de fiecare găină.

Firește că toate acestea nu se 
puteau realiza dacă nu aveam în 
vedere o altă condiție esențială : 
formarea cadrelor necesare secto
rului zootehnic Și ridicarea conti
nuă a calificării lor. în acest sec
tor lucrează peste 100 cooperatori, 
repartizați în cele 5 ferme. Cea 
mai mare parte din îngrijitori au 
o vechime în această muncă de 
10—15 ani. Permanentizarea lor â 
creat premisa unei bune speciali
zări. Desigur că acest lucru s-a 
realizat în timp, folosind diferite 
mijloace. Cursurile învățămîntului 
agrozootehnic au fost absolvite de 
40 cooperatori, iar restul le ur
mează în prezent. îngrijitorii sînt 
informați la timp <;u noutățile în 
zootehnie. Ei au la dispoziție re
viste și articole de specialitate, 
participă la conferințele ce se țin 
periodic. In sectorul zootehnic s-au 
format adevărați maiștri în crește
re^ animalelor. Grigore Dragoș de 
la ferma de vaci, Gheorghe Jianu, de 
la oi. Maria Bucur de la păsări și 
alții cunosc bine tot procesul de 
creștere și de îngrijire și lucrează 
ca niște veritabili specialiști.

Desigur, metodele enunțate mai 
sus sînt numai cîteva din cele pe 
care le aplicăm în sectorul zooteh
nic al cooperativei noastre. Dar 
posibilități in acest sens sînt mul
tiple. Un început bun am realizat 
în ce privește mecanizarea în zoo
tehnie. Anul acesta, adunarea ge
nerală a hotărît repartizarea de 
sume importante pentru amena
jarea unei bucătării moderne de 
preparare a furajelor, construirea 
de drumuri de acces la grajduri si 
împrejmuirea întregului sector 
zootehnic etc. în 1966 am început 
creșterea tineretului taurin desti
nat sacrificării prin metoda stabu- 
lației libere, precum și a oilor prin 
semistabulație.

La noi sînt condiții deosebite de 
creștere a gîștelor, deoarece lacul 
Limanu se află în apropierea coo
perativei. După cum ne-am făcut 
socoteala, prin amenajarea unei 
hale putem crește anual circa 
10 000 de gîște matcă, cu un rulaj 
anual de peste 50 000 capete. Ast
fel; vom adăuga la averea obșteas
că încă o sursă de mari venituri. 
Toate măsurile amintite și altele 
despre care n-am amintit aplicate 
cu perseverență vor duce la mă
rirea continuă a rentabilității în 
cooperativa noastră, creșterea ani
malelor devenind o ramură de 
bază, așa cum e normal să fie în- 
tr-o agricultură modernă, de înaltă 
productivitate.

Ing. Iustin PAUNESCU 
cooperativa agricolă Limanu, 
regiunea Dobrogea

A fost brevetată, recent, invenția unui grup de ingineri din 
ramura industriei materialelor de construcții, care au conceput 
și realizat o instalație românească pentru fabricarea vatei 
minerale centrifugate. Produsul se realizează la Fabrica de 
materiale izolatoare Berceni-Ploiești. Din punct de vedere 
calitativ, el se situează la nivelul celor fabricate în țări cu 
experiență îndelungată în acest domeniu.

Vata minerală centrifugată este folosită la lucrări de izo
lații fonotermice, în diferite instalații. Datorită altor calități 
pe care le are — fibră lungă, subțire și elastică, proprietăți 
bune de împîslire — acest produs poate fi folosit ca ma
terie primă pentru realizarea altor sortimente ca : saltele și 
rogojini penfru izolații, șnur din vată minerală, diferite plăci 
etc. Vata minerală centrifugată românească nu numai că a 
înlocuit importul unui material folosit în sectorul de con- 
strucții-montaj, dar a ajuns să fie solicitată, în prezent, și 
peste hotare. (Agerpres)

La Corabia urmează a 
se construi, în actualul 
cincinal, una dintre cele 
mai mari fabrici de za
hăr din țară. Zilele aces
tea s-a deschis șantierul 
viitoarei fabrici. Se exe
cută nivelarea terenului 
cu utilaje de mare capa
citate și se montează o 
linie secundară de cale 
ferată. Foarte curînd va 
începe baterea primilor pi
loni la halele principale. 
Capacitatea de prelucra
re a noii fabrici de zahăr 
de la Corabia va fi, în

campania de fabricație, de 
3 000 tone sfeclă pe zi. 
Materia primă va fi 
asigurată de unitățile 
agricole mari cultivatoa
re de sfeclă de zahăr a- 
flate în zona de centru a 
cîmpiei dunărene. O bună 
parte din instalațiile și 
utilajele fabricii va fi exe
cutată în țară.

(Agerpres)

Sînt real întocmite 
DEVIZELE pentru 

FORAJUL 
SONDELOR?

Laboratorul de izotopi al Institutului central de cercetări agricole. Se studiază in
fluența radiațiilor asiipra semințelor Foto : A. Cartoțan

A apărut

nr. 1 — 1967
Revista cuprinde, prin

tre altele, articolele : 
J; nou despre calita

tea produselor industriei 
ușoare- de GH. CIUVI- 
CA, „Eliminarea cheltu
ielilor neproductive la 
uzina de țevi „Republi
ca" București", de D. 
MĂRGULESCU, a. iș- 
FANESCU și N. ANDRE- 
ESCU, „Eficiența econo
mică a investițiilor in 
industria prefabricatelor 
din beton armat" de V.
ZAMFIRESCU.

La rubrica „Puncte de 
vedere" se publică arti
colele : „Mai multă sta
bilitate planurilor econo- 
mico-financiare in între
prinderile din comerțul 
de stat" de T. MUNTEA- 
NU, „în problema defi
niției și delimitării plă
ților și cheltuielilor Ia 
instituțiile bugetare" de 
V. CRISTESCU șl F. 
CIUBOTARU.

Revista mal cuprinde 
rubricile : „Schimbul de 
experiență", „Critică și 
bibliografie", „Informa
ții", „Răspunsuri la între
bările cititorilor". De a- 
semenea, ca anexă apare 
suplimentul „Acte nor
mative și dispoziții pri
vind finanțele și creditul".

Potrivit practicii actuale, devi
zele de foraj se întocmesc în fie
care an pe baza normativelor de 
cheltuieli stabilite fie în funcție de 
realizările perioadei precedente, 
fie calculate de către organizația 
de proiectare, avînd în vedere nor
mele tehnice existente. Făcînd ra
portul între cele două categorii de 
cheltuieli, rezultă că cea mai mare 
pondere circa 60 la sută din va
loarea totală a unui deviz — o 
dețin încă cheltuielile stabilite pe 
baze statistice, ceea ce nu stimu
lează valorificarea rezervelor in
terne. Dacă acum cîțiva ani, aceas
tă practică era motivată de ma
rea diversitate de utilaje și tipuri 
de instalații și de starea de uzură 
înaintată a unora dintre acestea, 
ea nu mai corespunde situației ac
tuale.

Spre deosebire de activitatea 
de construcții, unde lucrările ce 
urmează a fi executate sînt, în 
general, bine cunoscute și pre
cizate din timp, la forajul son
delor, datorită imposibilității de 
prevedere, în unele situații, a mer
sului forajului, a caracteristicilor 
și succesiunii formațiunilor geolo
gice, documentația respectivă se 
poate dovedi uneori necorespunză
toare, necesitînd modificarea sau 
refacerea ei. Chiar și în condițiile 
cînd se apreciază că întreaga docu
mentație de deviz a fost în mod ju
dicios întocmită, evaluarea lucrări
lor prevăzute în anul de plan, pe 
baza prețurilor unitare cuprinse 
în devizele respective, nu poate 
depăși volumul de finanțare apro
bat.

Actualizarea documentației de 
proiect și deviz pentru forajul son
delor creează însă în primul tri
mestru dificultăți serioase atît pro
iectantului, care nu poate executa 
volumul mare de comenzi primite, 
într-un timp relativ scurt. cît 
mai ales întreprinderilor de fo
raj. Acestea din urmă, datorită ne- 
asigurării documentației la timp, 
sînt nevoite să deconteze în mod 
provizoriu contravaloarea lucrări
lor executate pe baza asimilării 
unora din devizele existente. Din 
acest motiv, în primele luni ale a- 
nului întreprinderile nu pot cu
noaște situația exactă a rezultate
lor economico-financiare ale acti
vității lor.

Plecînd de la dezavantajele pe 
care le prezintă practica actuală de 
întocmire a devizelor de foraj și 
de la necesitatea efectuării unor 
îmbunătățiri menite să elimine 
neajunsurile menționate mai sus, 
considerăm că proiectele și de
vizele pentru sondele aflate în lu
cru la 31 decembrie pot fi utilizate 
și în anul viitor pentru decontarea 
lucrărilor, pînă la terminarea fo
rajului. S-ar putea obiecta că o 
asemenea soluție nu poate fi însu
șită, deoarece nu ar asigura mobi
lizarea întreprinderilor de foraj 
pentru realizarea sarcinilor pre
văzute prin planul de investiții si

respectarea preturilor planificate. 
Dar, potrivit metodologiei actuale 
de planificare, principalii indicatori 
de plan pentru anul următor sînt 
cunoscuti. în general, cu cîteva 
luni înainte. In aceste condiții, 
pentru sondele care vor continua 
forajul în anul următor se va pu
tea întocmi o documentație cores
punzătoare, care să țină seama de 
nivelul indicatorilor prevâzuți, ac
tualizarea documentației fiind ne
cesară numai în cazul modificării 
programului și a condițiilor de lu
cru, al schimbării prețurilor.

După părerea mea, avantajele 
adoptării propunerii amintite sînt 
multiple. In primul rînd, se va re
duce volumul lucrărilor organiza
ției de proiectare. Și această re
ducere este importantă dacă avem 
în vedere că anul trecut, de exem
plu, s-a refăcut documentația pen
tru 16 la sută din numărul son
delor forate — deși metrajul rea
lizat la acestea a reprezentat nu
mai 7 la sută din volumul anual — 
iar pentru actualizarea proiectului 
și devizului unei sonde sînt nece
sare 90—120 om-ore de proiectare. 
Proiectantului i se creează astfel 
posibilitatea analizării și studierii 
temeinice a locațiilor orevăzute a 
fi atacate în anul de plan : con
comitent cu aceasta, se vor putea 
economisi fonduri de investiții de 
aproape 500 000 lei anual pe sea
ma reducerii volumului cotelor de 
proiectare.

Tot :n vederea simplificării și 
creșterii operativității în activi
tatea de proiectare se impune, 
după părerea mea, să se limiteze 
atribuțiile proiectantului numai la 
elaborarea documentației pentru 
principalele faze sau lucrări care 
necesită efectiv aportul acestuia. 
Aplicarea acestei măsuri presupune, 
însă, ca trusturile de extracție. în 
calitate de beneficiari, și cele de 
foraj, ca executanți de lucrări, să 
completeze documentația de deviz 
pe baza unor cataloage de prețuri 
pe categorii de lucrări sau de ope
rații.

Dreptul de cheltuieli pentru faza 
de montaj propriu-zis se poate sta
bili pe baza unor prețuri unice, 
normate pe tipuri de instalații. 
Lucru pe deplin realizabil, dato
rită dotării întrenrinderilor cu 
instalații moderne de foraj, tipi
zate. De asemenea, la faza de fo
ra4 pentru o mare parte din lu
crări cheltuielile pot fi stabili
te în funcție de cantitățile pre
văzute în proiect (sau consumate 
efectiv) și preturile unitare res
pective.

Considerăm că prin elaborarea 
documentației pe baze cît mai re
ale, întreprinderile de foraj vor fi 
și mai mult stimulate în reducerea 
costului de deviz și efectiv al lucră
rilor, în creșterea eficienței econo
mice a forajului sondelor.

Ing. Constantin Gr. DIACONESCU 
din Ministerul Petrolului

Consumul de metal
(Urmare din pag. I)

La primul bloc (în strada Cuza 
Vodă) cu parter și 10 etaje, pro
iectat în i960 și executat în 1961, 
s-au consumat ‘185 tone oțel-beton 
și 679,2 tone ciment. La al doilea, 
cu același număr de apartamente, 
proiectat în 1961 și executat în 
1962, s-au folosit 134,0 tone oțel- 
beton și 596,4 tone ciment, deci cu 
27,5 la sută mai puțin oțel-beton. 
Intre 1963—1964 s-au executat 7 
blocuri turn în cartierul Grigo-

rescu, la care media consumului de 
oțel-beton a fost de 97,0 tone, iar 
de ciment 545,4 tone. In anii 
1965—1966, s-au construit alte 6 
blocuri turn, cu aceleași caracteris
tici, în cartierul Gheorghieni, la 
care media consumului de oțel-be
ton a fost de 85,7 tone și cea de ci
ment de 526,1 tone. Pe scurt, la 
blocurile executate între 1965—1966 
s-au consumat cu 46 la sută mai 
puțin oțel-beton decît la cele con
struite în anul 1961. Iată, sintetic, 
cum au evoluat consumurile :

Denumirea blocului
Aparta
mente Anul Ciment Oțel-beton Beton
conven execuției (mc)
ționale (în tone)

Str. Cuza Vodă 49 1961 679,2 185,0 1 520
Piața Abatorului 49 1962 596,4 134,0 1 430
Media celor 7 blocuri

turn cartierul Grigo- 1963-
rescu 46 1964 545,4 97,0 1 360

Media celor 6 blocuri
turn cartierul Gheor- 1965-
ghieni 42 1966 526,1 85,7 1240

Evoluția consumurilor este, în 
general, pozitivă. Totuși, ea nu 
poate fi socotită pe deplin mulțu
mitoare. Raportînd consumul cel 
mai redus, obținut la blocurile 
turn din cartierul Gheorghieni, la 
suprafață desfășurată cît are un 
bloc, rezultă un consum de 
oțel-beton de 267 kg la un metru 
pătrat dc suprafață construită, ceea 
ce considerăm că este încă foarte 
mult. De aceea, aplicarea unor so

luții eficiente și moderne pentru 
reducerea consumului de metal Ia 
acest gen de lucrări, mai cu seamă 
că majoritatea oțelului-beton folo
sit are numai rolul de armătură 
constructivă, este în prezent de o 
stringentă actualitate. îmi exprim 
însă părerea că diminuarea acestor 
consumuri de metal trebuie să aibă 
loc in urma cunoașterii amănunțite 
a structurii de rezistență, a modu
lui de lucru sub sarcină a diferite

lor părți ale construcției, pentru a 
nu periclita <ju nimic calitatea lu
crărilor. In atest domeniu, un cu- 
vint de spus îl au institutele de 
cercetări. Totodată, se impun pro
movate cu mai mult curaj decît 
pină acum oțelurile cu rezistențe 
mecanice ridicate. Un simplu cal
cul este edificator. Dacă în locul 
oțelului obișnuit, OL 38 de exem
plu, care are o limită de curgere 
de 3 000 kg/cm2, s-ar utiliza un oțel 
îmbunătățit — S.B.P., cu limita de 
curgere de 8 000 kg/cm2, consumul 
de metal s-ar reduce de 2—3 ori.

Trebuie acționat cu energie și în 
scopul introducerii unui control te
meinic asupra consumurilor de 
oțel-beton, revăzîndu-se normati
vele învechite, și așa cum s-a 
indicat la consfătuirea privind 
activitatea de proiectare în dome
niul construcțiilor, respingîndu-se 
la avizare și aprobare, de fiecare 
dată cu intransigență, soluțiile care 
prevăd un consum ridicat de metal. 
De asemenea, credem că se impun 
combătute tendințele unor proiec- 
tanți și constructori care subordo
nează aspectul economic celui 
tehnic, în loc să procedeze in
vers. Ca urmare, sub îndem
nul grandomaniei, al gigantis
mului, se tolerează irosirea mate
rialelor, a metalului, neglijîndu-se 
eficiența economică. Așa, de exem
plu, uzîndu-se de pretextul indus
trializării construcțiilor — ea tre
buie să fie aplicată, însă în limitele 
economice judicioase — la unele 
lucrări din sectorul zootehnic s-au 
risipit importante fonduri materiale 
și bănești. Este cazul soluțiilor con-

în construcții
9

structive aplicate la centrele de 
creștere a găinilor de la Apahida și 
Mihăi Viteazu. Aici, la construcțiile 
cu două nivele, cu o sarcină utilă 
de circa 300 kg/m2, în loc ca ziduri
le să se fi executat din cărămidă și 
să se fi montat planșee din fîșii cu 
goluri, s-a realizat un schelet de 
rezistență din stîlpi prefabricați, 
montați în fundații izolate, turnate 
la fața locului. Pentru acoperiș, 
s-au folosit chesoane cu lungimea 
de 6 m, deși nimic nu justifică a- 
ceaslă variantă. Ca urmare, pre
țul de cost al unui metru pătrat 
de hală construită a crescut cu 
peste 50 la sută, iar consumul dc 
metal — de peste două ori.

Acestea sînt consecințe ale ne- 
chibzuinței și abuzului în uti
lizarea metalului în construcții. 
Dar, nu e mai puțin adevă
rat că unii proiectanți și con
structori nu se interesează pe mă
sura cerințelor de adoptarea, pe 
scară largă, a altor soluții moder
ne, capabile să reducă substanțial 
consumurile de oțel-beton. Indus
tria produce cantități însemnate de 
fire din materiale sintetice, a căror 
rezistență mecanică atinge sau 
chiar depășește pe aceea a oțelu
rilor obișnuite, cît și a celor îmbu
nătățite. Densitatea acestor mate
riale fiind de 4—6 ori mai mică 
decît cea a oțelurilor, folosirea lor 
permite reducerea greutății elemen
telor din beton pe «are ie armează 
și, deci, scăderea dimensiunilor 
construcțiilor. După părerea mea, 
în acest domeniu trebuie insistat. 
Cum la fel și în vederea extinde

rii folosirii diferitelor țevi și piese 
de imbinare din mase plastice, a 
conductelor din azbociment.

Mai sînt și alte posibilități de 
reducere a consumului de metal în 
construcții. De pildă, se impun re
vizuite și perfecționate metodele 
de calcul la dimensionarea ele
mentelor, cît și cele de evaluare a 
sarcinilor ce se iau în considerare, 
a modului real de comportare a 
elementelor ce se armează. Prin a- 
plicarea unor coeficienți de sigu
ranță prea mari, pentru „liniștea 
proiectantului", crește consumul de 
metal cu 10—25 la sulă De ase
menea. in muite ocazii, se mai a- 
buzează de folosirea metalului la 
lucrări care ar putea fi executate 
cu alte materiale. Astfel, cu toate 
că este interzisă utilizarea metalu
lui la construcția de împrejmuiri, 
lucrări provizorii de organizare a 
șantierului, aceste instrucțiuni nu 
se respectă. Se impune ca orga
nele centrale de resort să ela
boreze neîntîrziat un nomenclator 
de lucrări la care să se interzică cu 
desăvirșire utilizarea metalului. 
Concomitent, în scopul extinderii 
folosirii oțelurilor cu rezistente ri
dicate ar fi indicată precizarea, la 
fiecare gen de construcții cît și la 
diferitele elemente de beton armat, 
a limitei minime a mărcii oțelului 
ce poate fi utilizat. Asemenea re
glementări, conjugate cu eforturile 
proiectanților și constructorilor, vor 
asigura, fără îndoială, economisirea 
metalului la lucrările de con
strucții.
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Școala noastră de cultură generală, cu binecunos- 
cutele-i tradiții de seriozitate și exigență în pregătirea 
și educarea promoțiilor de elevi, manifestă o preocu
pare continuă pentru crearea în incinta sa a unui cli
mat de studiu intens, propice însușirii aprofundate a 
cunoștințelor, formării intelectuale a tineretului în ra
port direct cu cerințele societății moderne. Dar a- 
ceastă tendință firească și deplin rațională de asimi
lare continuă, organică in sistemul de învățămînt a 
celor mai noi principii si realizări ale științei și cul
turii secolului nostru, de modernizare a instrumentelor 
de studiu se lovește pe alocuri de unele praguri, care 
fac ca rezultatele bune scontate în pregătirea gene
rală a tinerilor să nu fie pe măsura așteptărilor, iar 
parcurgerea programului de studiu să solicite eforturi 
deosebite din partea elevilor.

Sînt aceste praguri, aceste piedici, obiective sau 
sînt determinate cumva de condițiile particulare, spe
cifice ale organizării procesului instructiv din anii șco
larității ? — i-am întrebat pe interlocutorii noștri.

Puncte de vedere ale unor
profesori și medici școlari
despre:

raționale

Simbătăla ora 19,30, Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" pre
zintă în sala Studio premiera 
piesei „Domnii Glembay" de 
Miroslav Krleza, scriitor iugo
slav, in traducerea lui Mircea 
Jivcovici. In distribuție : Toma 
Dimitriu, Cella Dima, N. Bran- 
comir, artiști emeriți; Gh. 
Cozorici, Simona Bondoc, C. 
Bărbulescu, Mihai Berechet, 
Matei Alexandru, Mircea Co- 
jan. Spectacolul a fost pus în 
scenă de Moni Ghelerter, 
maestru emerit al artei. Deco
ruri : Al. Brătășanu, maestru 
emerit al artei. Costume: 
Gabriela Nazarie.

de studiu al elevilor LA TEATRUL
C. I. NOTTARA"

— Incontestabil, în e- 
poca noastră, însușirea 
culturii generale presu
pune un efort de durată 
și constant — este de pă
rere prof. GHEORGHE 
MORNAlLĂ, director ad
junct la Liceul nr. 3 din 
Baia Mare. Un mare volum 
de date și cunoștințe în 
domenii fundamentale ale 
cunoașterii s-au adăugat, 
în ultimele decenii, capi
tolelor „clasice" ale dife
ritelor științe. Și acest 
proces a] acumulării in
formației devine tot mai 
dinamic. Tot atît de evi
dent și de obiectiv este și

faptul că introducerea 
noilor date științifice în 
programul de învățămînt 
al diferitelor clase nu se 
poate face printf-o simplă 
adăugare, însumare a a- 
cestor cunoștințe moder
ne alături de cele tradi
ționale. Operațiunea fi
rească, obligatorie este 
sinteza, făcută cu spirit 
de discernămînt în expu
nerea ansamblului de no
țiuni. Cu grija bineînțeles 
de a nu dilua cunoștințe
le, de a nu le prezenta 
superficial, fără funda
mentarea științifică de ri
goare.

CIND SE PLEDEAZĂ „PRO DOMO"

SAU SE DISCUTĂ DOAR PĂRȚI DIN

complexe este firesc și 
necesar ca dimensiunile 
rationale ale programului 
de studiu al elevilor (atit 
din punct de vedere al 
volumului de noțiuni, cit 
și al formelor de lucru) 
să se afle în atenția și 
preocupările majore ale 
tuturor factorilor care 
concură la realizarea pro
cesului instructiv-educa- 
tiv. Un studiu științific — 
amplu, temeinic docu-

mentat — asupra posibi
lităților și capacităților 
reale de învățare ale ele
vilor de azi va putea ofe
ri fundamentul necesar 
pentru stabilirea cadru 
lui de muncă normală, 
rațională, cit randament 
maxim in școli.

Anchetă realizată de : 
Florica DINULESCU 
Manole CORCACI 
Alexandru MUREȘAN 
loan VLANGA

cinema

PROGRAM

Nu se poate spune că 
toate aceste principii nu 
sint cunoscute și nu fac 
parte din vederile foru
rilor de invățămint, ale 
specialiștilor și cadrelor 
didactice care elaborează 
programele și manualele. 
Numai că atunci cînd se 
trece concret la lucru, 
fiecare pledează „pro 
domo", considerind că în 
disciplina respectivă nu 
se poate restructura ni
mic. „Aceasta poate și 
din cauză că pînă acum 
discuțiile asupra conținu
tului unor programe și 
manuale s-au desfășurat 
de regulă pe „felii", pe 
clase sau în cel mai bun 
caz pe cicluri școlare — 
adaugă prof. EUGEN PO
PESCU, directorul Liceului 
„George Coșbuc" din 
București. Or, după păre
rea mea, modernizarea 
predării unei discipline, 
buna sistematizare și se
lectare a cunoștințelor a- 
cesteia trebuie să fie 
privită în ansamblul tutu
ror anilor de studiu. Nu
mai astfel ceea ce se pre
dă intr-un ciclu școlar se 
va putea aprofunda în ur
mătorul, evitîndu-se repe
tările în același plan sau 
dimpotrivă golurile și di
luarea noțiunilor".

Dar să luăm în consi
derație și alte aspecte 
care țin, direct, de aceas
tă dată de modul de or
ganizare al predării dife
ritelor discipline în școa
lă. Numeroase exemple 
furnizate de interlocutorii 
noștri denotă că există o 
defectuoasă planificare a 
studiului unor obiecte în
scrise în program, că se 
aglomerează adesea un 
mare volum de cunoștin
țe intr-un interval de 
timp prea scurt. In clasa 
a X-a, deci intr-un sin
gur an, se predau alge
bra, trtgonometria, geome
tria plană și geometria în 
spațiu. Sau, la clasa a 
VIII-a, programa de limba 
și literatura română cu-

prinde noțiuni de teorie 
literară, capitole privitoa
re la formarea limbii ro
mâne, istoriografia și școa
la ardeleană, plus o serie 
de ore de gramatică. La 
geografie, de exemplu, dat 
fiind că in clasa a V-a 
programa trece superfi
cial peste o parte din no
țiunile de geografie fizi
că, la clasele a Vl-a pre
darea noțiunilor fizice a- 
plicate la geografia con
tinentelor presupune un 
volum de timp și un efort 
mult mai mare. Consecin
țele ?

— Aglomerarea u obli
gă pe profesor să se re
zume la definiție — la 
„esența esenței", să re
nunțe la o aprofundare a 
formei și conținutului no
țiunilor predate, ceea ce 
obligă pe elev la pre
lungirea timpului de stu
diu individual — ne-au 
scris într-o scrisoare prof. 
PETRU TĂNASUCĂ, di
rector, și prof. EUGEN 
CALISTRU, de la Liceul 
nr. 3 din Iași. în aceeași 
ordine de idei, prof. PE
TRU BUCȘA, directo
rul Liceului „Ady-Șin- 
cai" din Cluj", a spus : 
„Desigur, ritmul alert de 
predare, de studiu, efor
tul permanent, susținut, 
caracteristice școlii mo
derne sînt favorabile 
însușirii unui volum mare 
de 
însă 
dere 
suși 
pentru a o înțelege și re
ține — logic, nu mecanic 
— elevul 
timp 
pentru 
nică a 
ritmul 
răsuflate aproape, în care 
profesorii parcurg lec
țiile și capitolele unor dis
cipline nu oferă elevilor 
timpul necesar medita
ției, „sedimentării" celor 
învățate la școală și con
fruntării lor cu cerințele 
vieții".

cunoștințe, 
să avem 

că pentru 
temeinic o

Trebuie 
în ve- 
a-și în- 
noțiune,

are nevoie de 
pentru judecată, 
asimilarea orga- 

celor învățate. Dar 
prea rapid, pe ne-

VICIUL ORARELOR ÎNTOCMITE DOAR

DUPĂ CRITERIUL „COMODITĂȚII"

PROFESORILOR

In programul concret 
de lucru al elevului, a- 
ceste consecințe capătă o 
materializare directă, cu 
efecte nedorite pentru 
dezvoltarea sa normală 
sub aspect intelectual, fi
zic, psihic, 
zentate de 
participanții 
rea de țață :

SIM1ON PURICE, me
dic specialist la Liceul „M. 
Sadoveanu" din Iași : Din 
studierea orarului se re
marcă faplul că normele 
de igienă a procesului de 
invățămînl nu sînt apli
cate, respect area curbei 
de efort pe zile și săptă- 
mină este subordonată u-

lată-le, pre- 
cițiva dintre 
la dezbate-

nor probleme organizato
rice minore 
„aranjarea" 
programului 
sor). Astfel.
I obiecte grele care cer 
un mare efort intelectual 
— matematica, chimia, fi
zica, sau obiecte care cer 
efort, fizic — tehnologia, 
educația fizică, după care 
elevii vin obosiți la ore 
de matematică. Sînt zile 
cînd elevii au cîte 6 ore 
la discipline care cer o 
maximă concentrare (ex. 
clasa a IX-a A — marți : 
fizica, limbi străine, ma
tematica, geografia, limbi 
străine, 1. latină) sau une-

(cum ar fi 
comodă a 
unui profe- 
apar la ora

următoarele 
5—7 ore (23 
ore (6 elevi), 
elevi). Adău-

de 
să 
la 
a-

le dintre acestea figurea
ză două ore consecutiv. 

(In alte școli, printre 
care și unele din Bucu
rești, in orare se prevăd 
pentru anumite zile doar 
ore de desen, educație fi
zică, lucru manual și e- 
ventual o oră de matema
tică sau istorie. Credem 
că se procedează la fel de 
greșit ca și in exemplul 
înainte citat).

Medicul MIHAI PETEA- 
NU, cercetător principal la 
filiala din Cluj a Institutu
lui de științe pedagogice : 
La întrebarea „Cit timp 
folosiți in mod obișnuit 
cu învățatul lecțiilor aca
să ?" pusă de mine la 32 
de elevi fruntași la învă
țătură din clasele X—XI 
am primit 
răspunsuri: 
elevi), 4—6 
4—5 ore (3
gați la acestea cite 5—6 
ore zilnic, petrecute pe 
băncile școlii, plus orele 
facultative de meditații 
sau consultații organizate 
in mai toate școlile, acti
vitățile extrașcolare. La 
unii elevi această muncă se 
completează cu lecții par
ticulare de limbi străine, 
muzică, balet, la alții cu 
participarea la prugramul 
diferitelor asociații spor
tive, ansambluri artistice 
de amatori etc. Consider 
că este o anomalie ca un 
elev cu deprinderi 
muncă in dezvoltare 
muncească zilnic pînă 
10—12 și chiar 14 ore,
tunci cind norma de mun
că a adultului cu deprin
deri pe deplin formate 
pentru muncile ușoare șl 
mijlocii este de 8 ore, iar 
pentru munci grele sau 
foarte grele mai puțin.

Prof. ELENA RĂDAN, 
directoarea Liceului nr. 30 
din București : Un elev 
de liceu, cotat printre cei 
cu nivel mediu de cunoș
tințe folosește zilnic 5—6 
ore pentru pregătirea lec
țiilor 
Dar ce 
cei care i 
bill de un 
fort? Unii 
zează. Alții 
facă diferite 
pronosticuri asupra disci
plinelor la care este posi
bil să fie ascultați a doua 
zi (în funcție de notele pe 
care le 
biceiul 
asculta 
tapă a 
pregăti ndu-se „pe sărite1 
la o materie sau alta. Re
cuperarea unor lecții ne
pregătite la timp duce 
inevitabil Ia pierderea al
tora. Consecințele sînt e- 
vidente.

Situațiile amintite pro
vin insă și din cauze care 
țin in principal de ma- ■ 
mialele pe care elevii le 
au la îndemînă. „Din pă
cate, atît programele cît 
și o bună parte din ma
nuale — ne spune prof. 
MARIA SĂDEANU, de la 
Liceul „Mihai Viteazul" din 
Turda, se mențin prea vo
luminoase, fiind încărcate 
cu prea mult material in
formativ, faptic, descrip
tiv. Tendința enciclopedis
mului n-a dispărut încă. 
Dacă în locul unor acu
mulări aproape inutile 
(mă refer îndeosebi la 
manualele de geografie, 
disciplină pe care o pre
dau) ar dobîndi o pondere 
mai mare generalizările 
sintetice, s-ar accentua as
pectul rațional al învăță- 
mîntului cerut de socie
tatea și știința modernă" 

Programul de studiu al 
elevilor este scos din zo
na raționalului și de pro
fesorii care nu izbutesc 
să transmită corespunză
tor cunoștințele prevăzu
te în programă. „Lipsite 
de explicația necesară în 
ora de clasă, 
pentru acasă 
le", necesită 
plimentare" 
prof. Eugen 
la Liceul „

pentru a doua zi. 
se întîmplă cu 
nu sînt capa- 

asemenea e- 
I se demobili- 

încep să-și 
socoteli și

au sau nu, de o- 
profesorului de a 
într-o anumită e- 
trimestrului etc.),

exercițiile 
devin „gre- 
eforturi su- 
— opinează 
I. Netcă, de 

M. Sadoveanti" 
din Iași. Pentru că nu i-a 
mai rămas timp în 
pentru exemplificări, 
fesorul le recomandă 
vilor în cantitate 
mare pentru acasă.

Avind cauze atit

oră 
pro- 
ele- 
mai

de

Săptămina viitoare, pe sce
nele Teatrului „C. I. Nottara", 
vor avea loc 16 reprezentații 
cu piese din repertoriul dra
maturgiei românești și uni
versale. In sala din Bd. Ma
gheru se prezintă „Henric al 
IV-lea“ — marți seara și du
minică, in matineu; „Au fost 
odată... două orfeline" — 
miercuri seara și duminică 
ora 15,30; „Patimi" — joi 
seara; „Acest animal ciu
dat" — vineri și duminică 
seara și „O noapte furtunoasă" 
— simbătă seara.

La „Studio" actorii joacă 
„Absența unui violoncel" — 
marți și vineri seara și dumi
nică, la ora 16 ; „Scaunele" — 
miercuri seara ; „Sonet pentru 
o păpușă" — joi și simbătă 
seara; „Antigona și Medeea" 

și• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15.
• UN MARTOR IN ORAȘ : REPUBLICA — 8,45 ; 
10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
(completare O poveste pe un metru pătrat) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• NU SINT DEMN DE TINE : LUCEAFĂRUL —
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 SA MOARĂ : LUCEAFĂRUL
— 18,30 ; 21.
• HOȚII DE COPII : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• CERUL ȘI IADUL : CAPITOL (completare Ori
zont 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.
• IN GENUNCHI MA ÎNTORC LA TINE și CĂ
SĂTORIE 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 TULlPE : 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 
METRU PĂTRAT — DIN
— ORIZONT ȘTIINȚIFIC

— POVESTE PE UN 
LUMEA FLUTURILOR 

________  _____ _ ____ NR. 9 — ROMANȚE 
ASPRE : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• ZORBA GRECUL : GIULEȘTI — 15 ; 18 ; 20,45, 
FLACĂRA — 15 ; 17,45 ; 20,30.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ și CERUL ȘI IADUL î 
FEROVIAR — 8,30 ; 12,15 ; 16,15 ; 20, MODERN —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• NEVESTE PERICULOASE : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE (completare Inima și
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
•ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : 
DACIA (completare Putna 500) — “‘
continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : BUZEȘTI (com
pletare Ultima treaptă) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• MOȘ GERILA : COSMOS (completare Călărețul 
pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,30
• CARTEA DE LA SAN MICHELE i 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 AMBASADORILOR ! BUCEGI 
(completare Două orașe) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, RAHOVA (completare Din pămint și 
foc) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SAMBA : UNIREA (completare Orașul interzis)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : TOMIS
— 18,45 ; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare Dru
mul spre succes) — 15,30 ; 18 ; 20,30
• 1N GENUNCHI MA ÎNTORC LA TINE : VITAN
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : ARTA (comple
tare Orizont științific 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 — cinemascop : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
• EL GRECO — cinemascop : POPULAR (com
pletare Ciclon!, anticicloni, fronturi) — 15,30 ; 18 ; 
20,30, LIRA (completare Ultima treaptă) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• COPLAN IȘI ASUMA RISCUL : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• GOLGOTA — cinemascop : MOȘILOR (com
pletare 6 000 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30
• WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
CRINGAȘI — 15,30 ’ 19.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : COTROCENI
— 15,15; 18; 20,45. \
• TUNELUL — cinemascop : COLENTINA (com
pletare Orizont științific nr. 7) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : MELODIA — 10 ; 12,45 ; 15,45 ; 18,30 ;
21, FLAMURA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
• BĂRBAȚII: PROGRESUL (completare Călăre
țul pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• SANJURO — cinemascop : PACEA — 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : FE
RENTARI (completare Cantonamentul) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

conștiința)

8,30—13,15 în

— duminică, ora 10,30 
„3.3.3“ — duminică seara. In 
sala Magheru spectacolele de 
seară încep la ora 19,30, iar 
la Studio, la ora -20.

O adresă
utilă

In completarea și îmbogă
țirea fondului de cărți al bi
bliotecilor librăria cooperației 
de consum „Cartea prin poștă" 
din București, str. Sergent Nițu 
Ion nr. 8--12, raionul Lenin, 
constituie un ajutor prețios. 
La cerere, livrează cărți din 
orice domeniu — literatură 
beletristică, științifică, tehnică 
etc. — apărute în ultima vre
me sau aflate in curs de apa
riție. Plata se face prin 
virament. Materialul de infor
mare bibliografică se trimite 
gratuit solicitanților.

Interesant
pentru părinți

însușirea unei limbi străine, 
aprofundarea ___T
formule matematice sau 
chimie 
matice 
ajutorul unei persoane compe
tente, în afara orelor de pre
dare în școală. Cei interesați se 
pot adresa cooperativei mește
șugărești „Deservirea" din Capi
tală. Se oferă meditații pentru 
limbile română, engleză, fran
ceză, germană, spaniolă și ita
liană, precum și la discipli
nele : matematică, fizică și 
chimie. Meditațiile se organi
zează pe grupe. Costul unei 
ore este de 5 Zer. Informații 
suplimentare și înscrieri se 
fac zilnic între orele 13—17,30 
la sediul cooperativei din str. 
Filitti nr. 10, telefon 13 54 69.

complicatelor 
de 

cer exerciții siste- 
și, in unele cazuri.

concerte
Violonista Eva I.upaș și pia

nista Sofia Cosma susțin astă- 
seară, în sala mică a Palatului, 
un concert de sonate de Each, 
Schumann, Prokofiev și Junger. 
Programul incepe la ora 20.

J

L

• Sala Palatului : LES SURFS (Madagascar) și JENNIFER (Franța — 20.
• Teatrul de stat de operetă : PRINȚESA CIRCULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE ÎN
TRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : CASTILIANA - 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd., Schitu Măgureanu nr. 1) : 
MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : FII 
CUMINTE, CRISTOPOR ! — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : AU FOST ODATA... DOUA OR
FELINE — 19,30, (sala Studio) . ABSENȚA UNUI VIOLONCEL —
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : INELUL LUI JUPITER — 20.
• Teatrul Mic : RICHARD AL II-LEA — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 9,30, 
FARUL DINSPRE ZIUA >- 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) ; PACALA — 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria): COLIBRI 
IIALL — 19,30.
• Ansamblul artistic ăl Uniunii Generale a Sindicatelor : AȘA SE JOACĂ 
PE LA NOI — 20.

LUCEA-

MUSIC-

ntr-un proces creator de 
continuă maturizare, 
mul 
nesc 
lități 

martorii unei 
litice impresionante, 
înregistrat, de-a 
cele mai importante 
te prin care a trecut țara, cele 
mai semnificative victorii ale 
socialismului în industrie, agri
cultură, cultură , în cele mai im 
portante sfere de activitate și de 
viață ale poporului nostru. De la 
primul șantier al României pornite 
pe drumul socialismului și pînă la 
înălțimea deschisă spre cer a ba
rajului hidrocentralei de pe Argeș, 
filele de istorie a construirii so
cialismului sînt oglindite în pagini 
riguroase de documentar ; un ade
vărat tezaur de memorie activă, 
un manual cinematografic de isto
rie, în care dinamismul transfor
mărilor social-politice ale Româ
niei își află viguroasa expresie.

Printre recentele mărturii despre 
fața mereu înnoită a țării se în
scriu reportajele cinematografice 
realizate de echipe ale studioului 
„Al. Sahia", cu prilejul vizitelor 
conducătorilor de partid și de stat 
în diferite regiuni ale țării. Apara
tul de filmat s-a apropiat revela
tor de chipul oamenilor muncii de 
la orașe și sate, care traduc în 
viață, cu entuziasm creator, directi
vele partidului, și reportajele cine
matografice rezultate constituie 
documente vii despre înfățișarea 
actuală a regiunilor țării. Ca niște 
monografii succinte ale prezentu
lui, aceste reportaje politico-so- 
ciale oferă o imagine globală 
despre realizările și preocupările 
constructorilor socialismului.

„Cetățile noastre sînt industria, 
agricultura, știința, cultura. Un po
por care are o industrie puternică, 
o agricultură puternică, o știință 
și o cultură înaintate va dăinui 
peste veacuri și nu va putea fi 
niciodată înfrînt' — spunea tova
rășul Nicolae Ceaușescu, în timpul 
vizitei conducătorilor de partid și 
de stat la Suceava, străvechea ce
tate de scaun a Moldovei. Cineaș
tii documentariști, în reportajele 
lor, s-au străduit să ofere o 
gine cît mai cuprinzătoare a i 
ților socialismului. In cel mai 1 
centru al metalului românesc, 
binatul siderurgic gălățean, 
tăm la premiera industrială 
punerea în funcțiune, în toamna 
anului trecut, a laminorului de ta
blă groasă ; simțim cu tărie emo
ția clipei în care cleștele uria
șei macarale scoate din cuptor 
primul lingou. Cetatea petrochimiș- 
tilor din Borzești își desfășoară 
panorama uriașelor retorte. Marele 
baraj al hidrocentralei de pe Ar
geș sfidează înălțimile, monumen
tal, expresie vie și directă a efor
tului și priceperii creatoare.

Secvențele cinematografice care 
ne introduc în viața satului socia
list dau măsura preocupărilor ac
tuale ale țăranilor cooperatori. La 
lanca sau la Peched, pe meleagu
rile dintre Țara Vraricei și Dunăre, 
la Coteana, în mijlocul țăranilor 
cooperatori din Stoicănești, Dră- 
gănești și Izvoarele, în multe alte 
locuri din țară, aparatul de filmat 
a înregistiat momente semnificati
ve pentru transformările survenite 

. în lumea satului contemporan. Ne 
amintim, cu acest prilej, că în 
urmă cu cîțiva ani, printr-un efort 
artistic colectiv, cineaștii studiou
lui „Al. Sahia" și-au propus să în
fățișeze momentul respectiv din 
viața satelor noastre dintr-o per
spectivă mai largă, rezultatul aces
tei investigații fiind cîte un docu
mentar despre fiecare regiune a 
țării. Păstrăm încă în memorie 
imagini din „Puterea pîinii”, din 
„Drumurile Crișanei", din alte fil
me documentare create cu acel 
prilej. Și comparăm. Comparăm 
prezentul de ieri cu prezentul de 
azi; amploarea și preocupările 
devenirii se conturează clar.

în sinteza monografică pe care 
documentariștii o întreprind în fil
mele consacrate vizitelor conducă
torilor de partid și de stat în dife
rite regiuni ale țării, ritmurile con
temporaneității se întrețes grăitor 
cu tradițiile prodigioasei istorii a 
locurilor. Inima de piatră a Daciei, 
legendara Sarmizegetusă. și cas- 
trele romane și-au transmis, peste 
milenii, vestigiile, alături de cetăți
le de azi ale oțelului hunedorean. 
Vestitele ctitorii ale lui Ștefan cel 
Mare sau Muzeul Unirii din Foc
șani, gorunul bătrîn de peste opt 
veacuri al lui Horia sau castelul 
medieval al Corvineștilor, Padeșul 
lui Tudor Vladimirescu sau cîmpia 
Mărășeștilor, sînt doar cîteva măr
turii — la distanță de secole — 
ale unui trecut glorios, prin care 
în inima prezentului pulsează isto
ria. Cineaștii le-au înfățișat în sec
vențe evocatoare ; după cum evo
cator sînt înfățișate și tradițiile 
la Ipoteștii lui Eminescu, la Mir- 
ceștii lui Alecsandri, pe firul Oza- 
nei la Humuleștii lui Creangă... In 
lașul vechilor tradiții de luptă pen
tru progres și democrație, în 
Tg. Mureșul multisecularelor fante 
de cultură, în vechea cetate de 
scaun a banilor de pe plaiurile ol
tenești — operatorii cinematogra
fici au consemnat Însemnele pre
zentului socialist, conferind repor
tajelor politico-sociale despre pre
zent dimensiunea indisolubilă a 
rădăcinilor istorice.

fil- 
documentar româ- 

și jurnalul de actua- 
au devenit, în timp, 
deveniri social-po- 

Pelicula a 
lungul anilor, 

evenimen-

ima- 
cetă- 
mare 
com- 
asis-

tv

Complexe incursiuni în regiunile 
țării, aceste reportaje de eveni
ment, realizate operativ de către 
cineaștii studioului „Al. Sahia*, 
învederează multiple alte posibili
tăți, mai puțin cercetate pînă 
acum, de mînuire a documentaru
lui politico-social. Spunem „mînui
re" pentru că filmul documentar nu 
este (cum se spunea și de către 
un mare regizor documentarist 
contemporan, John Grierson) nu
mai o „oglindă" ci mai ales o 
„daltă". Din acest unghi de ve
dere putem aștepta mult mai mult 
de la cineaștii documentariști. 
Efectiv, dacă pe harta cinemato
grafică a României socialiste sînt 
puține pete albe, dacă ecranul 
poate fi considerat o oglindă fi
delă a prezentului, nu putem spu
ne același lucru despre utilizarea 
documentarului ca instrument pă
trunzător și aplicat în viața de 
fiecare zi. Cu alte cuvinte, funcția 
activă a documentarului poate fi 
sensibil consolidată și pentiu 
aceasta cineaștii au la îndemînă 
posibilități multiple.

Ancheta socială, pe care presa 
scrisă o utilizează din ce în ce mai 
insistent și cu bune rezultate, este 
încă insuficient în atenția presei

DOCUMEN
TARUL
POLITICO
SOCIAL
gen cinema 
tografic cu
mari

dezvoltare
cinematografice. O vastă arie te
matică stă la îndemînă realizato
rilor, mijloacele de expresie ale 
„cinematografului direct" pot cu
prinde cu maximă eficiență ade
vărurile vieții. Efortul cineaștilor 
se cere amplificat „pe verticală", 
în profunzime, pentru investigarea 
tot mai atentă a universului de 
viață și de gîndire al contempo
ranilor. Reportajele politico-sociale 
nu sînt chemate doar să înfățișeze 
cuceririle prezentului socialist, ci 
șl să pregătească, să apropie, pe 
cele ale viitorului. Intervenția vie, 
combativă, în problematica actua
lității constituie una dintre rațiu
nile de existență ale filmului do
cumentar, mai ales dată fiind pu
terea de influențare pe care cine
matograful, în general, o are in 
rîndul maselor de spectatori.

Fără a face analogii cu varieta
tea de gen și de mijloace a :e- 
portajului literar (reportajul cme- 
matoqrafic de eveniment își are 
specificul său și nu este deloc in
dicat să calchieze pe cel literar), 
putem pretinde autorilor de repor
taje politico-sociale nu numai o 
eficiență sporită în peisajul con
temporaneității, dar și o mai mare 
diversificare a mijloacelor de ex
presie. Adaptată la particularită
țile filmului, foarte utilă poate ii 
experiența maeștrilor publicisticii 
scrise, de la Bogza și Arghezi la 
Egon Erwin Kisch, Ehrenburg, 
Andre Wurmser, după cum se cere 
mai organic asimilată experiența 
în materie a înaintașilor proprii ai 
genului — Dziga Vertov, Fla
herty, Joris Ivens, Roman Karmen, 
J. Grierson... Publicistica în ima
gini este o ramură pasionantă a 
documentarului și poate conside
rabil amplifica dimensiunea și 
semnificative reportajelor de eve
niment realizate de cineaștii noștri.

Călin CALIMAN

18,00 — Pentru cei mici : Ala Bala.
18,25 — Pentru tineretul școlar : Zale... argintii !
18.50 — Publicitate.
19,00
19,20
19,30
20,00
20,45
21,00
21,10
21.50 — Seara de balet.
23,00 — Telejurnalul de noapte.

— Telejurnalul de seară.
— Buletinul circulației rutiere.
— Dicționar de personaje litera H (I).
— Săptămina.
— Avanpremieră.
— Reflector.
— Teleglob. Emisiune de călătorii geografice de la Luxor la Karnak.

20.
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In aceste zile la cabana Omul
Foto : N. Nicolaescu

TELEGRAME EXTERNE

Pe scena
Teatrului de Operă 
și Balet

Spectacolul cu „Madame But
terfly", prezentat joi seara pe sce
na Teatrului de Operă și Balet, s-a 
bucurat de participarea unei soliste 
din U.R.S S. : soprana Lamara Ci- 
konia. Alături de artista sovietică, 
interpreta rolului titular, în spec
tacol au mai apărut Octav Eniga- 
rescu, Constantin Iliescu, Milca Nis- 
tor și alții. La pupitrul orchestrei 
Teatrului de Operă și Bftleț ts-a 
aflat dirijorul Cdrrtdî ’frăR^Scu.

(Agerpres)

AZI, In 
CAPITALĂ

în sala Giulești începe com
petiția internațională feminină 
de volei pentru „Cupa 16 Fe
bruarie". în primul meci, la 
ora 17, Rapid va intilni for
mația iugoslavă Spartak Su- 
botica. Apoi va avea loc me
ciul Penicilina Iași-Selecțio- 
nata feroviară a Cehoslovaciei.

Sala Floreasca găzduiește de 
la ora 18 un interesant cuplaj 
handbalistic internațional. în 
primul meci, echipa feminină a 
orașului București (tineret) va 
primi replica echipei orașului 
Zagreb. în continuare se va 
disputa partida masculină 
București (tineret)-Sarajevo.

FOTBAL: „Cupa orașelor 
tîrguri"
• La Valencia, echipa engleză Leeds 

United a învins formafia spaniolă F. C. 
Valencia cu 2—0 (1—0). In primul meci, 
cele două echipe terminaseră la ega
litate 1—1, astfel că Leeds United s-a 
calificat în sferturile de finală ale C.O.T.

Burnley (Anglia), jucînd in deplasare 
cu F. C. Neapole, a făcut meci nul : 
0—0. Dar cum în primul joc fotba
liștii englezi cîștigaseră cu 3—0, s-au 
calificat și ei în „sferturi".

La Torino, Juventus a întrecut cu 3—0 
(1—0) formafia scoțiană „Dundee Uni
ted". Returul se va desfășura la 8 mar
tie la Dundee.

BASCHET: „Cupa campioni* 
lor europeni"

• Miercuri s-au disputat noi meciuri 
în cadrul grupelor sferturilor de finală 
ale „C.C.E.” la baschet masculin. Sla
via Praga a întrecut cu 87—74 (46—37) 
pe Real Madrid. In primul joc, baschet- 
baliștii spanioli cîștigaseră cu 99—75.

Deși a jucat pe teren propriu, O- 
limpia Liubliana nu a putut trece de 
Simenthal Milano, care a terminat în
vingătoare cu scorul de 103—92 
(45—40). Conlirmînd forma bună în 
care se află in ultimul timp, echipa bel
giană R. C. Malines a învins în depla
sare pe campioana Franfei, Villeur- 
banne, cu 71—63 (31—36).
• La Praga s-a disputat meciul fe

minin contînd pentru semifinalele 
„C.C.E." dintre Sparta Praga și Wisla 
Cracovia. Victoria a revenit gazdelor : 
66—59 (33—29). Cele mai bune ju
cătoare ale învingătoarelor au fost Me- 
țicharova și Richterova, care au înscris 
19 și respectiv 12 puncte. Baschetba
listele cehoslovace, care pierduseră 
doar la 3 puncte primul meci, s-au ca
lificat în finala competiției, urmind să 
Intîlnească echipa sovietică T.T.T. Riga.

vremea
Iert In tară : vremea a fost 

umedă, cu cerul mai mult aco
perit. A nins intermitent în Mol
dova, Muntenia, regiunea mun
toasă, Dobrogea și izolat în Ba
nat și Transilvania. In Dobro
gea și Bărăgan, izolat a plouat. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit din nord, prezentînd unele 
intensificări în Moldova, unde 
pe alocuri a spulberat zăpada. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între minus 5 grade 
la Joseni și 3 grade la Calafat, 
în București : vremea a fost u- 
medă, cu cerul acoperit. A nins 
intermitent. Vîntul a suflat slab

Din agenda 
federației de baschet

După obișnuita „pau
ză" dintre cele două 
părți ale campionatelor 
republicane, echipele de 
baschet din categoria A 
vor susține la sftrșitul 
acestei săptămîni întîl- 
nirile primei etape a 
returului. Întrecerea 
masculină, a cărei des
fășurare va avea un 
program continuu, se va 
încheia la 16 aprilie, 
urmînd ca turneul fi
nal pentru desemna
rea campioanei țării 
să aibă loc între 18—23 
aprilie. Finalul campio
natului va fi totodată 
și un util prilej de se
lecție pentru alcătuirea 
echipei naționale ce va 
participa la locurile 
balcanice de la Skoplje, 
programate între 10—14 
mai. Competiția femi
nină se va întrerupe 
însă timp de două săp
tămîni (27 martie—8 a-

prilie) pentru un pro
gram de pregătire co
mună a lotului repre
zentativ, care va sus
ține cîteva jocuri ami
cale cu reprezentativa 
Australiei, la București. 
Campionatul se încheie 
la 16 aprilie și va fi 
urmat, ca și la băieți, 
de turneul final (3—7 
mai).

In afara programului 
intern și internațional, 
federația noastră de 
baschet este preocupa
tă în acest an de în
ființarea unei competi
ții destinate copiilor în
tre 8—12 ani: campio
natul de minibaschet. 
Născută în Franța, tî- 
năra „rudă" a basche
tului a căpătat o largă 
popularitate în țări cu 
bogată tradiție în acest 
sport, ca Spania (peste

Ieri, la Giulești : Rapid — Progresul 3—0. In fotografie : atac 
=# rapidist la poarta lui Mîndru

Foto : M. Cloe

Semnarea acordului 
de plăți intre 
România și
R. 0. Germană

BERLIN 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : La 9 
februarie a fost semnat la Berlin 
acordul de plăți de lungă durată 
(1967—1970) între Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană.

Din partea română acordul a fost 
semnat de șeful delegației române, 
Ion Craiu, adjunct al ministrului 
finanțelor, iar din partea germană 
de Rolf Mager, adjunct al ministru
lui finanțelor.

EXPEDIȚIE POLONEZA 
ÎN ANTARCTIDA

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Varșovia s-au înapoiat doi partici
pant ai expediției poloneze din 
Antarctida, care împreună cu alfi

pînă la potrivit din nord. Tem
peratura maximă a atins 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 11, 12 și 13 februarie. în tară : 
vreme rece, mai ales noaptea. 
Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ninsori izolate. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între mi
nus 13 și minus 3 grade, local 
mai coborîte, iar maximele între 
minus 5 și plus 5 grade. Ceață 
locală. In București : vreme rece, 
mai ales noaptea. Cerul va fi 
schimbător. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în scă
dere.

SPORT

o mie de echipe), Ita
lia, S.U.A. Noul joc 
se desfășoară pe teren 
redus, cu panouri fi
xate la o înălțime mai 
mică, cu mingi de di
mensiuni reduse și in
tr-un timp „compri
mat" (de obicei, 4 re
prize a 6 minute). In 
țările amintite, introdu
cerea acestei noi disci
pline sportive a dus 
la atragerea rapidă a 
unui număr mare de 
copii la practicarea ei 
organizată, la lărgirea 
bazei de selecție atît 
pentru baschet cit și 
pentru sporturile înru
dite (volei, handbal). 
Succesul minibaschetu- 
lui este ilustrat eloc
vent de organizarea pri
mului campionat mon
dial de acest fel 
(13—20 februarie 1967, 
în S.V.A.).

Plenara C. C. 
al P. C. din 
Cehoslovacia

PRAGA 9 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că în zilele de 8- și 9 fe
bruarie la Praga a a’V'ut loc PJenara 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, la 
care au fost dezbătute și adoptate 
măsurile politice și educative pen
tru întărirea unității societății so
cialiste, îndeosebi pentru educarea 
tinerei generații.

Jiri Hendrych, membru al Prezi
diului C.C. și secretar al C.C., a 
prezentat un raport în această pro
blemă.

A. Novotny, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a infor
mat Plenara C.C. despre desfășura
rea convorbirilor cu L. I. Brejnev, 
în timpul recentei sale vizite în 
Cehoslovacia.

în cadrul discuției o serie de vor
bitori s-au referit la problemele 
activității în continuare a partidu
lui în domeniul muncii politice, 
ideologice și educative a comuniști
lor.

doi colegi ai lor au îndeplinit pro
gramul de cercetări, pregătit de 
Academia de Științe a R. P. Po
lone. La întoarcere, ei au relatat că 
pe cel de-al șaselea continent exis
tă stațiunea științifică poloneză 
„A. B. Dobrowolski", amenajată in 
„Oaza Bunger". Scopul principal 
al expediției a fost, efectuarea de 
cercetări științifice : măsurători io- 
nosferice, observații asupra propa
gării undelor radio și studierea po
sibilităților de prognoză în acest 
domeniu. Cercetările oamenilor de 
știință polonezi au permis să se 
stabilească direcția șt căile de de
plasare a maselor atmosferice la 
mari înălțimi, ceea ce are o mare 
importanță pentru stabilirea în 
viitor a traseelor aeriene deasupra 
Polului Sud. Toate cercetările au 
fost efectuate cu aparataj tehnic 
polonez, care a rezistat excelent 
condițiilor dificile din Antarctida.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
CELE TREI MECIURI de ieri ale 

campionatului republican de hochei 
pe gheață s-au încheiat astfel : 
Steaua-Avîntul Miercurea Ciuc 8—1, 
Tîrnava Odorhei-Politehnica Bucu
rești 4—2 și Dinamo-Agronomia Cluj 
11—0.

IERI A PĂRĂSIT CAPITALA, ple- 
cînd în S.U.A., campionul țării noas
tre la tenis, maestrul emerit al spor
tului Ion Țiriac. El va participa în
tre 12 februarie și 16 aprilie la com
petiția internațională „Circuitul Ca
raibilor", care cuprinde 9 turnee. 
Primul turneu începe la 12 februarie 
la Salisbury.

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUL în 
Bulgaria, echipa de fotbal Farul 
Constanta a jucat la Silistra cu for
mația locală „Durostol". Constănțe- 
nii au învins cu 2—0 (0—0). Autorii 
golurilor : Iancu și Tufan.

ECHIPA DE FOTBAL Universita
tea Craiova și-a început turneul în 
R. D. Germană, jucînd joi la Dresda 
cu echipa locală Dynamo. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

PROBA DE SLALOM SPECIAL 
feminin, din cadrul concursului in
ternațional de schi de la Badga
stein, a fost cîștigată de cunoscuta 
campioană franceză Marielle Goit- 
schel, urmată de compatrioata sa, 
Annie Famose. cu 92”59/100.

LA BRAUNSCHWEIG (R. F. a 
Germaniei) s-a desfășurat întîlnirea 
internațională amicală de handbal 
dintre formațiile masculine Dukla 
Praga și Eintracht Braunscweig. 
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 26—12 (11—11).

FUNDAȚIA AMERICANĂ DE 
SPORT, „Helms", a decernat trofeul 
său pe anul 1966 următorilor spor
tivi : Jim Ryun (atletism), Ramanat- 
han Krishnan (tenis), Karen Muir 
(natatie), Fred Stolle (tenis), Ma
nuel Santana (tenis) și Alvaro Me
jia (atletism).

ROMÂNIA-MILITANT
ACTIV PENTRU CAUZA
SECURITĂ ȚII EUROPENE

(Urmare din pag. I)

Evoluția evenimentelor Interna
ționale după publicarea Declarației 
de la București a adus o preg
nant^ confirmare a justeței apre
cierii date Situației din Europa, 
factorilor care acționează, â con
cluziilor sale, a demonstrat capa
citatea ideilor ce le cuprinde de 
a mobiliza largi forțe la acțiune în 
vederea destinderii și colaborării 
intereuropene. Ideea necesității 
normalizării’ relațiilor intereuro
pene își lărgește mereu aria de cu
prindere, e îmbrățișată de cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice, 
inclusiv de cercuri guvernamentale 
din țările occidentale.

Dialogul interetiropean pentru 
intensificarea relațiilor dintre state
le Europei se amplifică. Pentru 
amploarea și profilul acestui dialog 
e revelatoare următoarea cifră 
statistică : în anul 1966, peste 
60 de șefi de state și guver
ne, de miniștri ai afacerilor ex
terne, de personalități marcan
te din viața economică și cul
turală din țările socialiste și 
nesocialiste din Europa au între
prins vizite în dublu sens — est- 
vest și vest-est — pentru amelio
rarea relațiilor interstatale. Deose
bit de elocventă este, de asemenea, 
statistica dinamicii ascendente a 
comerțului țărilor europene din 
răsărit și din apus, a acordurilor 
economice încheiate, a contactelor 
și legăturilor pe plan te’nnico- 
științific și artistic, sportiv, turis
tic, încheiate între statele din ră
săritul și apusul Europei în cursul 
anului care a trecut.

Se accentuează tendințele din ță
rile vest-europene spre o politică 
națională independentă. Sînt cu
noscute eforturile pe care le face 
Franța pentru promovarea unei 
politici internaționale independen
te, pentru dezvoltarea colaborării 
între statele europene, indiferent 
de orînduirea lor socială. Tn tot 
mai multe țări vest-europene ciș- 
tigă teren tendințele spre înfăptui
rea unei politici de sine stătătoare, 
realiste, pentru dezvoltarea con
tactelor și relațiilor cu țările so
cialiste. în aceiași timp, crizele 
de guvern, «Onsmltările electorale 
dintr-o serie de țări vest-eui'ope- 
ne au relevat pierderi de teren în 
rîndul forțelor politice exponente 
ale „liniei atlantice", de imobilism 
și rigiditate, și declasări în direc
ția partidelor și forțelor care se 
pronunță pentru destindere și co
laborare.

Faptele amintite și numeroase al
tele reflectă neîndoios unele rezul
tate concrete pe linia destinderii și 
îmbunătățirii climatului european. 
Nu poate să existe însă nici o în
doială că mai este mult de făcut 
pentru traducerea în viață a acestui 
deziderat al popoarelor europene.

Procesul de destindere întîmpi- 
nă opoziția îndîrjită a cercurilor 
imperialiste, și în primul rînd a 
imperialismului american, care, 
căutînd să-și mențină dominația, 
să salveze politica de „război re
ce", falimentară, se manifestă cu 
ostilitate față de orice acțiuni con
crete îndreptate spre normalizarea 
relațiilor internaționale, întrețin 
animozități între țări, sprijină for
țele militariste și revanșarde, men
țin blocurile militare agresive. Ori
ce succes obținut pe calea nor
malizării relațiilor dintre state lo
vește în planurile forțelor impe
rialiste, îngustează terenul de ac
țiune al cercurilor reacționare, 
constituie un puternic stimulent în 
lupta forțelor democratice și pro
gresiste din țările Europei occiden
tale pentru făurirea unui climat 
de pace și securitate.

Țara noastră consideră că este 
necesar să se acționeze cu fermi
tate, perseverență, să se manifeste 
spirit de inițiativă pentru a fructifi
ca și dezvolta mai departe ceea ce 
s-a realizat și a crea condiții pen
tru a merge înainte pe calea destin
derii.

Care sînt căile de natură să ducă 
la încununarea cu succes a efortu
rilor spre asigurarea securității ? 
Esențial pentru realizarea securită
ții europene este, după părerea par
tidului și statului nostru, dezvolta
rea unor relații noi între statele eu
ropene, care să pornească de la 
respectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de a 
urma calea de dezvoltare corespun
zătoare voinței și intereselor sale 
fundamentale, să se întemeieze pe 
principiile independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

Respectarea acestor principii 
constituie o cerință esențială, un 
comandament fundamental al vieții 
politice internaționale, singura 
bază rațională acceptabilă pentru 
soluționarea problemelor pe care le 
ridică raporturile dintre state și po
poare, pentru întărirea păcii și 
securității. Viața arată că acolo 
unde aceste principii esențiale stau 
la baza relațiilor interstatale, co
laborarea și înțelegerea progresea
ză, relațiile se dezvoltă fructuos și 
în interes reciproc. De aceea ele se 
bucură de o tot mai largă adeziune 
internațională.

Intensificarea legăturilor dintre 
state pe baza acestor principii în 
spiritul bunei vecinătăți și coope
rări este premisa principală a re
zolvării problemelor internaționale 
litigioase. Orice realizare în această 
direcție se răsfrînge în mod pozi
tiv nu numai asupra țărilor în cau
ză, ci și asupra atmosferei politice 
de pe întregul continent.

Pornind de la interesele funda
mentale ale poporului nostru, care 
se împletesc în mod organic cu 
cauza generală a socialismului, cu 
aspirațiile spre libertate, indepen
dență și progres ale tuturor po
poarelor, România socialistă pune 
în centrul politicii sale internațio
nale dezvoltarea continuă a legă
turilor de prietenie și colaborare 
multilaterală, cu toate țările socia
liste, preocuparea pentru unitatea 
statelor aparținînd sistemului so
cialist mondial. Relațiile Re
publicii Socialiste România cu cele
lalte țări socialiste se dezvoltă con
tinuu, pe măsura mersului înainte 
al construcției noii orînduiri socia
le, a înfloririi economiei și culturii 
țărilor noastre, în interesul poporu
lui român și al celorlalte popoare 
frățești, al cauzei generale a socia
lismului. O ilustrare a activității 
susținute desfășurate de partidul 
și guvernul țării noastre în direcția 
dezvoltării colaborării și unității 
țărilor socialiste o constituie acor
durile economice anuale și de per
spectivă încheiate de România cu 
statele socialiste, schimburile de 
experiență pe tărîm tehnic, științi
fic, cultural cu aceste state. Intre 
conducerea de partid și de stat a 
țării noastre și conducătorii parti
delor și guvernelor din celelalte 
țări socialiste au avut loc nume
roase contacte și vizite reciproce, 
prilejuind schimburi de experien
ță, contribuind la dezvoltarea cu
noașterii reciproce, la clarificarea 
unor importante probleme de inte
res reciproc.

în același timp, ca o coordonată 
esențială a politicii sale externe, 
țara noastră promovează relații 
cu toate țările, indiferent de orîn
duirea lor socială. în ultima vreme 
au avut loc multiple contacte și 
întîlniri între conducătorii țârii 
noastre cu reprezentanți a nume
roase state, printre care Franța, 
Turcia, Danemarca, Grecia, rtalia. 
Austria, Olanda, Belgia. Ca re
zultat al acestor vizite, s-au îmbu
nătățit relațiile bilaterale cu staiele 
respective, ceea ce influențează, tot
odată, în mod pozitiv, și asupra at
mosferei politice europene.

O expresie a spiritului de iniția
tivă și o contribuție a țării noastre 
la cauza securității europene a 
constituit-o rezoluția O.N.U. privind 
dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate între țări cu sisteme socia
le diferite, adoptată la propunerea 
României, care s-a bucurat de un 
larg ecou internațional și a întru
nit adeziunea a numeroase țări eu
ropene, atît socialiste cît și capita
liste. România activează, de a- 
semenea, în mod consecvent pen
tru dezvoltarea relațiilor de 
bună vecinătate și colaborare 
între țările din Balcani și zona 
Mării Adriatice, convinsă că sta
tornicirea unui climat de pace în 
această zonă constituie o contribu
ție prețioasă la înfăptuirea securi
tății europene.

Poziția constructivă a țării noas
tre, activitatea ei internațională 
plină de dinamism se bucură de un 
larg ecou international, atrag apre
cierea pozitivă a numeroși repre
zentanți ai opiniei publice și a unor 
influente cercuri politice din dife
rite țări.

România consideră că este ne
cesar să se depună în continuare 
eforturi susținute în direcția nor
malizării relațiilor dintre statele 
europene — aceasta fiind una din 
problemele-cheie ale securității. 
Promovarea schimburilor econo
mice și culturale contribuie la in
tensificarea circuitului de valori 
materiale și spirituale între po
poare, constituie un aport la dez
voltarea fiecărei țări, un mijloc 
de apropiere și cunoaștere reci
procă. De mare importanță este 
— așa cum s-a subliniat și în De
clarație — intensificarea relațiilor 
politico-diplomatice între țările 
europene. Desigur, între o serie 
de țări europene există deosebiri 
de păreri în probleme esen
țiale ale vieții internaționale. 
Dar acestea nu numai că nu tre
buie să prejudicieze norma
lizarea relațiilor politico-diploma
tice, ci, dimpotrivă, Ie face necesa
re, fiind îndeobște recunoscut că 
discuțiile, schimbul de vederi con
stituie unu] din mijloacele eficace 
de soluționare a problemelor di
vergente dintre state.

Partidul și guvernul țării noas
tre au subliniat în repetate rînduri 
că o condiție hotărîtoare pentru 
realizarea de progrese pe calea 
securității europene o constituie 
abordarea problemelor litigioase 
ale continentului nostru de pe po
ziții realiste, pornindu-se de la 
recunoașterea lucidă a realităților 
istorice apărute ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial. Una 
dintre aceste realități esențiale o 

■ constituie existența celor două state 
germane — R.D.G., țară suverana, 

cel dintîi stat socialist german — și 
R. F. a Germaniei. Luarea în con
siderare a acestei premise rațio
nale a vieții internaționale euro
pene presupune concluzia logică a 
necesității întreținerii și dezvoltă
rii legăturilor economice, politice, 
cultural-științifice, cu ambele state 
germane. Participarea ambelor 
state germane, cu potențialul uman 
și economic al fiecăruia la efortu
rile țărilor europene pentru dez
voltarea unei cooperări multilate
rale în Europa deschide perspec
tiva ca ele să-și aducă contribuția 
activă la asigurarea păcii și secu
rității europene, la întreaga viață 
politică și economică a continen
tului nostru. România dezvoltă le
gături frățești multilaterale cu 
R. D. Germană, de care este legată 
prin comunitatea orînduirii sociale 
și a țelurilor construirii noii socie
tăți, prin lupta comună pentru 
idealurile socialismului și păcii.

Consecventă poziției sale de pro
movare a unor relații normale cu 
toate țările și pornind de la recu
noașterea, ca fapt istoric, a existen- 
ței celor două state germane, Ro
mânia a stabilit, după cum se știe, 
relații diplomatice cu Republica 
Federală a Germaniei. Recentul a- 
cord intervenit între România și 
R F.G. constituie un act pozitiv în 
evoluția relațiilor intereuropene, o 
contribuție la cauza destinderii în 
viața politică de pe continent, a 
dezvoltării colaborării între state cu 
orînduiri sociale diferite, la cauza 
securității și păcii.

Pentru înfăptuirea securității 
europene o mare însemnătate au 
măsurile de slăbire a încordării 
militare, prevăzute în Declarația 
de la București, între care retra
gerea trupelor americane și ale ce
lorlalte trupe neeuropene de pe con
tinentul nostru, a tuturor trupelor 
străine în granițele lor naționale, 
lichidarea bazelor militare de pe te
ritoriul altor state, crearea unor 
zone denuclearizate în Europa, în
soțită de angajamentul statelor nu
cleare de a nu folosi armele ato
mice împotriva țărilor nenucleare, 
participante la aceste zone. Aceste 
măsuri parțiale pot avea o mare 
însemnătate în slăbirea încordării 
pe continentul european, netezind 
totodată calea spre atingerea unui 
alt obiectiv, care preocupă po
poarele europene, și nu numai pe 
cele europene — și anume desfiin
țarea blocurilor militare, atît a 
blocului agresiv N.A.T.O., cît și a 
Tratatului de la Varșovia, al căror 
anacronism apare din ce în ce mai 
evident. Desigur, atita timp cît se 
menține pactul N.A.T.O. țările so
cialiste sînt obligate să-și păstreze 
vigilența, să-și întărească continuu 
capacitatea de apărare pentru a fi 
gata să apere munca pașnică a 
popoarelor lor împotriva oricărui 
agresor. Este evident că ambele 
grupări militare nu-și vor mai a- 
vea locul într-o Europă în care re
lațiile internaționale vor fi așe
zate pe respectul suveranității și 
independenței popoarelor.

Așa cum a subliniat Declarația 
de la București a țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
una din premisele principale ale 
garantării securității europene o 
constituie inviolabilitatea frontie
relor existente înlre staiele euro
pene, inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse, neadmiterea reînvierii mi
litarismului german și împiedica
rea accesului, sub orice formă, a 
R.F.G. la arma nucleară.

Țara noastră pornește de la con
siderentul că opera de asigurare 
a securității în Europa este o sar
cină deosebit de complexă, că așa 
cum se arată în Declarație, ea re
clamă „participarea tuturor țări
lor europene, o dezbatere construc
tivă, dusă cu răbdare, a punctelor 
de vedere, în scopul realizării unor 
soluții care să întrunească adeziu
nea generală”. Pornindu-se de la 
considerentul că asigurarea securi
tății europene este un țel vita' pen
tru toate popoarele de pe comment, 
e necesar să se stimuleze orice pro
punere, orice sugestie, din partea 
oricărei țări, de natură să facili
teze crearea unui climat de cola
borare, să se întrețină între (ari >m 
larg și permanent dialog care să 
permită soluționarea pe rînd a tu
turor problemelor divergente.

Calea spre asigurarea securității 
europene este cunoscută ; depinde 
de hotărîrea, de perseverența și 
combativitatea tuturor forțelor de
mocratice, ale tuturor națiunilor $i 
statelor europene de a merge îna
inte pe această cale, pentru a ob
ține succese cît mai mari în im- 
bunătățirea climatului politic in 
Europa în transformarea vechiului 
și mult încercatului nostru con
tinent intr-un factor de stabilitate 
internațională — contribuție esen
țială la cauza păcii in lumea în
treagă.

România este hotărîtă ca și pe 
viitor să nu slăbească efori urile 
pentru a-și aduce contribuția acti
vă la făurirea securității europe
ne, la statornicirea unui clima) de 
pace și colaborare între toate ță
rile din Europa, în interesul cauzei 
păcii și progresului popoarelor eu
ropene și din întreaga lume.



viața internațională
Vizita președintelui Consiliului de Stat,

Chivu Stoica, in Somalia
La banchetul oferit miercuri sea

ra de președintele Somaliei, Aden 
Abdulla Osman, în cinstea preșe
dintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, cei doi oameni de stat au 
rostit toasturi.

Exprimîndu-și satisfacția că pre
ședintele Consiliului de Stat ai Re
publicii Socialiste România a ac
ceptat invitația de a vizita Somalia, 
președintele Aden Abdulla Osman 
a urat bun sosit oaspeților români 
în numele guvernului, poporului 
somalez și al său personal. El și-a 
exprimat speranța că această vizită 
va contribui la strîngerea legături
lor de prietenie, deja existente, în
tre cele două țări, la stabilirea unei 
cooperări economice, tehnice și 
sociale mai intense. în continuare, 
vorbitorul a arătat că primul mi
nistru somalez vizitînd România a 
putut constata progresul impresio
nant înregistrat în crearea unei in
dustrii complexe și avansate para
lel cu dezvoltarea agriculturii. Pre
ședintele Somaliei a subliniat rolul 
contactelor personale mai strînse 
între șefii de state și guverne și 
la toate nivelurile pentru realizarea 
unei mai bune înțelegeri între na
țiuni și o mai bună cunoaștere re
ciprocă a aspirațiilor și preocupă
rilor. Aceasta schimbă multe con
cepții false, creînd atmosfera unei 
înțelegeri și cooperări mutuale. De 
asemenea, el a relevat rolul orga
nizațiilor internaționale ca, de pil
dă, O.N.U. în promovarea păcii și 
colaborării între state.

Problema vietnameză, a spus în 
continuare vorbitorul, cu pericolul 
pe care îl reprezintă pentru pacea 
în lumea întreagă, „escaladarea" 
războiului, reclamă intensificarea 
eforturilor în vederea încetării răz
boiului și realizării unei păci ade
vărate.

El a arătat că guvernul somalez 
sprijină punctul de vedere potrivit 
căruia părțile angajate în acest con
flict trebuie să repună în drepturi 
acordurile de la Geneva din 1954 
privind problema vietnameză.

în continuare, președintele a ară
tat că pe teritoriul Africii, Angola, 
Mozambicul, așa-numita Guinee 
portugheză și Africa de sud-vest se 
află încă sub stăpînirea colonialiș
tilor, care refuză să dea curs cere
rilor Organizației Națiunilor Unite 
ca acestor teritorii să li se acorde 
independența. Vorbitorul a mențio
nat că și populația băștinașă din 
Rhodesia și Republica Sud-Africa- 
nă suferă de pe urma unui regim 
minoritar rasist, fiind lipsită chiar 
și de cele mai elementare drepturi 
umane. în ceea ce privește Soma
lia franceză, a spus președintele 
Aden Abdulla Osman, noi ne-am 
pronunțat pentru un referendum 
liber și cinstit care să nu fie inter
pretat decît ca o exercitare de fapt 
a dreptului inalienabil la autodeter
minare a poporului din acest teri
toriu.

Referindu-se apoi la unele pro
bleme de frontieră, vorbitorul a 
spus că Republica Somalia nu do
rește să sprijine o politică de re
curgere la forță pentru revizuirea 
frontierelor, ci de negocieri pașnice 
cu respectarea tuturor principiilor 
coexistenței pașnice și ale bunei 
vecinătăți.

în încheiere, președintele So
maliei, Aden Abdulla Osman, și-a 
exprimat speranța că vizita în So
malia va crea oaspeților români 
convingerea că poporul somalez 
dorește sincer să întindă o mînă 
prietenească tuturor popoarelor, pe 
baza egalității și respectului re
ciproc.

Luînd 
siliului 
cialiste 
mulțumit pentru 
prietenia cu care delegația română 
a fost întîmpinată și a exprimat 
din partea poporului român senti
mentele cele mai calde de stimă 
și prietenie, urări de fericire și 
succes poporului somalez în înfăp
tuirea năzuințelor sale spre pro
gres și bunăstare.

Vorbitorul a arătat că energiile 
poporului român sînt concentrate 
în momentul de față spre înfăptui
rea unui vast program de dezvol
tare a economiei, științei și cul
turii, menit să asigure tuturor ce
tățenilor țării o viață tot mai pro
speră, demnă de epoca pe care o 
trăim. Pornind de la convingerea 
că fiecare țară, indiferent de mă
rimea ei, poate și trebuie să-și a- 
ducă contribuția la întărirea păcii 
și colaborării internaționale, Ro
mânia desfășoară eforturi susținu
te în vederea statornicirii unor 
relații de încredere și stimă între 
state bazate pe respectarea strictă 
a principiilor suveranității, inde
pendenței naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburi
le interne și avantajului reciproc.

Considerăm că un rol deosebit 
de însemnat îl are respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, de a-și 
alege calea de dezvoltare potrivit 
intereselor și aspirațiilor sale na
ționale, a spus vorbitorul. Pe a- 
ceastă bază, țara noastră își dez
voltă relațiile de colaborare cu toa
te statele, indiferent de orînduirea 
lor socială. Aplicarea acestor prin
cipii reprezintă singura bază rațio
nală și acceptabilă pe care se poate 
clădi securitatea în întreaga lume, 
permițînd, totodată, soluționarea 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase între state, 
în conformitate cu prevederile 
Cartei O.N.U.

Președintele Consiliului de Stat 
a arătat că continuarea războiului 
în Vietnam provoacă în întreaga 
lume o profundă și legitimă îngri
jorare. Reglementarea neîntîrziată 
a acestui conflict pe baza apli
cării acordului de la Geneva din 
1954, a respectării dreptului po
porului vietnamez de a hotărî sin
gur asupra destinelor sale, va con
tribui la eliminarea primejdiei de 
extindere a acestui focar de război, 
la destinderea internațională.

Vorbitorul a subliniat că poporul 
român nutrește sentimente de 
caldă simpatie față de tinerele 
state africane și este pe deplin so
lidar cu lupta lor pentru înlătura
rea urmărilor dominației coloniale, 
consolidarea independenței și su
veranității naționale, pentru pros
peritatea economică și socială. Des
fășurarea luptei de eliberare națio
nală, prefacerile ce au loc în pre
zent în viața economică, politică și

cuvîntul, președintele Con
de Stat al Republicii So- 
România, Chivu Stoica, a 

ospitalitatea și

socială a popoarelor care și-au do- 
bîndit recent independența consti
tuie o trăsătură importantă a lumii 
contemporane.

Republica Socialistă România va 
acorda și în viitor o atenție cres
cîndă intensificării colaborării sale 
multilaterale cu aceste state, con
tribuind astfel la înaintarea lor pe 
calea progresului și bunăstării.

Abordînd problema asigurării 
securității în Europa, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat că 
în ultimul timp se întărește și se 
lărgește continuu un curent favora
bil rezolvării problemelor litigioase 
de pe acest continent pe calea paș
nică a înțelegerii generale europe
ne, pentru dezvoltarea stimei și în
crederii reciproce între state. Un 
factor însemnat în stimularea 
acestui proces de destindere în 
Europa este dezvoltarea cooperării 
între toate țările continentului, in
diferent de orînduirea lor sociai- 
politică, pe baza deplinei egalități 
în drepturi, a neamestecului, în tre
burile interne, a avantajului reci
proc. O mare importanță pentru 
consolidarea încrederii între state 
și a securității internaționale ar 
avea-o, după părerea României, li
chidarea blocurilor militare, a ba
zelor de pe teritoriul altor state, re
tragerea tuturor trupelor străine în 
limitele granițelor lor naționale.

în încjieiere, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a ară
tat că delegația română așteaptă cu 
plăcere și interes să ia cunoștință 
în mod direct de realizările poporu
lui somalez prieten, încredințat 
fiind că contactele și convorbirile 
cu președintele Somaliei și ceilalți 
conducători somalezi vor permite 
să se desprindă noi posibilități pen
tru dezvoltarea și întărirea relații
lor de prietenie dintre România și 
Somalia.

Consultări 
ciprioto- 
grecești

ATENA 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Ciprului, Makarios, care se 
află în vizită la Atena, a avut o 
serie de consultări cu reprezentan
ții guvernului grec în legătură cu 
evoluția situației în Cipru. Miercuri, 
el a avut o întrevedere cu primul 
ministru grec, Paraskevopoulos.

Se știe că Consiliul de coroană 
al Greciei, la a cărui ședință a 
asistat și Makarios, a hotărît re
luarea dialogului greco-turc, la ni
vel ministerial, în jurul proble
mei cipriote. Surse autorizate din 
Ankara informează că această 
hotărîre nu a fost încă comunicată 
guvernului turc, dar că ea este pri
vită favorabil de cercurile politice 
din Turcia.

In conflictul cu compania petrolieră

BAGDAD 9 (Agerpres). — Preșe
dintele Irakului, Abdel Rahman 
Aref, a rostit miercuri un discurs 
radiotelevizat, marcînd împlinirea 
a patru ani de la lovitura de stat 
din 8 februarie 1963, care a adus 
la putere actualul regim.

Apropiatele alegeri parlamentare, 
a precizat Aref, vor duce la crearea 
unei noi Adunări Naționale, ai că
rei membri vor emana din rîndul 
partidului Uniunea Socialistă Ara
bă. El a lansat un apel la unitate 
națională.

Referindu-se, în continuare, la 
recentele convorbiri avute cu pre
ședintele Nasser al R.A.U., Aref a 
arătat că au fost abordate proble
me privind relațiile bilaterale și 
situația din lumea arabă.

în legătură cu conflictul Iraku
lui cu compania „Iraq Petroleum", 
președintele Aref a reafirmat pozi
ția deja cunoscută a guvernului 
irakian, exprimîndu-și dorința ca 
în cel mai scurt timp să fie rezol
vate toate problemele, iar conduc
tele spre Marea Mediterană să fie 
redeschise.

troliere, care au frustrat în ultimii 
10 ani poporul sirian de 70 de mi
liarde de lire sterline, plus 4 mi
liarde de lire anual, reprezentînd 
beneficiul realizat prin extragerea 
petrolului arab". El a reafirmat ho
tărîrea Siriei de a continua lupta 
cu „Iraq Petroleum Company" 
pînă cînd „rezervele de petrol ale 
arabilor vor deveni, în totalitate, 
proprietate a arabilor".

Ministrul de externe

al României, oaspete

al orașului Liege
BRUXELLES 9. — Trimișii spe

ciali Agerpres, Al. Gheorghiu și 
N. Ionescu, transmit: Joi dimineața, 
ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei, Corneliu Mănescu, care se 
află în Belgia într-o vizită oficială, 
a părăsit Bruxelles-ul/ plecînd în
tr-o scurtă călătorie în țară.

Indreptîndu-se spre Liâge, oaspe
tele român și perșoanele căre îl în
soțesc au avut prilejul să admire 
valea Meusei, impresionantă îmbi
nare a peisajului natural cu cel in
dustrial.

Sosind la Liege — unul din cele 
mai importante centre industriale 
ale țării și, îh același timp, un 
oraș bogat în tradiții culturale și 

: în vestigii ale milenarei sale istorii 
— oaspeții au vizitat, printre altele, 
Muzeul Curtius de arheologie, artă 
decorativă și artă a sticlăriei, ale 
cărui exponate ocupă, în timp, o 
perioadă care începe în epoca pre
istorică și se termină în secolul al 
XIX-lea. De asemenea, a fost vizi
tat Muzeul de arme Liege, re
numit încă din Evul Mediu pentru 
meșterii săi armurieri.

Pierre Harmel, ministrul de ex
terne al Belgiei, a oferit la reșe
dința sa din Liege un dejun în o- 
noarea lui Corneliu Mănescu.

Seara, ministrul de externe a! 
României s-a înapoiat în capitala 
Belgiei.

★

Cu prilejul vizitei oficiale în 
Belgia a ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, joi sea
ra, Ioan Oancea, ambasadorul Ro
mâniei la Bruxelles, a oferit o 
recepție.

Au participat Andră Scholler, 
marele mareșal al palatului, Van 
Acker, președintele Camerei depu- 
taților, Pierre Harmel, ministrul 
afacerilor externe, Leo Collard și

DESCOPERIREA
UNUI COMPLOT
IN SIERRA LEONE

ministru al 
Leone, Albert

statului 
Margai,

FREETOWN 9 (Agerpres). 
Primul 
Sierra 
a anunțat miercuri- descoperi
rea unui complot militar care 
viza răsturnarea guvernului 
cestei țări. Albert Margai a preci
zat că pînă în prezent au fost ares
tați 12 ofițeri. Printre autorii com
plotului, Margai l-a menționat și 
pe liderul opoziției, Siaka Stevens. 
Participanții la complot, a adăugat 
Margai, intenționau să-1 asasineze 
pe primul ministru al țării și să 
pună mîna pe putere.

a-

Studenți din Roma au organizat zilele trecute o demonstrație de solidari
tate cu lupta studenților madrileni care cer eliberarea colegilor lor ares

tați de autoritățile spaniole

■»n

■ DELHI. După cum relatează agenția Press 
Trust of India, in timp ce rostea un dis

curs în cadrul mitingului electoral desfășurat 
miercuri în orașul Bhubaneshwar, capitala sta
tului indian Orissa, primul ministru, Indira 
Gandhi, a fost victima unui act huliganic, fiind 
lovită cu o piatră in obraz. Nemaiputindu-și 
continua cuvintarea, ea a fost transportată de 
urgență la reședința guvernatorului statului, 
unde i s-a acordat primul ajutor. Starea sănă
tății sale nu prezintă nici un motiv de îngri
jorare. Mai mulți tineri din grupul huliganilor 
au fost arestați.

■ PARIS. La Dunkerque a avut loc o demon
strație de solidaritate a docherilor cu 

muncitorii 
proces sub acuzația de participare Ia una din 
grevele care au paralizat în urmă cu citeva 
luni activitatea portului.

portuari, cărora li s-a intentat un

Joseph 
Ernest 
tidului 
cum și 
ton, academicieni, oameni de artă 
și cultură, oameni de afaceri, zia
riști, precum și șefi de misiuni di
plomatice și alți 
lui diplomatic.

Recepția s-a 
atmosferă caldă,

Pholien, miniștri de 
Burnelle, președintele 
Comunist din Belgia, 
numeroși deputați și sena-

stat, 
Par- 
pre-

membri ai corpu-

desfășurat într-o 
de cordialitate.

★

Miercuri seara, la Universitatea 
din Damasc a avut loc un miting 
la care președintele Siriei, Noured- 
din Atassi, a rostit un discurs în 
legătură cu același eveniment din 
Irak. Președintele sirian a lansat 
un apel către forțele progresiste 
irakiene, cerîndu-le să se unească 
„pentru zdrobirea comploturilor im
perialiștilor și ale trusturilor pe-

■ TOKIO. Aproximativ 6 400 persoane au fost 
arestate sub acuzația de a fi încălcat le

gislația electorală cu prilejul alegerilor pentru 
Camera inferioară a Dietei, din 29 ianuarie. 
Printre arestați se află și patru candidați.

■ BAMAKO. între președintele Republicii
Mali, Modibo Keita, și președintele Skup- 

știnei Federale a R.S.F. Iugoslavia, Edvard 
Kardelj, care în fruntea unei delegații parla
mentare iugoslave 
in această țară, a 
reri cu privire la 
pentru cele două

se află într-o vizită oficială 
avut loc un schimb de pă- 

probleme de interes comun 
țări.

■ ADDIS-ABEBA. Miercuri s-a încheiat cea 
de-a doua conferință africană organizată de 

Uniunea internațională de telecomunicații. S-a 
adoptat un plan pentru dezvoltarea rețelei de 
comunicații, care prevede realizarea legături
lor telefonice și telegrafice directe între dife
ritele capitale africane fără a mai trece prin 
capitale europene.

■ MOSCOVA. Cel de-al cincilea festival ci
nematografic internațional de la Moscova 

va avea loc între 5 și 20 iulie. în cadrul festi
valului va fi organizat simpozionul „Influența 
ideilor Revoluției din Octombrie asupra artei 
mondiale".

■ BAMAKO. în urma încheierii vizitei în 
Mali a delegației R. P. Mongole condusă de 

L. Toiv, prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe, a fost dat publicității un comunicat

Consfătuirea miniștrilor
J

de externe ai țărilor membre
J

ale Tratatului de la Varșovia
VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 

8 februarie, la Varșovia a început 
consfătuirea miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia, la care iau 
parte ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare 
Ivan Bașev ; ministrul 
externe al Republicii 
Cehoslovace — Vaclav 
nistrul afacerilor externe al 
public» Democrate Germane

Bulgaria — 
afacerilor 
Socialiste 

David ; mi- 
Re-

întrevedere Kosîghin-Wilson
LONDRA 9 (Agerpres). — Joi a 

avut loc la 
dere între 
nic Harold
Consiliului ... ______
Alexei Kosîghin, care își continuă 
vizita sa de stat în .Marea Britanie. 
Cu acest prilej, cei doi premieri au 
efectuat un schimb de păreri în 
problemele discutate și în zilele 
precedente.

Londra o nouă întreve- 
primul ministru brita- 
Wiison și președintele 

de Miniștri al U.R.S.S.,

Kosîghin a luat 
oferit în cinstea 
ziariștilor străini 
răspuns la între-

Otto Winzer ; ministrul afacerilor 
externe al Republicii Populare Po
lone — Adam Rapacki ; adjunctul 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România — 
Mircea Malița; ministrul afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Ungare — Janos Peter ; ministrul 
afacerilor externe al Uniunii ~ 
publicilor Sovietice Socialiste 
Andrei Gromîko.

La 9 februarie, Wladyslaw 
mulka, prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P., a primit la Comitetul 
Central pe participanții la con
sfătuire.

Din partea polonă, la întîlnire au 
participat: Jozef Cyrankiewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Consiliu
lui de Miniștri, Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P.

Re-

Raiduri aeriene
deasupra
R. D. Vietnam

HANOI 9 
cum anunță
8 februarie, avioane americane au 
violat din nou spațiul aerian al
R. D. Vietnam, nerespectînd pro
punerea de încetare a focului cu 
prilejul Anului nou vietnamez, fă
cută de Frontul Național de Elibe
rare din Vietnamul 
ceptată în ultimă
S. U.A. Unitățile de 
aeriană ale 
nameze au 
agresoare.

Tot la 8
coastă ale forțelor armate vietna
meze au avariat o navă militară 
americană, care a pătruns în apele 
teritoriale ale R. D. Vietnam.

Agenția de presă Eliberarea 
transmite că forțele armate ameri
cane și cele saigoneze, acționînd la 
8 februarie în mai multe regiuni 
din Vietnamul de sud, au încălcat 
propunerea de încetarea focului cu 
prilejul Anului nou vietnamez, fă
cută de F.N.E.

(Agerpres). — După 
agenția V.N.A., la

Armatei 
doborît

de sud și ac- 
instanță de 

apărare anti
populare Viet- 
două avioane

februarie, unitățile de

Tot joi, Alexei 
parte la prînzul 
sa de Asociația 
din Londra și a
bările puse de ziariști.

în aceeași zi, oaspetele sovietic 
a vizitat Palatul Westminster, unde 
s-a întîinit cu reprezentanți ai ce
lor două Camere ale Parlamentu
lui britanic.

I '

TULBURĂRI

IN JAMAICA
KINGSTON 9 (Agerpres). — 

Noi tulburări intre susținătorii 
diferitelor partide politice din 
Jamaica au izbucnit miercuri in 
capitala acestei țări, Kingston. 
Poliția a anunțat că in cursul 
ciocnirilor o persoană a fost uci
să fi patru au fost rănite. De
tașamente polițienești au proce
dat in aceeași zi la o descinde
re in momentul cind avea loc o 
conferință a Partidului laburist 
din Jamaica.

Potrivit agenției U.P.I., tulbu
rările din Kingston sint o ur
mare a conflictului dintre parti
dele politice, care a izbucnit la 
sfirșitul anului trecut și nu a 
putut fi aplanat in ciuda inter
venției poliției și a decretării 
stării de urgență in unele car
tiere ale orașului. Liderul Parti
dului național popular, Norman 
Manley, a cerut ministrului de 
interne, Roy McNeill, să folo
sească trupele in acțiuni de pa
trulare a zonelor unde au loc 
ciocniri, dar această cerere a 
fost respinsă.

Planul creării forțelor interamericane permanente

0 ÎNCERCARE de stăvilire
A LUPTEI PENTRU INDEPENDENTA»

BUENOS AIRES 9 (Agerpres). — 
Comitetul argentinean pentru a- 
părarea păcii a dat publicității o 
declarație în care condamnă planu
rile S.U.A. de creare a forțelor in
teramericane permanente. „Scopul 
principal urmărit de Statele Unite 
la cea de-a treia conferință 
extraordinară a miniștrilor afaceri
lor externe ai țărilor membre ale 
O.S.A. este acela de a impune, prin 
orice formă, crearea forțelor inter
americane permanente". Proiectul 
de propuneri care urmează să fie 
prezentat la conferința ce se va 
deschide la 15 februarie în capitala 
argentineană, se spune în declara
ție, prevede crearea în fiecare 
țară latino-americană a unor uni
tăți speciale, cu scopul de a înăbuși 
mișcările de eliberare națională.

Opoziția crescîndă a popoarelor 
latino-americane față de crearea 
acestor forțe, se arată în declarația 
comitetului, se explică prin faptul 
că acestea înțeleg rolul și impor
tanța pe care Pentagonul și unii 
conducători latino-americani o a- 
cordă creării lor. „Oricare ar ti 
forma în care ele vor fi impuse, 
forțele interamericane permanente 
vor încerca să înăbușe lupta po
poarelor către independență și su
veranitate".

comun, în care se arată că au fost discutate di
ferite probleme internaționale și probleme pri
vind colaborarea dintre cele două țări — căile 
și mijloacele de stabilire a unei mai strînse 
colaborări politice, economice și culturale.

■ WASHINGTON. Un purtător de cuvînt al 
Comisiei pentru energia atomică din S.U.A. 

a anunțat că la poligonul din Nevada a avut 
loc o nouă experiență nucleară subterană de 
mică intensitate, cea de-a treia din anul acesta.

■ LONDRA. Concernul chimic englez pentru 
producția de fibre artificiale „Courtauld’s 

Ltd" a anunțat că a semnat un contract prin 
care livrează unei întreprinderi din localitatea 
Poloțk (R.S.S. Bielorusă) utilaj și mașini in va
loare de 9 400 000 lire sterline. Tratativele pri
vind încheierea acestui 
urmă cu doi ani.

acord au început în

americană 
pe o orbită 

lunară. Săptămina viitoare va fi plasată pe o 
nouă orbită la 44 km de Lună, pentru a putea 
fotografia.

■ PASADENA. Nava 
„Lunar Orbiter-3"

cosmică 
s-a plasat

Momentul lansării de la baza expe
rimentală Hammaguir (Sahara) a sa

telitului francez „Diademe"

ECRAN
SUGESTIE chrf.to uuvt-uiiL p h e r May

hew, fostul mi
nistru britanic al apărării, a 
sugerat într-o recentă declara 
ție ca Anglia să renunțe la 
politica sa „la est de Suez", 
deoarece aceasta implică un 
efort financiar prea mare pen 
tru posibilitățile țării. El se re
feră la bazele militare și alte 
trupe britanice dislocate în 
mat multe țări dependente și 
teritorii coloniale (Bahrein, 
Aden, Arabia de sud, Mala- 
yezia etc.) aflate dincolo de 
Canalul de Suez. în eventua
litatea renunțării, pînă în 1970 
economiile realizate de pe ur
ma acestei hotărîri s-ar cifra 
la 300 milioane de 
line anual.

Și cîte popoare n-ar răsufla 
ușurate...

lire ster-

PREȚUL 
CINSTEI

Tînărul ameri
can Harry Muir 
de 21 de ani, qX 
refuzat să pie

ce în Vietnam. El a declarat ; 
„Nu doresc să fiu plătit pentru 
a ucide", și a cerut să fie eli
berat de obligațiile sale mili
tare, care i-ar impune să 
lupte în Vietnam. Autoritățile 
din Fort Benning (statul Geor
gia) au hotărît să prezinte ca
zul Curții Marțiale. Muir este 
pasibil la o pedeapsă de cinci 
ani închisoare. Acesta este 
prețul cinstei.

I

La Paris a în
ceput despa
chetarea celor
45 de piese ale 

tezaur al faraonu- 
care vor ti

PAZA 
BUNĂ 
fabulosului____
lui Tutankamon, 
prezentate în cadrul unei ex
poziții speciale. Operațiunea 
de despachetare va dura trei 
zile. Minuțiozitate de laborator 
și măsuri excepționale de 
securitate. Deși mort de peste 
trei milenii, Tutankamon a 
fost întotdeauna bine păzit.

iar*

li

JJ

RIO DE JANEIRO 9 (Agerpres). 
— Guvernul brazilian a anunțat in
troducerea, începînd de la data de 
13 februarie, a unei noi unități mo
netare - 
lent cu 
cepînd 
puse în 
de 1000 
pilă roșie pe care 
„un cruzeiro greu". în același timp 
va avea loc o nouă devalorizare, 
cu 23 la sută, a monedei brazilie
ne, dolarul american, care valorea
ză în prezent 2 200 cruzeiros, ur- 
mînd să fie schimbat în viitor pen
tru 2 700 cruzeiros.

„Crearea unui cruzeiro greu — 
a declarat un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Finanțe — are 
scopul să frîneze procesul inflațio
nist care atinge 1,5 la sută în fie
care lună".

Hotărîrea privind efectuarea a- 
cestei reforme monetare a fost lua
tă în baza unui decret, semnat la 
13 noiembrie 1965 de președintele 
Braziliei, Castelo Branco. La acea 
epocă el a anunțat că noua unitate 
monetară va fi pusă în circulație 
începînd din ianuarie 1966, dar 
această măsură a fost amînată apoi 
sine die. Devalorizarea continuă a 
monedei braziliene a silit guvernul 
să emită anul trecut bancnote de 
5 000 și 10 000 cruzeiros.

- „cruzeiro greu", echiva- 
1 000 cruzeiros actuali. în
de lunea 
circulație 
cruzeiros

viitoare, vor fi 
bilete de bancă 
purtînd o ștam- 
se va putea citi
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