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COOPERAȚIA

Pe baza unor proiecte elabo
rate de specialiștii Uzinei de 
fire sintetice, la Săvinești a în
ceput construcția a două stații 
pilot destinate experimentării 
noilor procedee de fabricație a 
lactamei și a poliamidei praf. 
Stația pilot de poliamidă praf 
va furniza cantități importante 
de materie primă necesară fa
bricării de pelicule anticorozive 
menite să asigure protecția su
prafețelor și pieselor metalice 
ale multora dintre mașinile fa
bricate în țară, îndeosebi ma
șini agricole expuse timp; înde- 

-lungat ' intemperiilor. Asemenea 
pelicule prezintă o aderență ex
cepțională și rezistă la tempe
raturi care ajung pînă la 200 
grade Celsius, ca șl la acțiunea 
acizilor și bazelor care corodea
ză metalele. Prin adăugarea 
unor pigmenți, peliculele de po
liamidă pot înlocui și lacurile 
colorate de protecție.

E CONSUM

actuale
In cadrul măsurilor de perfecțio

nare a conducerii și planificării e- 
conomiei naționale, de îmbunătățire 
a organizării administrativ-terito- 
riale a României, sarcinile se diver
sifică și în domeniul circulației măr
furilor și satisfacerii cerințelor 
sporite de servicii ale populației. în 
acest context, cooperația de consum 
— organizație obștească cu caracter 
economic, al cărei principal scop este

(Agerpres)

interven 
pa- 

cu un lob 
grefat, se 
Starea sa 

treptată a-

Sanatoriul T.B.C. Ba- 
lotești : marți, 6 fe
bruarie 1968. Bolnavul 
Vasile Nicolcescu, în 
vîrstă de 53 de ani, 
cu un neoplasm pulmo
nar, depistat în urmă 
cu trei luni, este 
supus unei intervenții 
chirurgicale deosebite. 
După trei ore, compli
cata operație efectuată 
de chirurgii din Balo- 
tești sub conducerea 
dr. Stelian Ivașcu^ (în 
fotografia alăturată) a 
luat sfîrșit. O istovitoa
re emoție a învăluit 
pentru moment încă
perile albe ale sanato
riului... Au trecut cinci 
zile de la
Vasile Nicolcescu, 
cientul 
pulmonar 
simte bine, 
cunoaște o 
meliorare...

Este cunoscut faptul 
că în cazul unui can
cer bronhopulmonar 
se recurge, de obicei, 
la amputarea anatomi
că și funcțională a or
ganului prin extirpa
rea acestuia. O dată 
cu tumoarea extirpa
tă, însă, chirurgul este 
obligat să sacrifice o 
mare cantitate din plă- 
mînul respectiv, nea
tins de boală. Por
nind de la această 
constatare, chirurgii 
români au găsit 
este mal profitabil 
mai logic din punct 
vedere medical ca 
bul pulmonar nevătă
mat de procesul cance
ros — sacrificat o dată 
cu restul plămînului 
bolnav — să fie reim- 
plantat aceluiași pa
cient. Acest implant 
echivalează, în cazul

că

de
Io-

Complex
de vinif icație

PITEȘTI (corespondentul 
Scînteii"). La Trustul de 

construcții Argeș am văzut 
harta unui viitor cartier al 
orașului Pitești. Amplasat pe 
una din colinele cunoscutului 
parc natural Trivale, noul an
samblu de locuințe cuprinde 
49 de blocuri, însumînd 2 500 
de apartamente. în proiecta
rea acestor locuințe s-a ținut 
seama de cerința sporirii gra
dului de confort, de o rațio
nală împărțire a spațiului lo
cuibil. Crește, astfel, numărul 
apartamentelor cu 3 și 4 ca
mere. La construcția lor 
vor fi folosite noi mate
riale de construcții și diferite 
tehnologii moderne. 24 de 
blocuri se ridică din structuri 
glisante, iar 9 blocuri din pa
nouri prefabricate mari. Vii
torul ansamblu va fi dotat cu 
o școală cu 24 clase, complex 
comercial, dispensar, grădi
niță și creșe. Sînt prevăzute, 
de asemenea, 3 garaje pentru 
mașinile proprietate perso
nală și locuri de parcare. Pe 
hartă distingem mai multe 
alei de legătură cu parcul Tri
vale. în prezent, o întreprin
dere a Ministerului Indus
triei Construcțiilor a început 
lucrările de organizare la cele 
500 de apartamente pe care 
le are de executat. La 
Trustul de construcții Argeș 
se lucrează la proiectele de 
organizare pentru celelalte 
2 000 de apartamente. Cîteva 
sute de apartamente se vor da 
în folosință în acest an, iar 
restul în 1969.

Duminică a sosit în Capitală to
varășul Franz Muhri, președintele 
Partidului Comunist din Austria, 
care la invitația C.C. al P.C.R. va 
face o vizită prietenească în țara 
noastră.

La sosire oaspetele a fost 
întîmpinat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co-

mitetulul Central al Partidului 
Comunist Român, Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Manea 
Mănescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

(Agerpres)

la Ostrov
sudul 
pod- 
con-

CONSTANȚA. — In 
Dobrogei, în cunoscuta 
gone a Ostrovului, se 
struiește un modem complex 
de vinificație, capabil să pre
lucreze cîte 10 tone de stru
guri pe oră. Prevăzut a fi dat 
în folosință în toamna acestui
an, complexul va dispune și 
de spații de depozitare.

Lucrări de extindere a ca
pacităților de vinificație și de 
depozitare a vinurilor se exe
cută și la Oltina, Medgidia, 
Hîrșova, Mihai Viteazul și în 
alte centre viticole ale Dobro
gei, astfel încît 
de depozitare 
crește cu circa

t capacitatea 
a vinului va 
600 vagoane.

(Agerpres)

Biwr&raentul

oare dintre 
noi, oricît de serios ar 
părea, nu vrea din 
cînd în cînd să se dis
treze î Ce-i drept cu- 
vîntul, atît de des în- 
tîlnit pe buzele tutu
ror, s-a compromis nu 
o dată, a fost compro
mis nu de puține ori. 
Mai mult încă, au e- 
xistat momente-în ca- • 
re a te distra deve-

de Lucian 
GIURCHESCU

nea sinonim cu a 
neserios. flușturatic 
sau chiar frivol.

- distracția" cu pier-... 
derea de timp ? Poate

fl considerată dorința 
semenilor noștri — si 
de ce nu și a noastră? 
— de a se distra ca 
un dat negativ ? 
tegoric nu, vom 
punde, adăugind, poa
te contestabil, cîteva 
amendamente.

Orice om care mun-
• _____ > de

/'.destindere. După mo
mentele de încordare 
maximă, relaxarea e 
necesară. A dansa, de 
pildă. A asculta o bu
cată de muzică ușoa
ră. (Aici merită să 
deschidem o parante
ză. Niciodată n-am 
reușit să înțeleg aces
te numiri : muzică 
grea și muzică ușoară, 
mai ales că cea care 
suferă din cauza lor 
nu e melodia „ușoară" 
ci compoziția „grea", 
ce sperie pe neofit din 
capul locului prin e- 
nunțul de dificultate, 
deci implicit — ce 
stupid ! — de incom- 
prehensibilitate). A 
asculta, deci, o bucată 
de muzică „distracti
vă", a urmări un di
vertisment de calita
te, nu înseamnă a-țl 
irosi timpul. Altfel, 
probabil, de mult s-ar 
fi închis toate restau
rantele cu orchestră, 
toate barurile, toate 
locurile de întîlnire 
ale tineretului, toate 
teatrele de estradă 
(de ce de estradă și nu 
de revistă, iată, iarăși, 
o întrebare fără răs
puns), toate parcurile 
de distracții, etc., etc.

E greu de conceput 
tinerețea fără cîntec 
și dans. E obtuză cre
dința după care un 
om între 15 șl 25 de 
ani trebuie să învețe, 
să se cultive, să doar
mă și să mănînce și 
nimic altceva. Ce-i 
drept, în general, ca
tegoria celor ce nu în
țeleg asemenea I 
crurl, chiar dacă nu

satisfacerea nevoilor economice șl 
culturale ale membrilor ei și ale 
celorlalți locuitori din mediul rural 
— are un loc bine precizat și în
datoriri de seamă.

în prezent, prin cele peste 28 000 
de unități ale sale, amplasate pînă 
în cele mai îndepărtate așezări ru
rale, cooperația de consum desface 
aproape o treime din întreaga can
titate de mărfuri vîndută de co
merțul socialist. Totodată, organiza
țiilor noastre le revin sarcini deose
bite în dezvoltarea alimentației pu
blice șl deservirii turistice, în ex
tinderea și diversificarea prestărilor 
de servicii în mediul rural, precum 
și în achiziționarea unor însemnate 
cantități de produse agroalimentare 
în scopul unei bune aprovizionări a 
orașelor.

Preocuparea conducerilor organi
zațiilor noastre pentru ridicarea con
tinuă a nivelului activității econo
mice și-a găsit expresie și în obți
nerea, în anul 1967, a unor realizări 
economice-financiare cantitativ și ca
litativ superioare celor din 1966. în 
dobîndirea acestor rezultate, ținem 
să subliniem în mod deosebit spriji
nul permanent primit de organizațiile 
noastre din partea partidului și sta
tului, care au creat condiții fa
vorabile desfășurării activității coo
perației de consum. Dezvoltarea im
petuoasă a industriei socialiste, spori
rea producției agricole și ridicarea 
continuă a bunăstării celor ce mun
cesc au asigurat cadrul în care au ac
ționat priceperea și stăruința lucră
torilor și membrilor cooperatori.

Planul de desfacere a mărfurilor 
pe anul 1968 însumează 26 150 mili
oane lei, fiind cu 9,6 la sută mai 
mare decît realizările pe 1967. Men
ținerea unui ritm susținut de sporire 
a desfacerilor de mărfuri prin uni
tățile noastre se întemeiază pe dez
voltarea accelerată a industriei bu
nurilor de consum și pe creșterea 
continuă a veniturilor oamenilor 
munoii. în aceste condiții, studierea 
operativă, permanentă și aprofundată 
a cererii de mărfuri trebuie să repre
zinte un obiectiv major în munca 
lucrătorilor din cooperația de con
sum. Comitetul executiv al Centro- 
coop va căuta să imprime întregu
lui aparat comercial o răspundere

|| ***
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(Continuare în pag. a IT-a)

TURNU MĂGURELE

nor-

soluție de montaj
O ingenioasă

o auto-de față,
grefă. Astfel, chirurgul 
nu se mai izbește de 
vitregia problemelor 
de imunologie, care în 
condițiile grefării unui 
organ de la un individ 
la altul comportă con
secințe deseori grave. 
Implantarea lobului 
pulmonar stîng a adus 
pacientului un însem
nat aport de substanță 
pulmonară pentru asi
gurarea în bune condi
ții a funcției respi
ratorii. S-a realizat 
astfel o autogrefă ori
ginală, nesupusă fe
nomenelor de respin
gere. Grefa de acest 
tip este aplicabilă, de
sigur, numai în cazul 
cancerului pulmonar și 
ea este continuarea fi
rească a unor idei de 
tratament de chirurgie 
funcțională modernă.

întrebat despre 
rea pacientului, 
Ivașcu a spus :

— Operația s-a 
fășurat în condiții 
male, fiind bine supor
tată de bolnav. Mențio
năm că lobul pulmo
nar ce urma să fie gre
fat a stat în afara or
ganismului timp de 20 
de minute, fiind hrănit 
în mod artificial într-o 
cultură de țesuturi. E- 
voluția post-operatorie 
a bolnavului decurge 
satisfăcător. Ea este 
urmărită de întreg co
lectivul de medici din 
Balotești care au parti
cipat la intervenție : 
Alexandru Căpățînă, 
medic primar chirurg, 
Mihai Gramatopol, me
dic specialist chirurg, 
Alexandru Balomiri și 
Bogdan Mihăilescu, me
dici specialiști în a- 
nestezie-reanimare.

O ingenioasă soluție de montaj a fost adoptată 
de un grup de ingineri de pe șantierul Combina
tului chimic de la Țurnu-Măgurele la construcția 
turnului de granulare al fabricii de azotat de a- 
moniu. Construcția metalică a acestui turn ur
mează să atingă înălțimea de 81 de metri. înăl
țimea de ridicare a macaralei cu care se lucrea
ză este însă de numai 38 de metri. Pentru a pu
tea fi folosită pe toată durata lucrărilor, s-a a- 
plicat o soluție originală : urcarea macaralei, prin 
interiorul scheletului metalic al turnului, de două 
ori, pe platforme situate la 30 și la 50 de metri, 
odată cu realizarea construcției.

Avantajele aplicării acestei metode sînt deose
bite : intensificarea ritmului de lucru, crearea unui 
front de muncă și în jurul turnului de granulare, șl, 
ca urmare, însemnate economii. (Agerpres)

în zorii zilei de ieri, Io Alpe-d’Huez o primă fotografie, imediat după încheierea manșe
lor, a medaliajilor olimpici ai probei de bob (două persoane). De la stînga la 
dreapta : Panjuru (România), italienii de Paolis și Monti — campioni olimpici, Floth 

(R.F.G.), Neagoe (România), Bader (R.F.G.)
Telefoto U.P.I. Agerpres

Negocierlle din «cest an dintre 
membrii Pieței comune se anunță 
deosebit de dificile. S-au acumulat 
o serie de probleme spinoase ce pri
vesc atît evoluția comunității, cît șl 
relațiile acesteia cu alte state. Toc
mai din această cauză numeroase 
propuneri în legătură cu calendarul 
reuniunilor ministeriale de la Bru
xelles au fost respinse.

Aplicarea în practică a Tratatului 
de la Roma — actul de naștere al Co
munității economice europene — se 
dovedește extrem de inegală. Cel 
mai mult au avansat prevederile 
din tratat referitoare la eliminarea 
treptată a taxelor vamale si a con- 
tingentărilor în comerțul dintre „cei 
șase", precum si acelea privind in
stituirea unui tarif vamal comun în 
relațiile cu țările terțe — adică cu 
statele din afara comunității.

Prin acordul de la Bruxelles din 
mai anul trecut, s-a hotărît ca pînă 
la 1 iulie 1968 cele două postulate 
să fie complet realizate. Se cristali
zează astfel condițiile care pot gene
ra incidențe marcante în comerțul 
mondial. în acest context, problema 
efectelor Pieței comune asupra modi
ficării curentelor tradiționale da 
schimburi interstatale a deven.it tema 
preferată a numeroși economiști oc
cidentali.

Firește, „efectul C.E.E." este privit 
șl analizat de pe poziții total dife
rite de adepțil și adversarii Pieței 
comune. Primii susțin că comunitatea 
vest-europeană „nu are un caracter 
egoist", dimpotrivă, ea urmărește 
„promovarea cooperării Internationa
le" („Revue Economique" nr. 6/1966, 
pag. 983). Ceilalți reclamă „ca
racterul discriminatoriu al C.E.E." ; 
„ignorarea" de către semnatarii Tra
tatului de la Roma a Intereselor ță
rilor din afara comunității. Duelul 
se poartă însă mal mult cu epitete si 
aprecieri sui-generis.

® Rubrica SPORT în pagina a 3-a

Ieri la Grenoble

A fost o zi memorabilă 
pentru sportul nostru, cea 
de ieri. Să notăm această 
dată — duminică 11 fe
bruarie 1968 (putem marca 
și ora, 8 dimineața) — căci 
pentru prima oară în isto
ricul participării lor la 
Jocurile Olimpice de iarnă, 
sportivii români reușesc să 
cucerească o medalie. E o

(Continuare 
in pag. a III-a) (Continuare in pag. a IV-a)

românească h sporturi de iarnă
medalie de bronz, dar e 
deosebit de prețioasă, fiind 
prima. Să 
începutul 
cuceri și

Toată 
boberii Ion Panțuru și Ni
colae Neagoe care, în ciu
da încordării la care au 
fost supuși din cauza repe
tatelor amînări ale pro
bei, în ciuda puternicei 
concurențe pe care au a- 
vut-o de înfruntat, au reu
șit să-și mențină locul III 
— dobîndit cu trudă și 
riscuri încă de joi seara. 
Era locul1 la care aspirau 
ți foștii campioni olimpici, 
britanicii Nash-Dixon, și 
favoriții nr. 2 ai probei, 
austriecii Thaller-Durntha- 
ler (pentru că primele două

sperăm că, odată 
făcut, vom .mai 
altele.
cinstea pentru

locuri', deținute de echipa
jul multiplului campion 
mondial, italianul Monti, și 
de revelația concursului, 
vest-germanii Floth-Bader, 
erau de neatins). Băieții 
noștri au știut să lupte

formanță prestigioasă, un 
progres remarcabil.

După părerea noastră, el 
se datorește atît curajului 
și talentului boberilor 
noștri, cit și bunelor con
diții de pregătire ce li s-au

MS

CORESPONDENȚA TELEFONICA 
DE LA C. DIAMANTOPOL

pentru ca medalia ce le 
surîdea promițător să nu a- 
jungă în mîinile altora.

Am parcurs un drum fru
mos cu bobul de doi de la 
Insbruck 1964 ți pînă ieri. 
Atunci primul nostru e- 
chipaj se clasase al 13-lea 
— acum e pe locul 3. Un 
salt de zece locuri de la o 
Olimpiadă la alta e o per-

creat ți, în cadrul acesto
ra, nu trebuie neglijat fap
tul că ei au avut în ultimul 
timp prilejul să concureze 
mai des în marile întreceri 
internaționale. Apariția lor 
tot mai frecventă si mai în
drăzneață în arena sportu
lui mondial se vede acum 
răsplătită. In aceeași or-

dine de idei trebuie să 
subliniem și excelenta ini» 
țiativă de a trimite la J.Ot 
de la Grenoble pe micuța 
noastră patinatoare Bea
trice Huștiu, care, fără a 
pretinde desigur medalii, 
la cel II ani și jumătate 
ai săi, a smuls sîmbătă sea
ra prin programul său de 
figuri libere îndelungi ro
pote de aplauze < 
15 000 spectatori de la 
latul de gheață. „Mica 
mâncă — remarca un 
tist francez — a fost 
tr-adevăr copilul simpati
zat al publicului, sîmbătă 
cu ocazia programului de 
„libere", dovedind reale ca
lități".

celor 
Pa- 
ro- 

zia- 
în-

Grenoble, 11 februarie* >

deven.it
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raâd-anchetă pe bază de scrisorii despre curățenia Capitalei

Din sutele de scrisori sosite zilele 
trecute la redacția ziarului, o mare 
parte se referă la o realitate tot mai 
dezagreabilă în ansamblul urbanistic 
al Capitalei: noroiul. După ce s-a ri
dicat zăpada, trotuarele, străzile și a- 
leile dintre blocuri au rămas acope
rite de o pastă neagră care urîțește 
orașul. Capitala atît de luminoasă și 
cochetă, de obicei, îți dă impresia că 
a îmbrăcat o haină murdară. Scriso
rile cetățenilor pe care le reprodu
cem mai jos sînt unanime în această 
privință.

ASPECTUL SORDID

AL STRĂZII

De o vreme încoace, galoșii au de
venit un articol, indispensabil. Este 
de neconceput ca în plin centrul ora
șului, să patinezi pe trotuarele nespă
late probabil de astă-vară. Aspectul 
străzilor e sordid. Totul dă imaginea 
neglijenței, delăsării. Șl mai rău e 
cînd plouă : se formează băltoace la 
intersecțiile bulevardelor. Sînt mur
dare și autobuzele, troleibuzele și 
tramvaiele — atît pe dinafară cît șl 
pe dinăuntru. Foarte neglijată e și 
Piața Unirii. Din cauza noroiului se 
circulă greu.

La examenul „curățenia Capitalei" 
n-aș da notă de trecere edililor car» 
ne gospodăresc orașul.

Tudor RADU
student
Institutul de construcții

ÎN JURUL NOILOR LOCUINȚE

Pe vremuri, din toamnă pînă în 
primăvară, noroiul și bălțile erau stă- 
pîne peste cartierul semirural Mili
tari. Din 1965 a început să vină civili
zația și în vechiul nostru cartier. A 
apărut un oraș nou, frumos, s-au ri
dicat blocuri cu linii moderne. Tot 
ce trebuie ca să simți plăcerea, bucu
ria de a trăi. Cu o condiție : să ta 
uiți doar în sus. Pentru că pe jos, 
paradoxal, noroiul e stăpîn peste tot.

De ce binefacerii de a avea o lo
cuință confortabilă trebuie să 1 se 
asocieze această pecingine Imundă a 
noroiului ? Ce principii ale șantiere
lor justifică desconsiderarea omului, 
a unei vieți civilizate ?

Cît vom mai suporta noroiul de pe 
strada Apusului sau Finului, de 
exemplu 7 Totul e nou, totul frumos, 
totul bun. Dar drumul e același, no
roiul e veșnic, canalizarea ineficace. 
Mașinile urlă luptîndu-se cu clisa li
picioasă, dar răzbesc. Insă noi ce ne 
facem ? Ce face, de exemplu, familia 
Ionescu care locuiește pe o stradă 
paralelă cu cea a Finului, cu doi co
pil la școală, un băiat la serviciu, o 
fată studentă la Conservator și tatăl 
nevăzător ?

Tot ce se construiește e în folosul 
omului. Cum pot totuși constructorii 
și gospodarii orașului să accepte și să 
se împace cu această flagrantă des
considerare a omului ?

Radu TEODORESCU 
str. Fînului 6

DECEPȚII DE CĂLĂTOR

De cîteva zile mă aflu în Bucu
rești în interes de serviciu. Treburile 
m-au purtat prin multe cartiere ale 
Capitalei, dar parcă nici unul nu mi 
s-a părut mai neîngrijit, mai aban
donat și năpăstuit decît Bucureștii 
Noi. Cum m-am dat jos din tramvai 
în stația Gloriei, am călcat în noroi. 
Peste drum, în stația din fața noilor 
blocuri, din cauza băltoacei șl a no
roiului, călătorii sînt obligați să aș
tepte tramvaiul pe șine. Frumoasă

O H B O O
(Urinare din pag. I) 

sporită pentru satisfacerea în funcție 
de sezon, condiții specifice și gusturi 
tradiționale a cerințelor diferitelor 
categorii de consumatori din mediul 
rural, spre a se înlătura deficientele 
semnalate în anii trecuți privind a- 
provizionarea neritmică, unele ne
ajunsuri în stabilirea stocurilor, a- 
bateri de la regulile generale de co
merț etc.

Pentru a face față în mod cores
punzător necesităților perfecționării 
comerțului rural trebuie să acordăm 
mai multă atenție organizării activi
tății comerciale pe baze științifice, 
prin valorificarea datelor oferite de 
studierea cererii la fundamentarea 
necesarelor și contractarea fondului 
de marfă, realizarea unui flux tehno
logic cu eficientă superioară în acti
vitatea de depozitare și transport a 
mărfurilor, introducerea de me
tode moderne de vînzare etc. 
Printre formele noi de comerț, a că
ror necesitate se face tot mai mult 
simțită în mediul rural, se numără și 
livrarea mărfurilor la domiciliu pe 
bază de comenzi. In această privință 
se va folosi experiența pozitivă și 
ecoul favorabil pe care l-a avut co
merțul prin coletărie pentru unele 
produse nealimentare, formă pe care 
am aplicat-o ta mod experimental 
anul trecut.

Un factor important pentru ridi
carea activității comerciale pe o 
treaptă superioară ÎI constituie folo
sirea pe o scară cît mai largă a re
zervelor existente în munca ce se 
desfășoară în această ramură. în 
colaborarea dintre ministerele furni
zoare și comerț, probleme care au 
fost dezbătute pe larg în cadrul Con
sfătuirii pe tară a lucrătorilor din 
comerț din aprilie 1966. în acest scop. 
Comitetul executiv al Centrocoop se 
va îngriji în mai mare măsură de 
întărirea relațiilor de colaborare cu 
ministerele producătoare, de care de
pinde satisfacerea ritmică șl în mal 
bune condiții a cerințelor de măr
furi și servicii ale populației ru
rale. Urmărind scurtarea drumului 
parcurs de mărfuri de la fabrici 
la unități de desfacere, concomitent 
cu reducerea cheltuielilor de circu
lație, va trebui să dăm prioritate 
acelor căi care dovedesc eficiență 
deosebită în condițiile actuale. în 
acest sens, apreciem că cele mai în
semnate economii pot fi obținute 
prin evitarea dublei depozitări, asi- 
gurîndu-se un circuit direct al pro
duselor. în același timp, ne vom în- 

primlre în Capitală pentru un călă
tor din provincie I Un locatar mi-a 
povestit că zăpada căzută în iarnă n-a 
fost ridicată. Din cauza aceasta, apa 
și noroiul inundă acum căile de ac
ces.

Ne-am obișnuit să socotim Bucu- 
reștiul nu numai cel mai mare și mal 
frumos oraș al țării, dar și un oraș 
care constituie un model de urbanism, 
de spirit gospodăresc. De data asta, 
am avut o decepție.

FI. NICOLESCU
Timișoara

MUTARE CU PERIPEȚII

Noua locuință din Cartierul Titan 
a adus multă bucurie în viața fami
liei mele. Iată-ne cu toate bagajele 
pe drumul ce duce spre blocurile H 
(Bulevardul Leontin Sălăjan). Auto
camionul înoată într-o mare de noroi. 
Nu e o figură de stil. în viața mea 
n-am văzut atîta noroi. Drumul de 
acces între blocuri, aleile au dispă
rut o dată cu dezghețul. Mi-am ferit 
mobila dar zadarnic. Noroiul a in
trat împreună cu lucrurile în noul a- 
partamenl.

Noul locatar al cartierului își gă
sește aici liniștea, confortul și bine
meritata odihnă după orele de mun
că. N-ar putea să găsească și gospo
dari care să aibă grijă de curățenia 
cartierului ?

L. JIENARU
cartierul Titan, bloc H 2

DE CE NU LUCREAZĂ

CISTERNELE ?

Locuiesc în Capitala țării mele de 
aproape 30 de ani și mi-e tare dragă. 
Dar ceea ce se întîmplă în ultimii 

griji ca tranzitul practicat de uni
tățile noastre să fie folosit în mod 
judicios, spre a nu se transforma, 
dintr-o metodă rațională și econo
micoasă de vehiculare a mărfurilor, 
în frînă a activității comerciale. Ne 
propunem ca, în colaborare cu Mi
nisterul Comerțului Interior, să luăm 
măsuri care să preîntîmptae neajun
surile manifestate în unele cazuri 
în executarea contractelor, prin mo
dificări de repartiții la unele pro
duse deficitare sau suplimentări la 
mărfurile care existau pe rețea în 
cantități îndestulătoare, sau prin 
schimbarea unor furnizori locali cu 

ISMS

alții din localități îndepărtate — fe
nomene care au determinat cheltuieli 
suplimentare.

In cadrul comerțului cooperatist, un 
rol de seamă revine alimentației pu
blice. Pentru acest an, organizațiile 
noastre vor urmări să asigure o apro
vizionare ritmică, cu preparate de 
bucătărie, stimulînd inițiativa locală 
în diversificarea sortimentelor și fo
losind cu mai multă pricepere înles
nirile create de a se putea cumpăra 
pe plan local diferite produse agro- 
alimentare. Totodată, avînd în vedere 
rezultatele obținute în ceea ce pri
vește creșterea spiritului de inițiati
vă, diversificarea sortimentelor, îm
bunătățirea gospodăririi localurilor 
în unitățile administrate de manda
tari, se prevede extinderea acestei 
forme de organizare. Pentru a facili
ta sporirea numărului de unități ad
ministrate de mandatari, înființarea 
acestora a fost trecută în competenta 
conducerilor uniunilor regionale

O sarcină dintre cele mai actuale, 
la îndeplinirea căreia cooperația de 
consum poate aduce o contribuție 
sporită, este aceea a dezvoltării tu
rismului. în această privință, se ex
tinde baza tehnico-materială, care a- 
nul trecut s-a îmbogățit cu o serie de 
hanuri, cabane, campinguri etc : în 
1968 vor fi date in funcțiune alte 19 
obiective turistice, precum și noi 
campinguri și terenuri de parcare. 
Cunoscînd rolul deosebit, social și 
economic, al turismului, organizațiile 

ani și cu deosebire în anul acesta este 
o adevărată rușine. Este vorba despre 
murdăria nemaipomenită a străzilor 
Capitalei. Lăsînd la o parte aspectul 
estetic, rămîne imperativul sanitar 
care ar trebui să le arate edililor ce 
au de făcut.

Ce fac cisternele ? De ce nu sînt 
scoase să spele, da, să spele străzile 
și trotuarele, toate trotuarele, nu nu
mai cele centrale și nu numai de 
ochii lumii ?

De ce nu se angajează pentru 4—5 
zile, un număr suplimentar de mun
citori (ca pentru zăpadă) care să spele 
acest oraș atît de neglijat ?

Ing. A. BELINSCHI
str. Aviator Iliescu nr. 44

Curățenia Capitalei nu e o proble
mă de sezon sau de campanie. In 
toate anotimpurile, în toate zonele, 
inclusiv noile cartiere, orașul trebuie 
să fie curat ca paharul, să strălu
cească de curățenie. Există servicii 
specializate, există fonduri, există 
mașini și alte mijloace spe
cifice. Organele de resort ale Sfa
turilor populare, al Capitalei și ale 
raioanelor nu pot invoca nici o scuză, 
nici un argument. Nimic nu poate 
justifica murdăria, aspectul neîngrijit, 
proasta întreținere a străzilor de că
tre serviciile de salubritate. Este ne
voie să se ia măsuri la nivelul orga
nelor de conducere ale Sfatului 
Popular al Capitalei șl să se facă to
tul pentru a restitui Bucureștiului 
farmecul unul oraș bine întreținut.

Este vorba de conștiință, răspun
dere și competență.

Este necesar ca nepăsarea să fie 
admonestată cu severitate.

Ziarul așteaptă ca edilii Capitalei 
să răspundă problemelor ridicate de 
cetățeni, arătînd măsurile pe care 
înțeleg să le la.

noastre vor trebui să asigure ca la 
toate obiectivele de pe rețeaua turis
tică să existe condiții civilizate de 
masă și cazare.

Unul din aspectele caracteristice 
ale vieții comunelor țării noastre, 
care se manifestă tot mai pregnant, 
constă în solicitările populației pen
tru o gamă largă de servicii șl pres
tări. Cerințele populației sînt din ce 
în ce mai mari, ceea ce impune orga
nizațiilor noastre să găsească noi 
soluții care să ducă, concomitent cu 
consolidarea unităților existente și 
folosirea la maximum a capacităților 
de producție, la creșterea și diversi

ficarea activității de prestări, astfel 
ca în toate comunele să existe unități 
prestatoare de servicii. Față de im
portanța acestei probleme, Consiliul 
Centrocoop a stabilit ca sarcinile su
plimentare pe care cooperația de 
consum le-a luat pe linia prestărilor 
de servicii în actualul cincinal să fie 
îndeplinite cu un an mai devreme.

îndeplinirea ritmică șl în condiții 
tot mai bune a sarcinilor de plan pe 
1968 cu privire la servicii și lucrări 
către populație impune asigurarea u- 
nei aprovizionări corespunzătoare cu 
materialele necesare. Uniunea noastră 
centrală, solicitînd un sprijin sporit 
din partea Ministerului Economiei 
Forestiere și a Ministerului Industriei 
Ușoare în procurarea materialelor 
necesare va stărui ca organizațiile 
noastre să valorifice în măsură cît 
mai mare resursele locale șl să aducă 
în circuitul economic unele materia
le care, după încheierea procesului 
tehnologic, nu-și pot găsi utilizare în 
întreprinderile industriale.

Sarcini însemnate revin cooperației 
de consum și în domeniul contractă
rii și achiziționării unor produse a- 
groaiimentare necesare aprovizionării 
populației de la orașe, asigurării unor 
materii prime pentru industrie, pre
cum și a unor disponibilități pentru 
export. în anul 1968, organizațiile 
noastre vor trebui să achiziționeze 
produse în valoare de peste 683 mili
oane lei. O asemenea situație ne obli

Atmosferd îmbietoare la noul restaurant „Pescarul' din Galați (Foto : Agerpres)

I cinema I

I» Capcana s SALA PALATULUI (seria de bilete 2 271 — orele 19,30), 
PATRIA — 11,30 ; 14 ; 16,30; 19; 21,15, FESTIVAL — 11 ; 13,30 ; 16; 
18,30; 21.

Ie împușcături pe portativ : REPUBLICA (completare Miracole) — 
11,45; 14; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI (completare Dați-mi un calmant) 
— 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Valetul de pică : LUCEAFĂRUL (completare Io, Mircea Voievod) — 

111,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Moartea după cortină : Capitol (completare Dați-mi un calmant) — 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

Ie Billy mincinosul : CENTRAL (completare Pași spre Brâncuși) — 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45.

• Dragoste neîmplinită : CINEMATECA — 10; 12,30; 16,30.
• Innourare trecătoare : VICTORIA (completare Miracole) — 12,15; 

115; 17,45; 20,30.
O Lordul din Alexanderplatz : LUMINA — 9 — 15,45 ta con
tinuare ; 18,15 ; 20,45.

I® Program pentru copii : DOINA — 9; 10; 11.
• Tom Jones : DOINA — 12; 15,30; 18; 20,30.

• Dragostea unei blonde : UNION (completare Orizont științific nr. 1 11/1967) — 15,30; 18; 20,30.
• Un nabab maghiar : GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30, BUZEȘTI (com
pletare Viața începe la 40 de ani) — 15,30; 18; 20,30.
• De trei ori București : FEROVIAR — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. FLO-

REASCA — 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Cînd tu nu ești : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare în 
întîmpinarea viitorului) — 15; 17,30; 20. VOLGA — 12; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Marele restaurant : DACIA (completare în căutarea timpului pier
dut) — 8—15 în continuare ; 17; 19; 21.
• Cea mai iungă noapte : CRÎNGASI (completare Gigantul înaripat)
— 15,30; 17,45; 20.
• Robii : GRIVIȚA — 11,30; 13.30; 15,45; 18,15; 20,30.
• O sută unu Dalmațieni : BUCEGI (completare Naică si veverița) — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Căutați idolul : GLORIA — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la ambele completarea Miracole), MIO
RIȚA (completare Pași spre Brâncuși) — 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA (completare Dați-mi un calmant) 
20,30.
• Răzbunătorii : FLACĂRA (completare Pe 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatlo : 
minute de vis) — 15,30; 18; 20,30.
• Zece negri mititei : POPULAR (completare împlinire) — 15,30; 18; 
20,30.
• Escroo fără voie : ARTA (completare Atenție) 
18,15; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
e Reîntoarcerea lui Surcouf : MUNCA — 14; 16;
O Dosarul XII : COSMOS (completare Invitație) 
20,30.
• Testamentul incașului: VIITORUL (completare Cel doi ursuleți) — 
15,30; 18; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : MELODIA (completare Dați-mi un calmant)
— 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN (completare în întîmpinarea 
viitorului) — 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Corigența domnului profesor : PROGRESUL (completare Numai 
șase secunde) — 15,30; 18; 20,15.
• O fată fericită : LIRA (completare Sorinei și soarele) — 15,30; 18; 
20,30.
o Război șl pace (seriile I și II) : COTROCENI — 14,30; 19.

• Opera română : Faust
O Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
• Teatrul Ciulești (în sala Studio a Teatrului Național „I. L. Cara- 
giale“) : Omul care a văzut moartea — 19,30.
• Teatrul Mic : Pur și simplu o criză — 20.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Ca-n filme — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (în sala din str. Academiei) : Vrăjitorul 
Oz — 17.

gă să acordăm o mai mare atenție în
cheierii contractelor cu producătorii 
și bunei organizări a preluării produ
selor. Concomitent cu eforturile pen
tru realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan, va trebui să urmărim ridi
carea gradului de prelucrare și de 
asigurare a calității produselor des
tinate exportului.

O condiție esențială pentru buna 
desfășurare a activității economice a 
cooperației de consum o constituie 
asigurarea unei baze tehnico-materia- 
le corespunzătoare. Se prevede ca în 
acest an să fie date în folosință uni
tăți cu amănuntul și de alimentație 

publică în suprafață de 78 mii m.p., 
spații de depozitare cu o suprafață de 
peste 18 mii m.p., unități turistice 
cu o capacitate de 430 locuri cazare 
și aproape 4 000 locuri la mese, bru
tării cu o capacitate de 97,5 tone pli
ne în 24 de ore, precum și 26 obiec
tive pentru prestările de servicii, în 
afara spatiilor comerciale.

După cum se știe, ridicarea nivelu
lui întregii activități economice nece
sită asigurarea unor cadre cu o pre
gătire corespunzătoare. Cooperația de 
consum dispune de o rețea de școli 
medii tehnice și profesionale, prin 
care se efectuează pregătirea cadre
lor necesare unităților noastre. Acui
tatea cu care se pune problema pre
gătirii cadrelor rezultă și din faptul 
că numeroși lucrători care muncesc 
în comerțul cooperatist nu au o pre
gătire profesională de specialitate, din 
care cauză randamentul unora dintre 
aceștia este nesatisfăcător. în aseme
nea împrejurări, avînd în vedere și 
fluctuația de cadre, se impune să a- 
cordăm atenție sporită unor forme 
adecvate de instruire și calificare — 
fără scoaterea din producție, cu du
rată scurtă, cu posibilități de cuprin
dere a unui număr mare de lucră
tori Este necesară folosirea mai lar
gă de materiale didactice ca filme, 
diafilme, prezentări de fotografii la 
epidiascop cu indicații concrete, dez
baterea de teme legate de activitatea 
curentă. Totodată, prin Editura Cen

— 11,15; .13,30; 16; 18,15;
drumul măiestriei)

VITAN (completare Opt

— 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30.
— 14,30: 16.30; 18,30;

trocoop se va asigura realizarea unei g 
cantități mai mari de material didac- S 
tic, de îndreptare și într-o varieta- 0 
te tematică corespunzătoare, în care | 
cunoștințele de bază să fie expuse 
într-un mod cît mal accesibil.

Toate măsurile inițiate pe linia 
creșterii, promovării și educării ca
drelor vor fi pătrunse de ideea că ri
dicarea calitativă a întregii activi
tăți depinde într-o măsură hotărîtoa- 
re de munca oamenilor din acest sec
tor, în totalitatea lor, începînd cu cei 
din Centrocoop și pînă la ultimul 
vînzător din unitatea de desfacere.

Ținînd seama de importanța apli
cării consecvente a principiului coin
teresării materiale ta îndeplinirea la 
un nivel superior a sarcinilor econo
mice, s-au adus îmbunătățiri forme
lor de salarizare a lucrătorilor din 
rețeaua comercială și din sectorul de 
prestări de servicii, legînd mai di
rect cîștigul de eforturile depuse pen
tru îndeplinirea planului și buna ser
vire a populației.

Măsurile preconizate de partid și 
guvern privind îmbunătățirea admi- 
nistrativ-teritorială a țării, supuse 
în prezent dezbaterii întregului popor, 
vor duce la dezvoltarea comunelor ca 
unități administrative puternice, ca
pabile să asigure valorificarea intensă 
a resurselor materiale și umane din 
mediul rural. în acest cadru, coopera
ției de consum îi revine îndatorirea 
ca prin extinderea și perfecționarea 
rețelei sale de unități de desfacere și 
prestări servicii să-și aducă contribu
ția la realizarea acestui obiectiv de 
mare însemnătate pentru progresul 
patriei noastre.

Sarcinile ce stau ta fața cooperației 
de consum obligă Comitetul Executiv 
al Centrocoop să ia în continuare mă
suri pentru îmbunătățirea stilului de 
muncă în toate verigile șl în toate e- 
tapele, respectarea cu fermitate a 
principiului muncii colective și întă
ririi răspunderii personale pentru in
tensificarea activității de îndrumare 
și control, în vederea acordării unui 
ajutor mai calificat organizațiilor 
noastre. Este de datoria conduceri
lor organizațiilor noastre, de la coo
perativă pînă la Centrocoop, să urmă
rească cu atenție propunerile și su
gestiile exprimate de participanții la 
adunările generale ale cooperativelor 
de consum, care se desfășoară în pre
zent, să vină operativ în întîmpinarea 
acestui fructuos schimb de păreri le
gat de multiplele probleme economi
ce și organizatorice ce fac obiectul 
activității noastre.

în ultimii ani istoriografia româ
nească a făcut eforturi vizibile în 
vederea adîncirli cercetării trecutului 
patriei noastre. Știința istorică con
temporană din România tinde astfel 
să se situeze pe un loc fruntaș în ca
drul dezvoltării generale a știin
ței în țara noastră. Lucrări mari 
de sinteză sau monografii, volu
me tematice de studii, articole și 
comunicări apărute în revistele de 
specialitate adaugă noi și noi con
tribuții la cunoașterea trecutului is
toric. Publicarea unor colecții de do
cumente a înlesnit considerabil posi
bilitatea unui cerc 
mai larg de spe
cialiști să abor
deze în lucrările 
de istorie faptele 
și evenimentele 
în succesiunea di
feritelor perioade 
Istorice.

Este exclus, 
chiar și în virtu
tea axiologiei ele
mentare, ca tot ce 
apare ta istoriografia noastră să aibă 
aceeași greutate în cîntarul valorilor. 
Există cărți, studii șl chiar note care 
se ridică deasupra celorlalte prin ceea 
ce este specific științei istorice : bo
găția de informație documentară, 
simțul de interpretare a adevărului 
istoric, reușita stilistică. De regulă, 
publicul cititor le „simte" șt, ta con
secință, determină, prin cererea sa, 
sporirea tirajelor, înnoirea edițiilor. 
Există însă și lucrări de istorie care 
se plasează sub ceea ce se pretinde 
în genere de la istorici. Căci istoria, 
ca și literatura — poate chiar într-o 
măsură mai mare decît aceasta — 
are în spectrul valorilor zona el ce
nușie — amestec de îndrăzneală șl 
lipsă de vocație ; deoarece, după cum 
simpla cunoaștere a gramaticii nu 
naște un scriitor, tot așa numai cer
cetarea unui număr de documente nu 
e suficientă pentru formarea unul is
toric.

Cu toate acestea, rubricile de „cri
tică și bibliografie" ale revistelor de 
specialitate rareori întreprind jude
căți de valoare, în afara formulelor 
convenționale, neangajante. Iar atunci 
cînd aprecierile depășesc frazele cir
cumstanțiale este aproape sigur că 
nu se spune nimic nou : fie că au
torul respectiv este consacrat de 
mult, prin urmare însăși diatriba a 
devenit pentru el o formulă uzuală, 
fie că, în cazul contrar, negația re
prezintă un consens unanim, verifi
cat în prealabil. în asemenea climat, 
calitatea a ceea ce se publică rămîne 
practic nedepistată în mod temeinic, 
producția istoriografică reprezentînd 
un volum de informație, la care se 
recurge numai atunci cînd este nece
sară în același scop. Din păcate, înseși 
recenziile asupra cărților de istorie 
rareori fac referiri Ia virtuțile literare 
ale formei în care este turnat conți
nutul istoric. O lucrare ca „Viața șl 
opera Iul Cuza Vodă", aparținînd pro
fesorului C. C. Giurescu, a cărei lectu
ră este captivantă șl pentru un cititor 
nespecialist, este recenzată în „Anale" 
(nr. 4/1966), fără nici o referire la ele
ganța și precizia stilului autorului, 
în alte situații, cîteva adjective con
venționale — „stil vioi și cursiv", ex
punere într-un stil „adecvat șl an
trenant" etc. — aproape că epuizează 
gama aprecierilor la acest capitol. De 
multe ori recenziile sînt înlocuite cu 
„prezentări" care nu-șl iau obligația 
de a emite vreo părere, ol numai de 
a face rezumatul cărții în cauză. Pre
zentarea lucrării „13 Iunie 1916“ de 
Georgeta Tudoran în revista „Studii" 
(nr. 3/1967) nu are nici o referire la 
însușirile studiului, ca șl cum cărțile 
se recomandă numai prin temele lor. 
Iar dacă totuși găsim șl o opinie per
sonală asupra unor lucrări recenzate 
sau prezentate, de cele mal multe ori 
aceasta îmbracă o formă stereotipă : 
„lucrarea reprezintă o contribuție va
loroasă la cunoașterea" etc., etc. Este 
drept că, din punct de vedere docu
mentar, majoritatea lucrărilor de is
torie, tipărite în ultimii ani la noi, 
reprezintă contribuții, îndeosebi prin 
bagajul lor de informații ; dar oare 
dincolo de aceste însușiri, nu se mai 
cere nimic istoricului ?

în ultimul timp, creșterea calita
tivă a cercetărilor în domeniul isto
riei se exprimă și printr-o explorare 
mai bogată a arhivelor. Din păcate, 
unii istorici confundă cercetarea Isto
rică cu folosirea abuzivă a documen
telor de arhivă și scapă din vedere 
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puncte
de vedere

că nu orice hîrtie manuscrisă dlntr-o 
arhivă are dreptul să intre în pagi
nile istoriei, că nu orice fapt petre
cut în societate este un „fapt istoric". 
Aceste alterări ale conținutului unor 
etape istorice sînt mai vizibile în lu
crările consacrate epocii moderne și 
contemporane, din care s-au conser
vat cantități de documente incompa
rabile cu ceea ce a rămas din epo
cile mai vechi. Existența unor munți 
de documente face imposibilă folosi
rea lor integrală la scrierea Istoriei, 
ceea ce impune, firește, capacitate 
de discernămînt din partea celui care 

le ia în mînă.
Abundența »- 

cestui gen de lu
crări istoriogra- 
fice a favorizat 
introducerea în 
circuitul științiflo 
și calificarea ca 
„evenimente isto
rice", a unor 
fapte mărunte, 
lipsite de sem
nificație social- 

politică sau chiar economică, 
în același timp, momente cu 
adevărat importante din istoria ță
rii nu și-au găsit locul cuvenit în 
cărțile de Istorie din considerente 
neștiințifice sau, pur și simplu, ca 
urmare a insuficientei cercetări. Cu 
excepția oîtorva cazuri fericite, un 
întreg secol, al XVIII-lea, de exem
plu. este palid reprezentat în isto
riografia noastră. Istoria creării șl 
funcționării principalelor instituții 
ale statului modern român se gă
sește. de asemenea, într-o situația 
precară, iar o problemă ca România 
în primul război mondial, n-a făcut 
încă obiectul unei cercetări multi
laterale.

Nu ar fi deloc neavenit ca istori
cii, cu precădere cei din domeniul 
istoriei contemporane, să fixeze cu 
mai multă siguranță nu numai ma
rile jaloane ale dezvoltării României 
în această epocă, dar și proporțiile 
faptelor și evenimentelor istorice în 
succesiunea lor. O grevă locală și-a 
avut, fără îndoială, importanța ei, 
dar pentru destinele tării au avut 
o mare greutate unele evenimente 
petrecute la nivel guvernamental. A 
ignora aceste fapte pe motiv că nu 
merită să cercetăm istoria claselor 
exploatatoare înseamnă a goli car
tea de istorie a țării de un conținut 
semnificativ. Dacă, de exemplu, a 
avut ecou puternic demonstrația de 
la 13 iunie 1916, nu trebuie să con
siderăm un act minor, pentru înțe
legerea evenimentelor, tratatul de 
alianță din același an, pe baza că
ruia România a intrat în război.

Pentru a evita subordonarea capa
cității creatoare a istoricului eternei 
surse documentare, pentru a cîștiga 
pe cititorul, nespecializat și nepreo
cupat de această știință, în favoarea 
lecturilor istorice, anumite epoci is
torice ar trebui să-și găsească o- 
glindirea în lucrări substanțiale cu 
caracter sintetic.

Și în domeniul Istoriei, ca In ori
care altă activitate creatoare, se im
pune găsirea unor modalități noi, 
mai eficiente, de a răzbate spre 
mintea și inima cititorului.

Ne amintim că cei vechi situau 
istoria în rîndul preocupărilor ome
nești care reclamau inspirația mu
zelor. Dacă progresele realizate în 
cercetarea dezvoltării societății ome
nești au îndreptățit, încă din secolul 
trecut, plasarea istoriei în rîndul 
științelor, nu înseamnă totuși că ea 
poate fi realizată fără o anumită vo
cație literară.

Multe lucrări de istorie transmit 
o sumă de informații corecte, îmbră
cate în interpretarea cea mai justă. 
Și. totuși, comparîndu-Ie cu altele, 
scrise de istorici iluștri, se constată 
o sensibilă deosebire calitativă. De 
unde provine ea ? Ce ar dori cititorul 
să mai afle din lucrarea „corectă" 
și documentată, și totuși nu găsește? 
Aici trebuie spus că cititorul de is
torie, pe care noi îl formăm prin 
propriile noastre lucrări, cere nu 
numai informații. El caută să-și sa
tisfacă uriașa sete de cunoaștere a 
lumii, să găsească în cărțile de isto
rie material care să-1 îmbie la me
ditație asupra lumii. Spre deosebire 
de artă și literatură care operează 
cu metafora artistică, ficțiunea etc., 
istoria se folosește numai de fapte 
concrete. Acestea, însă, trebuie pre
zentate în așa fel îneît cititorul să 
simtă dinamica procesului istoric. 
Dar pentru a putea transmite citi
torului un asemenea sentiment, este 
necesar ca, mai întîi, să fie dezvol
tat simțul istoric al autorului și. fi
rește. ca în orice domeniu de acti
vitate a mintii omenești, se cere ca 
acesta să fie dublat de talent. O 
critică istoriografică mai puțin ri
gidă. mai flexibilă, dar cu un ori
zont al exigentelor mai larg, ar fi 
de natură să imnulsioneze talentele 
care, fără îndoială, există.

Nicolae COPOIU
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Caransebeș

patinatoare

vremea

tra-

DIN LUMEA LARGA
tea- 

tele-

dis-
d«

Concura al 
amatori, au 
un specta-

ollmpică 
viteză a con- 

desfășurarea 
1000 m-fe- 

a fost domi-

— Amînate de 
ori din cauza căl
care a influențat

care 
Dilrren-

A.S.A. 
cat ieri 
priu cu 
slovacă 
Bistrica.
singur gol, in repriza se
cundă. Autorul lui: Raksi 
(A.S.A.).

GRENOBLE 11 (Ager
pres). 
cîteva 
durii, 
starea pîrtiel de la Alpe 
d’Huez, ultimele două 
manșe ale probei de 
bob pentru echipajele de 
două persoane din cadrul 
J.O. s-au putut desfășura 
duminică foarte matinal 
(ora 4 dimineața), cînd 
mercurul termometrului 
se afla cu o linie sub zero 
grade. Echipajul R.F. a 
Germaniei (Floth-Bader) 
•ra cit pe aci să furnizeze 
o mare surpriză și să în
vingă pe marele favorit 
al probei, echipajul italian 
alcătuit din Monti și de 
Paolis.

In manșa a 3-a echipajul 
R.F.G. a obținut un timp 
foarte bun, reușind să 
treacă în fruntea clasa
mentului general cu 
3’31” 39/100, urmat de
echipajul Italiei — 3’31” 
49/100 și cel al României 
(Panțuru-Neagoe) — 3’33” 
13/100. în ultima manșă, 
Monti a condus excep
țional, înregistrînd timpul 
de l’10”05/100, corectînd 
deci recordul pîrtiei, care-1 
aparținea cu 1’10” 13/100. 
Acest rezultat a făcut ca 
echipajul Italiei să intre 
în posesia medaliei de aur 
la bob (2 persoane). Pe 
locul doi s-a clasat la ega
litate de timp echipajul 
R.F. a Germaniei, urmat 
de cel al României. Este 
pentru prima oară în isto
ria Jocurilor Olimpice de 
iarnă cînd sportivii români 
cuceresc o medalie. Per
formanța boberilor români 
este remarcabilă, ei între- 
c’~id o serie de sportivi 
d,.t, țări cu o veche tra
diție în acest sport. Co
mentatorii agențiilor In
ternaționale de presă re
marcă în cronicile lor că 
românii au avut o com
portare meritorie, oferind 
curse spectaculoase. încă 
din primele starturi bo
berii români Panțuru și 
Neagoe au confirmat clasa Alois Kaelin^ (Suedia) .cu 
lor și mai ales pregătirea 
superioară. Ei au fost în 
cele 4 manșe protagoniștii 
întrecerilor, fiind aplau
dați pentru curajul și teh
nica lor.

Clasamentul probei : 1. 
— Italia (Monti-de Paolis) 
4’41’’54/100 ; 2. — R.F. a 
Germaniei (Floth-Bader) 
același timp; 3. — România 
(Panțuru-Neagoe) 4’44” 
46/100 ; 4.— Austria (4’45” 

** "100) 5. — Anglia (4‘45”

® Campionii zilei: Monti-de Paolis 
(Italia), Keller (R. F. G.), Geijssen 
(Olanda), Raska (Cehoslovacia) 
® Primele manșe la săniuțe și sla 
lom uriaș-bărbați

Centenarul corului

Patinatoarea olandeză Ca
rolina Geijssen, noua cam
pioană și recordmană o- 

limpică la 1 000 m.
Telefoto : U.P.I.—Agerpres

★
| n competiția de ho-
■ chei pe gheață (grupa 

A), Canada a învins cu
3— 2 echipa S.U.A. Pînă 
către sfîrșitul meciului, 
scorul era egal. în prima 
repriză americanii au con
dus cu 2—1. Hocheiștii 
sovietici au întrecut deta
șat echipa R.F. a Germa
niei: 9—1 (4—1, 4—0,1—0).

în grupa B, echipa Japo
niei a învins cu scorul de
4— 0 (2—0, 2—0, 0—0) e- 
chlpa Norvegiei. Luni ho
cheiștii japonezi vor juca 
cu echipa României.

La Villard de Lans 
s-au disputat primele 

două manșe ale probei 
masculine de săniuțe 
(skeleton). In fruntea cla
samentului se află aus
triacul Manfred Schmidt 
cu l'54’’89/100, urmat de 
Thomas Koehler și Horst 
Hoernlein (ambii R. D. 
Germană), cu rezultatul 
de l’55’’l/100 și respectiv 
l'55’’53/100. La feminin 
conduce Ortrum Ender- 
lein (R.D. Germană), cam
pioană mondială pe 1967. 
Timpul său în cele două 
manșe este de l’38”08/100. 
O urmează compatrioata 
sa Anna Maria Mueller cu 
1’38”14/100.

16/100) ; «, — S.U.A. (4’46” 
03/100).

La sfîrșitul competiției, 
boberii Floth și Bader au 
depus o contestație cerînd 
să li se acorde și lor me
dalia do aur deoarece au 
terminat în același timp 
cu echipajul italian. Con
testația a fost respinsă, 
deoarece, conform regula
mentului, în situația de 
timp egal după 4 manșe 
se acordă primul loc echi
pajului care a înregistrat 
cea mal rapidă coborîre. 
Cum echipajul Italiei a 
fost cronometrat în ultima 
manșă cu timpul record 
de l’10”05/100, oficialii 
au acordat titlul olimpic 
sportivilor italieni.

Competiția 
de patinaj 
tinuat cu 
probei de 
mei. Proba 
nată de patinatoarea Ca
rolina Geijssen (Olanda), 
care cu timpul de 1’32” 
6/10 a intrat în posesia 
medaliei de aur, stabilind 
în același timp și un nou 
record olimpic (v.r. — Li
dia Skoblikova cu 1’33” 
2/10). O adversară reduta
bilă a fost sportiva sovie
tică Ludmila Titova, cla
sată pe locul doi cu 1’32” 
6/10. Campioana S.U.A., 
Dianne Holum, a ocupat 
locul trei cu l’33”4/10.

La Autrans a luat sfîr- 
șit proba de combinată 
nordică. Cursa de 15 
km fond a revenit lui

timpul do 47’21”5/10, ur
mat de Roland Weissplog 
(R.D. Germană) și An
dreas Kunz (R.D.G.) cu 
timpul de 48’33” șl res
pectiv 49’19”8/10. Titlul de 
campion olimpic și meda
lia de aur au fost decer
nate schiorului vest-ger- 
man Franz Keller, care 
în cele două probe incluse 
în combinata nordică — 15 
km fond și sărituri de 
la trambulină — a realizat 
449,04 puncte. Medalia de 
argint a fost cîștigată de 
Kaelin (447,94 p), iar
cea de bronz de Kunz 
(444,10 p.).

Noul campion olimpic 
în proba de combi
nată nordică este in vîrstă 
de 23 de ani și practică 
schiul de la 12 ani.

Un rezultat surpriză a 
fost înregistrat în proba 
de sărituri speciale de la 
trambulina de 70 m. Vic
toria a revenit cehoslova
cului Jiri Raska, care a 
intrat în posesia medaliei 
olimpice de aur. Raska a 
totalizat 216,5 puncte, să
riturile sale măsurînd 79 
m și 82,50 m. Austriacul 
Reinholt Bachler (cu 214,2 
puncte) s-a clasat pe lo
cul doi, urmat de colegul 
său Baldur Preiml (212,6 
p.). Marele favorit al pro
bei, norvegianul 
Wirkola, a ocupat 
cu 212 puncte.

B.joern 
locul 4

★

Pe pîrtia de la 
rousse, ieri la

MEZINA

Micuța noastră
Beatrice Huștiu, mezina între
cerilor olimpice de iarnă, a fost 
înconjurată cu deosebită simpa
tie încă de la sosirea la Gre
noble. Iat-o, în imaginea de mai 
sus, purtată în brațe de cunos
cutul patinator american Ro
nald Kauffman in timpul unul 
antrenament. După cum se știe, 
în proba de figuri libere Bea
trice Huștiu a ocupat locul 20, 
iar- <în clasamentul general 

locul 29.

început de sezon
Seria debuturilor oficiale în noul sezon compe- 

tițional de atletism pe teren acoperit, desfășurata 
la intervale de cite o săptămînă în ordinea cate
goriilor de vîrstă. s-a încheiat ieri în sala Steaua 
din Capitală cu concursul republican al seniorilor, 
la care au luat parte 121 de atleti reprezentînd 28 
de cluburi și asociații. (Printre ei, nici unul din 
regiunile Crișana, Maramureș, Oltenia, Hunedoara, 
Dobrogea, Suceava...)

Atît pentru organizatori, cit șl pentru sportivi, 
întrecerile au constituit, totodată, o repetiție îna
intea unui alt debut mult așteptat, programat pen
tru zilele de 24 și 25 februarie în aceeași sală : 
primul concurs atletic internațional pe teren aco
perit organizat în tara noastră, la care atletii ro
mâni vor avea parteneri sportivi din Polonia, 
Cehoslovacia și Bulgaria. în ce-i privește pe orga
nizatori, merită a fi subliniată, între altele, dota
rea tehnică măi bună a serviciului de arbitraj, 
inaugurarea pistei de lemn pentru probele de triplu 
salt și lungime — accesoriu simplu și deloc costi
sitor, generalizat de mult în competițiile similara 
din alte țări.

De pe lista evidențiațllor reține atenția in pri
mul rînd tînărul loan Șerban (20 ani), care a urcat 
la 2,09 m recordul republican de sală la săritura 
în înălțime — o performantă bună și pe plan in
ternațional. Un nou record valoros a realizat și 
Dan Hidioșanu : 6”8/10 la 50 m garduri.

Fiind vorba de prima evoluție a anului, rezulta
tele obținute de fruntașii atletismului nostru în 
cele cîteva probe de sală nu pot fi, desigur, pe 
deplin edificatoare ; totuși, din aprecierile mai 
multor specialiști care au urmărit aceste întreceri 
reiese că „barometrul performantelor” arată, cu 
unele excepții, timp staționar. în proba de 50 m 
plat băieți, de pildă, favoriții au fost întrecuțl de 
studentul bucureștean Coman Agapie — un „cvasi- 
necunoscut”. Speranțe neîmplinite persistă încă șl 
în proba masculină de aruncare a greutății, la 
care performanta destul de modestă a învingăto
rului,'Adrian Gagea — 16,36 m — este decalată cu 
peste 1 m de a celui de-al dodlea clasat.

Apropierea reînceperii 
campionatului divizionar 
a înmulțit meciurile ami
cale în aer liber ale tu
turor echipelor. Ieri, de 
exemplu, formațiile Uni
versitatea Cluj, Petrolul 
Ploiești și F. C. Argeș au 
susținut în deplasare 
partide de verificare cu 
formații bucureștene. Pe 
stadionul Giulești, rapî- 
diștii au întîlnit echipa 
studenților clujeni. Scor 
final: 3—O (2—O) pentru 
Rapid, prin punctele mar
cate de Neagu, Dumitriu 
II și Bungău.

Pe stadionul din bd. 
Ghencea, clubul Steaua a 
organizat un cuplaj. Pe
trolul a întrecut Ia limi
tă (2—1) pe Progresul, 
Iar F. C. Argeș n-a putut 
înscrie decît un gol echi
pei de tineret a Stelei.

Tg. Mureș a ju
pe terenul pro- 
formațla ceho- 
Dukla Banska 

S-a marcat un

C. ANI

în fotografie i Ieri pe sta
dionul Giulești, duel aerian 
intre Costin (,,U“-Cluj) și 
Greavu (Rapid). Imaginea e- 
vidențiază însă și... faultul 
grosolan comis de clujean a- 
supra partenerului său'bucu- 

reștean.

Finala alergătoarelor de garduri
Foto : Gh. Vintilă

„TURNEUL CELOR 5 NAȚIUNI" LA RUGBI.o
Peste 60 000 de spectatori au urmărit la Lon
dra meciul dintre echipele Angliei și Irlandei. 
Scor final 9—9 (6—6). Kiernan a marcat toate 
punctele irlandezilor. Pentru gazde au în
scris Finlan și Hiller.

Cham- 
amiază 

s-a disputat prima manșă 
a slalomului uriaș (mas
culin). Pîrtia a măsurat 
1 800 m. Cel mai bun timp 
a fost realizat de france
zul Jean 
(l’42”74/100), 
elvețianul 
(l'43”94/100) 
Guy Perillat (l’44”78/100).

Schiorii români ocupă 
locurile 56 (D. Cristea, cu 
l’54”66/100) și 59 (D.
Munteanu, cu l’55”78/100).

Claude Killy 
urmat de 

Willy Favre 
și francezul

A început competiția 
de patinaj artistic 

pentru perechi. După 
disputarea exercițiilor im
puse, în clasament con
duc Ludmila Belousova și 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.) 
cu 103,6 puncte.

Cu ocazia lucrărilor
Ligii internaționale de 

hochei pe gheață de la 
Grenoble s-a stabilit ca e- 
diția din anul 1970 a cam
pionatului mondial pentru 
echipele din grupa A să 
se desfășoare în Canada. 
Meciurile grupei B și C 
vor fi organizate de Fede
rația de hochei pe gheață 
din România.

• LA LENINGRAD, cu prilejul unui concurs 
de atletism pe teren acoperit, atleta germană 
Rita Schmidt a realizat la săritura în înălțime 
1,82 m (cea mai bună performanță mondială 
de sală a sezonului). Atletul sovietic Ter 
Ovanesian a cîștigat proba de săritură în 
lungime cu 8,05 m.

• TRADIȚIONALA CURSA CICLISTA „ST. 
RAPHAEL" a fost cîștigată la această ediție 
de alergătorul francez Claude Guyot, care a 
fost cronometrat pe 165 km cu timpul de 
4h 13'.

• SELECȚIONATA DE FOTBAL A BULGA
RIEI, care se pregătește în vederea meciului 
cu echipa Italiei, din cadrul sferturilor de fi
nală ale campionatului european, a jucat o 
partidă de verificare în compania echipei 
austriece Rapid Viena. Fotbaliștii bulgari au 
obținut victoria cu 4—1 (1—1).

• LA „CRITERIUL NAȚIONAL”, competiție 
de atletism care are loc la Paris pe teren 
acoperit, francezul Herve d'Encausse a rea
lizat la săritura cu prăjina 5,10 m (nou re
cord francez de sală). Vechiul record era de 
5,05 m și aparținea aceluiași sportiv.

© PESTE 15 000 DE SPECTATORI au urmă
rit la Los Angeles întrecerile din prima zi a 
concursului internațional de atletism pe te
ren acoperit. Proba de 2 mile a fost cîștigată 
de atletul american George Young în 8'31" 
8/10. Australianul Ron Clarke s-a clasat al

patrulea. Gavrilov (U.R.S.S.) a realizat la să
ritura în înălțime 2,18 m. Vaughn (S.U.A.) a 
cîștigat proba de prăjină cu 5,19 m. Tatiana 
Talîseva (U.R.S.S.) a obținut o frumoasă vic
torie la 
gomery 
săritura

„lungime' cu 6,46 m. Eleonor Mont- 
S.U.A.) s-a clasat pe primul loc la 
în înălțime cu 1,77 m.

FILADELFIA, în linala turneului ln- 
are loc pe teren

(Urmare din pag. I)

o LA
ternațional de tenis care 
acoperit, se vor întîlnl jucătorii Manuel 
Santana (Spania) și Jan Leschly (Danemarca). 
Santana l-a eliminat cu 6—1, 3—6, 6—3 
Ulrich (Danemarca), iar Leschly l-a învins 
6—2, 7—5 pe Pasarell (Porto Rico).

pe 
cu

o CICLOCROSUL INTERNAȚIONAL DEo CICLOCROSUL INTERNAȚIONAL DE LA 
ZURICH a revenit belgianului Albert Van 
Damme, care a acoperit 24 km în lh 02'49", 
La 1'16" a sosit vest-germanul Roii Wolishohl, 
iar la 1'55" elvețianul Plattner.

o NOUA SALA DE SPORT „MADISON 
SQUARE GARDEN" din New York, un com
plex „omnisport", ultramodern, care a costat 
130 milioane de dolari, a fost inaugurată du
minică seara cu o gală artistică și un meci 
de baschet. Noul „garden' pune capăt astfel 
carierei vechii săli cu același nume, care 
timp de 43 de ani era considerată ca un ade
vărat „templu al boxului' și al sporturilor de 
sală, cum sînt baschetul și 
gheață.

Prima manifestare pugilistică 
la 4 martie, cînd pe ringul 
urca 4 celebri boxeri, printre

hocheiul pe

va avea 
de aici 
care

loc 
vor 

Emile 
Griffith și Nino Benvenuti, pentru titlul mon
dial la categoria mijlocie. Sala cuprinde o 
arenă principală de 20 000 de locuri, un 
centru de „bowling' (sport asemănător popi
celor) cu 48 de piste, un cinematograf, 2 res
taurante și 2 galerii pentru expoziții.

dispărut de tot, e pe 
cale de împuținare și 
faptul trebuie să ne 
bucure. E revolută pe
rioada în care lipsa de 
gust în îmbrăcăminte 
se numea seriozitate, 
in care îmbătrînirea 
prematură se intitula 
înțelepciune, în care 
griul se voia roz. Pen
tru orice om obișnuit, 
o pereche de tineri ce 
dansează e ceva fru
mos, o fată cu „chic” 
îmbrăcată e ceva nor
mal, o bucată bună 
de muzică, interpre
tată de Adamo sau 
Margareta Pîslaru, de 
Sylvie Vartan sau 
„Sincroni” e ceva 
plăcut și, cîteodată, 
chiar instructiv.

De altfel, am 
presia că pledez 
tru deschiderea 
uși aproape complet 
deschise, pentru un a- 
devăr tacit consimțit 
de majoritatea abso
lută. pentru un com
ponent obișnuit al vie
ții noastre cotidiene.

Orice statistică ar 
demonstra că „Melo
dia preferată" e una 
din emisiunile cele 
mai iubite și ascultate 
la posturile noastre de 
radio, că cutare șla
găr e pe buzele tu
turor. că o formație 
de ghitare electrice 
poate umple chiar și

im- 
pen- 
unor

CARANSEBEȘ (De 
la trimisul Agerpres, 
T. Mateescu): Sărbă
torirea unor formații 
corale cu activitate în
delungată pe tărîmul 
interpretării și răspîn- 
dirii cîntecului popu
lar și clasic a devenit 
deja tradiție. An de 
an noi ansambluri co
rale din întreaga țară 
trec pragul celui de-al 
doilea secol, lăsînd în 
urmă o valoroasă con
tribuție la modelarea 
sufletelor și înfrumu
sețarea vieții unor în
tregi generații.

Duminică, orașul Ca
ransebeș — considerat 
încă din secolul XVII 
drept un important 
centru cultural transil
vănean — s-a aflat și 
el în plină sărbătoare. 
Corul din localitate a 
împlinit un veac de la 
înființare.

La ședința omagială 
au participat dirijori, 
compozitori, muzico
logi din Capitală și 
din țară, reprezentanți 
ai Comitetului de Stat
pentru Cultură și Artă, 
ai Casei centrale a 
creației populare, cer
cetători de la Institu
tul de etnografie și 
folclor din București 
și alți invitați. Octa-

vian I. Popescu, se
cretarul Comitetului 
raional de cultură șl 
artă Caransebeș, a pre
zentat momente sem
nificative din istoria 
corului centenar.

Prin decret al Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste Ro
mânia a fost conferit 
Ordinul „Meritul cul
tural" cl. II corului 
Casei de cultură din 
orașul Caransebeș, Or
dinul „Meritul cultu
ral" cl. V și Medalia 
„Meritul cultural" cl. I 
și a Il-a unor membri 
ai acestei formații ar
tistice de amatori. Dis
tincțiile au fost înmî- 
nate de tovarășul Va- 
sile Daju, membru al 
Consiliului de Stat, 
care i-a felicitat cu a- 
cest prilej pe sărbăto
riți, urîndu-le noi 
succese pe tărîmul 
răspîndirii culturii.

Dintre invitați au 
mai rostit cuvinte de 
salut Dumitru Bori- 
ga, președintele Con
siliului Așezămintelor 
Culturale, compozito
rul Alexandru Tiberiu, 
dirijorii renumitelor 
coruri din Lugoj, Ha
țeg și Reșița.

Dirijorul corului săr
bătorit, Gheorghe I.

Dobreanu, a mulțumii 
în numele membrilor 
ansamblului și al celor 
decorați pentru dis
tincțiile acordate.

Participanții la adu
nare au adresat o tele
gramă tovarășului Ni- 
colae Ceaușescu, secre
tar general al Comite
tului Central al Parti
dului Comunist Ro
mân, președintele Con
siliului de Stat al Re
publicii Socialiste Ro
mânia, în care își ex
primă recunoștința 
pentru grija partidului 
față de aspirațiile și 
munca lor, se angajea
ză să ducă mai de
parte și să valorifice 
tradițiile artistice 
moștenite de la înain
tași spre cinstirea lor 
și a patriei.

In continuare a ur
mat un concert susți
nut de corul centenar 
din Caransebeș, de cel 
al căminului cultural 
din Chizătău și al Ca
sei raionale de cultură 
din Lugoj.

După-amiază, for
mațiile din raionul 
Caransebeș, laureate și 
premiate la cel de-al 
VIII-lea ~ 
artiștilor 
prezentat 
col festiv.

Duminică la amiază s-a îna
poiat în Capitală, venind de la 
Moscova, delegația Consiliului ge
neral A.R.L.U.S. condusă de acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, care la 
invitația Asociației de prietenie 
sovieto-române a luat parte la ma
nifestările organizate cu prilejul 
aniversării a 20 de ani de la sem
narea Tratatului de prietenie șl 
asistență mutuală dintre Republica 
Socialistă România șl Uniunea So
vietică.

Din delegație au mal făcut 
parte Constantin Florea, redactor- 
șef adjunct al revistei „Lumea”, și 
ing. Teodor Ermll Bălătică, depu
tat în Marea Adunare Națională, 
șef de secție la uzinele „Laromet” 
din Capitală.

Ministrul comerțului interlop 
Mihail Levente, s-a înapoiat dumi
nică în Capitală din vizita făcută 
în R. P. Ungară.

★
Duminică la amiază au luat sfîr- 

șit lucrările sesiunii științifice a 
cadrelor didactice din Institutul 
de construcții București, consa
crată aniversării a 100 de ani de la 
înființarea Școlii naționale de po
duri și șosele.

★
Duminică a avut loc in Capitală 

cea de-a doua Conferință pe țară a 
Asociației filateliștilor din Repu
blica Socialistă România.

In cadrul conferinței a fost votat 
noul statut al Asociației filateliști
lor și ales Consiliul asociației. Pre
ședinte al Asociației filateliștilor a 
fost ales Constantin Smimov.

(Agerpres)

In timp ce în jumătatea de sud a țării, Ieri, vremea a fost frumoasă.
cerul variabil și cu temperaturi care la ora 14 oscilau intre 4 și 11 

grade, în Moldova, apoi și în estul Transilvaniei, vremea a început 
să se răcească, astfel că, la amiază, In multe localități din aceste re
giuni, temperaturile aveau valori negative, iar la Avrămenl s-au înre
gistrat minus 7 grade. Totodată, cerul s-a menținut mai mult acoperit 
iar ploile s-au transformat în ninsoare. In Moldova, pe alocuri, vîntul 
a prezentat intensificări, spulberînd zăpada, în celelalte regiuni vîntul 
a suflat potrivit. în București : vremea a fost frumoasă și călduroasă, 
cu cerul variabil, mal mult senin. Vîntul a suflat potrivit din sectorul 
nord-est. Temperatura maximă a fost de 12 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 14 și 15 februarie. în țară i 
vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din sectorul vestic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre minus 7 și plus 3 grade, iar 
maximele între plus 2 și plus 10 grade. Ceață locală. în București l 
vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Va ploua slab în a doua 
parte a intervalului. Vîntul va sufla potrivit, predominînd din sectorul 
vestic. Temperatura ușor variabilă.

cult

a-

Sala sporturilor de la 
Floreasca și că dumi
nica după-amiază locu
rile unde se dan
sează nu fac față
fluentei de public, că 
filmele muzicale 
succes și așa mai de
parte.

Toate bune și fru
moase, însă — vor re
plica unii pe bună 
dreptate — oare ple
doaria aceasta pentru 
distracție, pentru des
tindere nu poate de
veni printr-o înțele
gere simplistă, exclu
sivistă, nocivă ? Din 
păcate, da. Poate no
civitatea unei accepții 
greșite a noțiunii de 
distracție este mai 
mult estetică decît e- 
tică, dar prin aceasta 
nu mai puțin blama
bilă.

In momentul cînd 
distractivul tinde să 
înlocuiască culturalul, 
în loc să-1 înglobeze, 
în clipa cînd epidermi
cul încearcă să se 
substituie raționalului, 
eliminîndu-1, distrac
ția devine discutabilă.

Orice s-ar spune. în
tre Aznavour și me
lodia de duzină e o 
deosebire aproape tot 
atît de mare ca între 
„Faust" și „Misterele 
Parisului”, In orice 
gen există o scară a 
valorilor care nu poa
te fi ignorată. dacă 
nu dorim promovarea

au

ran- 
călă-

prostului gust la 
gul de principiu 
uzitor.

Nu o 
bit de 
textelor 
șoară l. 
ne-a permis să consta
tăm că plaga e inter
națională. Nu o dată 
s-au criticat pseudo- 
spectacole de revistă, 
atît de plastic etiche
tate sub denumirea de 
șușanea, producții ce 
străbat mai ales pro
vincia sub ochiul in
diferent, dacă nu chiar 
binevoitor al diverse
lor organe locale. Nu 
o dată ne-am indignat 
că microfonul unor 
restaurante era mono
polizat de persoane de 
ambele sexe fără 
voce, fără chemare și 
pe care poate <' 
lipsa de cultură 
zicală a vreunul 
crător din comerț __ 
confunda cu ceea ce 
ar trebui să 
tăreț.

Distracția 
de cultura, 
mana gustului, fie el 
oricît de rafinat. Nu 
se contrapune valorii. 
Confuzia între distrac
tiv și simplist poate 
însă să creeze aseme
nea situații. Neînțele
gerea nevoilor publi
cului, exagerarea uni
laterală a preferințe
lor lui creează divorțul 
dintre distracție și ca-

vor-dată s-a
i paupertatea 

de muzică u- 
și televiziunea

doar 
mu- 

lu- 
l le

fie un cîn-

nu exclu- 
Nu e duș-

litate. Și asta nu nu
mai In domeniul mu
zicii — să-i zicem tot 
— ușoare, al cupletu
lui satiric, al dansului 
revuistic, ci tot atît de 
des în domeniul 
trului, filmului, 
viziunii etc.

Un repertoriu 
exclude pe 
matt și Blaga, pe Mu- 
șatescu și Caragiale, 
pe Ionescu sau Mo- 
lidre in folosul unor 
melodrame răsuflate, 
imposibil de lecturat. 
și cu iz de mucegai, 
a unor comedioare ce 
și-au trăit de mult 
traiul și pe care mai 
nimeni nu le mai joa
că pe acest pămînt, o 
asemenea 
teatrală nu 
publicul, ci 
strică. Nu sînt împo
triva piesei distracti
ve, a vodevilului sau 
a comediei de situații. 
Nu-i aprob pe cei 
care cu tîfnă snoabă 
aruncă anatema asu
pra oricărei producții 
care amuzînd aduce 
public. Dar nu pot 
pricepe nici salturile 
de la un repertoriu 
sec și pretențios la 
unul atît de ușurel in
cit ar putea scăpa 
pînă și celor pe care 
vrea să-1 atragă.

Lumea vrea să se 
distreze, spun unii, și 
nu avem de ce-i con
trazice, dar oare cele 
trei pilule cinemato
grafice, chipurile dis
tractive — că doar nu 
anunțau vreun „nou 
val” român — despre 
Capitală au distrat pe 
cineva ? Oare o serie 
de subproductii tea
trale au rezolvat lipsa 
de spectatori ? Oare 
unele improvizații re
vuistice au 
pe cineva ?
nu.

Din păcate 
mai întîmplă 
tul gust să fie flatat 
de lucrarea inutilă, dar

instituție 
distrează 
doar îl

interesat
Desigur

însă se 
ca pros-

măiestrit fardată, da 
melodia accesibilă, 
deși banală, da 
tractivul găunos, 
lipsa de idei.

Nu e vorba să 
gem semnale de alar
mă. Nu e cazul. Dar 
e vorba să nu dăm 
apă la moară moro- 
cănoșilor care, nemai- 
putîndu-se distra, con
fundă distracția cu a- 
semenea fenomene ca 
cele expuse mai sus. 
Dacă cineva ar ascul
ta unele formații din 
localurile bucureștene, 
ignorînd existenta ex
celentei orchestre con
duse de Horia Mocu- 
lescu și a încă cîtor- 
va. ar putea pe drept 
cuvînt să se întrebe 
dacă audierea lor o 
distracție sau chin. 
Dacă cineva ar cerce
ta unele afișe din 
București sau din țară 
și ar 
leagă 
țiuni 
și-ar 
drept 
rea dacă oare nu 
confundă 
cu antiartisticul.

Distracția e necesa
ră. Dar ea nu exclu
de calitatea, după cum 
nu se confundă cu cău
tarea snoabă ce-i 
schimbă sensul. A te 
distra e ceva normal și 
firesc. Să nu fugim de 
distractiv, ci doar să-1 
înțelegem, plivind și 
în acest domeniu bu
ruiana, Totul este în 
funcție de gust și bun 
simt și pînă la urmă 
în funcție de cultură. 
A fi ’ 
cu a 
doar 
sebi. 
de a 
din atributele omului 
civilizat. Există în 
toate acțiunile noastre 
un „cum". Cum înțe
legem. Cum acționăm. 
Si, de ce nu, cum ne 
distrăm.

încerca să înțe- 
sensul unor op- 

de repertoriu 
putea pune pe 

cuvînt întreba
se 

accesibilul

cult nu e similar 
fi încruntat, cl 
cu a putea deo-
Iar posibilitatea 
discerne e unul
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IORDANIEI SI ISRAEIULUI 5
AMMAN 11 (Agerpres).— Un pur

tător de cuvînt al armatei iordaniene 
a declarat că duminică dimineața tor
țele armatei Israeliene au atacat, la 
ora 10,05, pozițiile avansate iordanie
ne în regiunea Djissr Al-Majamen, la 
30 km sud de lacul Tiberiada, utili- 
zînd armament ușor și mijlociu. For
țele iordaniene au răspuns, deschi- 
zind focul. Schimbul violent de foouri 
a durat circa 7 ore. Purtătorul de 
cuvînt a arătat că un soldat iorda
nian a fost ușor rănit, în timp ce cinci 
soldați inamici au fost uciși.

★
TEL AVIV 11 (Agerpres).— Un pur

tător de cuvînt al armatei israeliene 
a declarat că schimbul de focuri de 
duminică dimineața a fost declanșat 
de partea iordaniană. Duminică după- 
amiază focul s-a intensificat și s-a 
extins pe teritoriul dintre podurile 
Allenby și Abdallah, în apropiere de 
localitatea Jericho și Marea Moartă. 
Au intrat în acțiune și tancuri ior
daniene. Forțele armate israeliene au 
ripostat cu tancuri și unități de ar
tilerie.

★
Actualele linii de încetare a focului 

nu constituie un obiectiv al Israelului, 
ci un expedient temporar, a declarat 
ministrul de externe al Israelului, 
Abba Eban, cu prilejul unei confe
rințe ținute la Ierusalim. Ceea ce 
noi dorim, a spus Eban, nu este o 
încetare a focului în condițiile unui 
regim de ocupație, ci un tratat de 
pace care să stipuleze existența unor 
frontiere recunoscute și sigure. El 
s-a pronunțat împotriva abandonării 
■liniilor actuale de încetare a fo
cului înainte de realizarea unui acord 
de pace.

DECLARAȚIA PARTIDULUI COMUNIST
DIN S. U. A.

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din S.U.A. a dat 
publicității o declarație semnată 
de președintele național al parti
dului, Henry Winston, și secretarul 
general, Cus Hali, în care se arată 
că acțiunile diverselor pături ale 
societății americane împotriva di
feritelor aspecte ale politicii inter
ne și externe a cercurilor conducă
toare au atins o amploare deosebi
tă. Totuși, se menționează în de
clarație, aceste acțiuni nu s-au 
transformat încă într-o mișcare de 
masă, într-o forță politică reală ca 
urmare a caracterului lor neorga
nizat și dispersat și a divergențe
lor privind programul acestor ac
țiuni.

în declarație se apreciază că nu
mai unirea celor două principale 
mișcări de masă ale societății a- 
mericane — pentru pace și pentru 
drepturile civile, numai lupta pen
tru participarea activă la această 
mișcare a sindicatelor va permite 
transformarea numeroaselor ac
țiuni ale cetățenilor americani în
tr-o forță politică reală capabilă 
să se opună actualei linii politice 
a S.U.A Numai unitatea de acțiu
ne a milioanelor de americani 
poate duce la schimbarea acestei

B B 8 S @ @ @
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O Imagine reală asupra „efectului 
C.E.E.“ se poate forma numai pe 
baza investigării rezultatelor concre
te ale Pieței comune. Analiza datelor 
statistice relevă faptul că, în perioa
da 1957—1966, importurile mondiale 
au crescut de 1,76 ori, iar exportu
rile de 1.79 ori. în același timp, im
porturile si exporturile totale ale 
C.E.E. (atît dintre „cei sase'1, cît și 
dintre aceștia si țările terțe) au cres
cut de 2,16 ori și, respectiv, de 2,34 
ori, deci într-un ritm mult mai ra
pid decît comerțul mondial. Tocmai 
cu aceste cifre globale operează sus
ținătorii Pieței comune pentru a de
monstra rolul ei de accelerator al 
comerțului international. Defalcarea 
cifrelor globale la import și export, 
în cele două compartimente distinc
te, intracomunitar și extracomunitar, 
permite însă desprinderea unor con
cluzii mult mai precise. Astfel, în 
perioada amintită, importurile extra- 
comunitare ale C.E.E. au crescut de 
1,72 ori, deci mai puțin decît totalul 
mondial, în timp ce importurile in- 
tracomunitare au sporit de 3,17 ori, 
adică de aproape două ori mai mult 
fată de total. La exporturi, comerțul 
extracomunitar înregistrează o creș
tere aproximativ egală cu cea a ex
porturilor mondiale, iar la impor
turi de 3,24 ori, deci aproape dublu.

Dinamica în ritmuri diferite a co
merțului intra si extracomunitar, pe 
parcursul perioadei amintite, provoa
că deplasări sensibile în curentele 
de schimb internațional. în totalul 
importurilor C.E.E. ponderea celor 
provenind de la țările terte se re
duce cu 14.7 la sută în favoarea celor 
de proveniență intracomunitară. A- 
lunecarea surselor de aprovizionare 
dinspre terti spre statele partene
re se traduce prin pierderi relative 
de poziții ale țărilor din afara co
munității pe piața celor „șase", pier
deri greu de recuperat dacă se are 
în vedere dinamismul circuitului e- 
conomic mondial contemporan. Folo
sind termenii economistului american 
Jacob Viner, Piața comună se exte
riorizează ca un factor de „creare" 
a schimburilor pentru statele mem
bre si de „abatere" a schimburilor 
pentru țările terte.

Concomitent cu reducerea relativă 
a pozițiilor unor țări din afara co
munității pe piața „celor sase“_ are 
loc menținerea, uneori chiar lărgi
rea, pozițiilor statelor membre ale 
C.E.E. pe piețele terților. Astfel, ex

Atacuri ah patrioțihr 

în suburbiile Saigonuhi
Bombardament cu rachete asupra bazei 

aeriene americane de la Bien Hoa

In cursul zilelor de sîmbătă fi duminică forțele Frontului Național 
de Eliberare au continuat să atace pozițiile armatei americano-saigoneze.

La Saigon forțele patriotice care 
controlează o serie de sectoare ale 
orașului au atacat timp de mai 
multe ore un depozit de muniții 
al armatei saigoneze din cartierul 
Go Vap. Lupte violente au avut loc, 
de asemenea, în marea suburbie 
Cholon.

Un puternic atac a fost declanșat 
de forțele patriotice asupra orașu
lui Tan An, capitala provinciei 
Long An, situat la circa 45 de kilo
metri sud de Saigon. Atacul a fost 
precedat de un bombardament in
tens cu mortiere.

în cursul nopții de duminică, 
unități ale F.N.E. au supus unui 
bombardament cu rachete baza 
aeriană americană de la Bien Hoa, 
situată la aproximativ 30 kilometri 
nord de Saigon.

Forțele patriotice au atacat și 
ocupat sîmbătă orașul Vinh Loi, 
capitala provinciei sudice Bac Lieu, 
unde se află cartierul general al 
diviziei a 21-a guvernamentale. O 
dată cu venirea serii patrioții s-au 
retras.

La Hue unitățile patriotice con
tinuă să controleze o serie de sec
toare ale orașului și să mențină 
pe citadelă drapelul F.N.E. în luptă 
au fost angajate și unități ale pri
mei divizii americane de cavalerie 
aeromobilă, care urmăresc să în- 
cercuiască fosta capitală imperială.

linii politice, la încetarea agresiu
nii S.U.A. în Vietnam, lâ soluțio
narea problemei discriminării ra
siale, la lichidarea pericolului re
venirii macchartismului, se arată 
în declarație.

Manifestații de solidaritate cu lupta dreaptâ a poporului vietnamez au loc în aceste zile în numeroase orașe ale 
lumii; fotografiile înfățișează aspecte ale demonstrațiilor care au avut loc la Paris (stînga) și la Frankfurt pe 

Main, în R. F. a Germaniei (dreapta)

porturile C.E.E. în alte țări vest- 
europene au sporit din 1958 pînă în 
1966, de aproape trei ori ; în S.U.A. 
de peste 2,5 ori ; în țările socialiste 
de 2,75 ori. Acestor creșteri absolute 
le corespunde, de regulă, consolidarea 
pozițiilor relative ale principalelor 
țări comunitare pe piețele statelor 
terțe, ceea ce provoacă o legitimă 
neliniște din partea acestora din 
urmă.

în pofida realităților care atestă 
efectul negativ al Pieței comune a- 
supra comerțului cu terții, susțină
torii acestui organism închis emit 
teze în sprijinul ideii că comunitatea 
vest-europeană ar favoriza totuși nu 
numai schimburile dintre țările 
membre ci și pe cele extraoomuni- 
tare. în acest context se include și 
teza conform căreia Piața comună ar 
constitui un factor important al dez
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voltării economice, de care ar bene
ficia — prin intermediul relațiilor 
comerciale — și statele terte. Cel mai 
direct se exprimă în acest sens Pierre 
Moran, care spune, printre altele : 
„este cazul să ne gîndim că inte
grarea (vest) europeană va accelera 
creșterea «celor șase» și că restul 
lumii va beneficia de efectul creș
terii europene". Se încearcă astfel să 
se acrediteze ideea că pierderile rela
tive de poziții pe piața C.E.E. ar fi 
compensate de creșterea absolută a 
exporturilor statelor terte — creș
tere favorizată de capacitatea sporită 
de absorbție a unor economii dina
mice, cum sînt cele ale țărilor „in
tegrate".

Este adevărat, volumul exporturi
lor diferitelor grupe de țări terte pe 
piața C.E.E. se mărește. Dar acest 
spor reprezintă o caracteristică ge
nerală a comerțului internațional, 
care se dezvoltă de mai multi ani 
într-un ritm fără precedent. La baza 
unor astfel de creșteri stau : evolu
ția în timp si în spațiu a revoluției 
tehnico-științifice, modificările sur-

Din pricina timpului nefavorabil, 
trupele americane întîmpină dificul
tăți enorme în asigurarea legături
lor aeriene dintre unitățile lor a- 
flate la Hue și baza lor de la Phu 
Bai, situată la 12 km depărtare. Șo
seaua este tăiată, plafonul norilor 
este la numai 60 m. Mai multe eli
coptere, care au încercat să ajungă 
la Hue în cursul zilei de duminică, 
au. trebuit să se întoarcă din drum. 
Două dintre ele au fost atinse de 
tirul patrioților. Doi piloți au fost 
răniți. Aprovizionarea și întăririle 
au fost așteptate în zadar toată ziua. 
(A.F.P.).

Lupta va fi continuată pîfiă la învingerea 
agresiunii imperialiștilor americani 

Mesajul Prezidiului F.N.E. adresat președintelui 
Ho Și Min

SAIGON 11 (Agerpres). — Prezidiul 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a adresat președin
telui Republicii Democrate Vietnam, 
Ho Și Min, un mesaj în care se arată că 
populația și forțele armate de elibe
rare din Vietnamul de sud sînt hotărîte 
să continue lupta pentru a zdrobi agre
siunea imperialiștilor americani și a ar
matei saigoneze, pentru înlăturarea ad
ministrației regimului corupt de la Sai
gon. Prezidiul F.N.E. mulțumește pre
ședintelui Ho Și Min pentru felicitările 
călduroase pe care le-a adresat forțelor 
armate de eliberare și populației Viet
namului de sud cu ocazia recentelor 
victorii, considerîndu-le drept o mare 
onoare și un prețios sprijin pentru toți 
patrioții sud-vietnamezi.

Atacurile cutezătoare și participarea 
largă a maselor, se arată în mesaj, au 
pus în aceste ultime zile într-o situație 
dificilă forțele agresoare. Succesele re-

venite în diviziunea mondială a 
muncii, sporul populației globului 
etc. Ele nu pot fi în nici un caz a- 
tribuite procesului „integraționist", 
care acționează în mod legic în sens 
contrar. Menținerea si chiar crește
rea în expresie absolută a exportu
rilor statelor terte către Piața co
mună sînt determinate deci de le
gitățile actuale ale comerțului mon
dial, care contracarează partial e- 
fectul restrictiv al C.E.E., si nu de 
dinamismul comunității.

Concluzii cu privire la problema 
influentei deschiderii Pieței comune 
asupra creșterii economice a state
lor membre se pot formula șl folo
sind metodologia de care s-a făcut 
uz la seminarul de la Bruges, des
fășurat pe tema „Integrarea euro
peană si realitatea economică". A- 
ceastă metodologie constă într-o du

blă comparare a ritmurilor medii a- 
nuale ale dezvoltării producției in
dustriale : contrapunerea perioadelor 
pre și post „integrare", pe de o par
te, și compararea C.E.E. cu produc
ția industrială mondială (fără țări 
socialiste), sau cu alte țări capita
liste industrializate, pe de altă par
te. Luînd în comparație perioadele 
1953—1958 si 1960—1966, se constată 
că ritmul mediu anual de creștere 
a producției industriale a C.E.E. se 
reduce de la 7,8 la sută în perioa
da prelntegrare la 6,4 la sută în pe
rioada postintegrare. în ceea ce pri
vește ritmul mediu mondial (fără ță
rile socialiste), se constată o creș
tere de la 3,3 la sută în prima pe
rioadă, la 6,8 la sută în cea de a 
doua, iar ritmul mediu anual al 
țărilor capitaliste industrializate 
(fără C.E.E.) înregistrează de ase
menea o creștere de la 3,8 la sută 
la 6,6 la sută. Rezultă deci scăderi 
de ritmuri în C.E.E. de 1,4 la sută și 
creșteri la celelalte două grupuri de 
țări de 3,4 la sută si respectiv 2,8 la 
sută. Desigur, nu se poate exclude 
posibilitatea ca în absența „integră-

Tovarășul

Gh. Radulescu 
a plecat 
spre patrie

DELHI 11. — Trimisul special 
Agerpres, Ion Puținelu, transmite : 
Șeful delegației române la Confe
rința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, Gheorghe Ră- 
dulescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, a părăsit duminică 
dimineața Delhi, plecînd spre pa
trie. La plecarea de pe aeroportul 
„Palam“, el a fost condus de Mir
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de alți mem
bri ai delegației. A fost prezent, de 
asemenea, Aurel Ardeleanu, amba
sadorul României în India.

purtate creează o situație foarte favo
rabilă pentru desfășurarea revoluției în 
Vietnamul de sud. Nimic nu poate îm
piedica totala înfrîngere a imperialiști
lor americani, nimic nu poate împie
dica dezintegrarea completă a regimu
lui saigonez.

„Marile victorii repurtate în toate do
meniile de către populația sud-vief- 
nameză sînt strîns legate de ajutorul 
devotat al celor 17 milioane de com- 
patrioți din R. D. Vietnam, de sprijinul 
președintelui Ho Și Min precum și de 
ajutorul prețios al prietenilor de pe 
cele cinci continente" — se arată în 
încheierea mesajului.

★

Prezidiul C. C. al F.N.E. a dat pu
blicității o declarație în care sprijină 
mișcarea „Alianța forțelor naționale 
democratice și pașnice", apărută în 
Vietnamul de sud după 29 ianuarie.

rii" ritmul să fi fost și mai lent, 
după cum nu se ignorează nici al
ternativa ca el să fi fost mai rapid. 
Ni se pare însă practic imposibil de 
a determina „ce ar fi fost" dacă 
„nu ar fi fost", întrebare care la 
lucrările seminarului de la Bruges 
a produs ilaritate generală. Cel pu
țin pînă în prezent, Pieței comune 
nu 1 se poate atribui un rol dis
tinct în creșterea economică, fapt re
cunoscut, de altfel, chiar si de unii 
dintre susținătorii mal circumspecți 
ai comunității.

Pozițiile si reacțiile diferitelor țări 
sau grupuri de țări față de Piața 
comună pot fi elucidate numai prin 
conjugarea celor două concluzii prin
cipale ce s-au desprins din analiza 
de pînă acum, și anume : a) „efec
tul C.E.E." asupra schimburilor in
ternaționale se concretizează în im

portante abateri si pierderi relative 
de poziții ale terților ; b) Piața co
mună nu s-a verificat ca un factor 
al creșterii economice. Pornind de 
aici, interese si mai ales reacții di
ferite ale țărilor din afara comuni
tății, unele mai abile, altele mai în 
forță, sub formă de represalii, cî- 
teva constructive. Cererile de ade
rare la C.E.E. ale Angliei, Dane
marcei. Norvegiei si ale altor țări 
vest-europene se datoresc nu atrac
ției exercitate de dinamismul aces
tei organizații, ci mai degrabă gă
sirii soluției corespunzătoare pentru 
a evita prejudiciile provocate de 
politica ei vamală față de terti.
S.U.A. au răspuns prin negocierile 
tarifare ale „rundei Kennedy" si alte 
măsuri menite să mențină raportul 
preexistent al schimburilor recipro
ce. Formele de integrare a țărilor 
în curs de dezvoltare, îndeosebi a 
celor din America Latină, orientate 
în general împotriva tendințelor neo- 
colonialiste, urmează, conform de
clarațiilor oficiale ale inițiatorilor 
lor, să contrabalanseze raporturile

„Boeing
în decembrie anul tre

cut, publicului francez i 
s-a oferit spre contem
plare „ la sol" un singur fi, 
deocamdată, unic în lume 
exponat din domeniul avia
ției civile supersonice. Este 
vorba de prototipul avionu
lui „Concorde", realizat în 
colaborare de Franța fi An
glia. Varianta sa engleză va 
fi terminată, de asemenea, 
nu peste mult timp, urmînd 
ca, după sinteza celor două 
modele, să înceapă produc
ția de serie a avionului.

In primăvara anului 1971, 
„Concorde" va inaugura 
transportul aerian superso
nic de călători. Evenimen
tului i se acordă o semni
ficație deosebită. Modelul 
franco-englez constituie nu 
numai pionierul acestui fel 
de transport civil, ci fi expre
sia avansului luat de con
structorii vest-europeni față 
de rivalii lor americani. „Boe
ing 2 707“, replica america
nă a avionului „Concorde", 
se află abia in faza inițială 
de construcție, la aproxima
tiv 3 ani de zile distanță. 
Statele Unite încearcă să 
compenseze însă decalajul 
de timp prin performanțe 
tehnice, „gabarite" conside
rabil mai mari, o viteză de 
ordinul Mach 3 (întrecînd 
de 3 ori viteza sunetului) fi, 
deci, prin soluții construc
tive mai ambițioase. Să a- 
mintim numai că „Boeing 
2 707“ va cîntări peste 300 
tone, va avea 93 m lungime 
fi aproximativ 300 de locuri 
(mai mult decît dublu față 
de „Concorde"). Uriașul său

AGENDĂ 
DIPLOMATICĂ

T. JIVKOV VA VIZITA. 
TURCIA

Președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, Todor Jiv- 
kov, va face o vizită oficială în 
Turcia între 20 și 26 martie a.c. la 
invitația primului ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel.

J. LUNS A SOSIT 
LA BUDAPESTA

Ministrul afacerilor externe al O- 
landei, Joseph Luns, a sosit dumi
nică la Budapesta într-o vizită ofi
cială la invitația lui Janos Peter, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Ungare.

U THANT LA MOSCOVA
Secretarul general al O.N.U., 

U Thant, a sosit duminică la Mosco
va, venind de la Delhi. în cursul 
vizitei, U Thant urmează să aibă 
întrevederi cu conducătorii sovie
tici.

CONVORBIRI 
AREF—NASSER

Președintele Irakului, generalul 
Aref, șl-a încheiat vizita pe care a 
făcut-o în R.A.U. la întoarcerea din 
Franța. El a avut întrevederi cu pre
ședintele Nasser.

de schimb cu plata vest-europeană, 
care absoarbe o importantă parte a 
exporturilor latino-americane.

într-un sens aparte pot fl apre
ciate măsurile de multiplicare a for
melor de cooperare industrială si 
tehnico-știintifică promovate de une
le țări socialiste cu principalele sta
te membre ale C.E.E. Ne referim la 
acordurile încheiate de Comisia de 
stat pentru stiintă si tehnică din
U.R.S.S. cu societățile italiene „Oli
vetti" si „Montecatini". care prevăd 
schimburi reciproce de documenta
ții tehnice si cooperarea în domeniul 
cercetării stilntifice-tehnice în in
dustrie ; la contractele speciale 
de cooperare în producție între în
treprinderi din Bulgaria, Iugoslavia, 
Polonia, România, Ungaria cu firme 
din R. F. a Germaniei. Franța, Ita
lia și Belgia. Aceste forme si meto
de de cooperare, care merg în în- 
tîmpinarea cerințelor progresului 
tehnico-știintific actual, permit men
ținerea unor largi contacte econo
mice cu țările vest-europene membre 
ale Pieței comune, chiar în condi
țiile înaintării procesului de „in
tegrare". Desigur, formele amintite 
de cooperare, cu tot caracterul lor 
constructiv și reciproc avantajos, nu 
se pot substitui comerțului cu C.E.E., 
care are o însemnătate deosebiră. 
Este suficient să se arate, de pildă, 
că sporirea schimburilor comerciale 
ale României cu membrii C.E.E. de 
4,3 ori în perioada 1958—1966 este 
superioară atît creșterii comerțului 
exterior global al tării noastre, de 
2,5 ori în perioada amintită, cît și 
creșterii comerțului total, intra și 
extracomunitar. Dar sporirea schim
burilor „celor șase" cu tara noastră 
s-a realizat, mal ales în ultimii ani, 
mai mult pe seama creșterii expor
turilor țărilor din C.E.E. (de 5,3 ori) 
și în mai mică măsură a importuri
lor din România (care au crescut 
de 3,5 ori). Ca urmare, soldul balan
ței comerciale a României cu țările 
Pieței comune, luate la un loc, din 
activ, în primii ani după integrare, 
devine pasiv pe măsură ce se cris
talizează efectele aplicării Tratatu
lui de la Roma. Se degajă deci cu 
prisosință necesitatea căutării în vii
tor a celor mai avantajoase forme 
și căi de legătură cu țările Pieței 
comune, în conformitate cu posibi
litățile si condițiile specifice ale fie
cărei țări, cu gradul de afectare a 
intereselor fiecăreia de evoluția co
munității vest-europene.

2101“ contra „Concorde"
salon nu se va deosebi prea 
mult de o sală de spectacol 
adaptată zborurilor în stra- 
tosferă.

Realizarea unui asemenea 
aparat necesită soluționarea 
în prealabil a numeroase 
probleme tehnice pe care 
modelul franco-englez nu 
le-a pus sau le-a pus la o 
altă scară. Învelișul de alu
miniu al aeronavei „Con
corde", corespunzător vitezei 
sale maxime de 2 335 km/h 
nu poate satisface necesi
tățile variantei americane 
care va zbura cu aproxima
tiv 3 000 km/h. La asemenea 
viteză, învelișul avionului se 
încinge pînă la o tempera
tură la care metalele obiș
nuite nu pot rezista. Meta- 
lurgiștii americani elaborea
ză aliajul necesar construc
ției, un adevărat blindaj an- 
titermic făcut din titaniu, 
aluminiu și vanadiu. Ei au 
preferat aripilor în formă 
delta, ale avionului „Con
corde" pe cele repliabile 
care, în timpul zborurilor 
ultrarapide, de mare altitu
dine, se unesc spre coada 
avionului pentru ca aerul să 
opună o rezistență mai mică 
în calea bolidului de metal. 
Paralel cu construcția la sol 
a avionului, S.U.A. încearcă 
să elucideze „în atmosferă" 
și alte probleme legate de 
zborul supersonic. Un avion 
de 250 tone — „XB-70 A", 
construit din oțel inoxidabil, 
titaniu fi nichel, care zboară 
cu 3 600 km/h, a fost desti
nat exclusiv cercetărilor su
personice. El întreprinde în 
permanență zboruri experi

mentale, avînd instalat la 
bord un sistem electronic 
pentru colectarea de date 
privind reacțiile la viteze 
mari. Aproximativ 1000 
de detectoare, dispersate 
în corpul navei, trans
mit constant unor benzi, în 
ritmul de 20 000 semnale pe 
secundă, informații privind 
comportarea motoarelor, os
cilațiile de temperatură, pre
siune fi alte date necunoscute 
pînă în prezent. Informațiile 
de pe benzi sînt prelucrate 
de un calculator electronic 
care le transformă în semne 
grafice pentru a fi studiate 
de specialiștii desemnați să 
adopte soluțiile cele mai 
bune în cazul zborului ultra
rapid.

Plusul de viteză naște se
rioase complicații „pe sol". 
Așa-numita „detunătură so- 
nică" este atît de puternică 
încît poate sparge geamurile 
caselor, provoca moartea 
unor păsări, uneori chiar a- 
valanșe de rocă sau zăpadă. 
In urma zborurilor experi
mentale efectuate cu avioa
ne militare de proporții mult 
mai mici decît proiectatul 
„Boeing 2 707", guvernul 
S.U.A. a trebuit să plătească 
drept despăgubiri milioane 
de dolari unor persoane care 
au avut de suferit de pe 
urma zgomotului.

Ținînd seama de acest in
convenient și de alinierea cu 
întîrziere a S.U.A. la cursa 
pentru aeronautica superso
nică, în această țară se vor
bește tot mai insistent de 
necesitatea de a se „tăia a- 
ripile" „Boeing-ului 2 707“.

Un nou procedeu 
de desalinizare a apei 

de mare
în laboratoarele din Barl ale Cen

trului național de cercetări (C.N.R.) 
din Italia s-a obținut, printr-un pro
cedeu nou de desalinizare a apel de 
mare, apă dulce de cea mai bună

AGENȚIILE 
DE PRESĂ

Deputății Adunării legisla
tive din insulele Ryukyu 
au adoptat în unanimitate o rezolu
ție în care cer Statelor Unite să re
tragă imediat din Okinawa bombar
dierele amerioane „B—52". Rezoluția 
condamnă, de asemenea, transforma
rea insulei Okinawa într-o bază de 
atac împotriva Vietnamului.

Consiliul național al orga
nizației „Americanii pen
tru acțiune democratică" 
(A.D.A.) a adoptat o rezoluție în 
care sprijină candidatura senatorului 
democrat Eugenne McCarthy la ale
gerile prezidențiale de anul acesta, 
deoarece, subliniază documentul, a- 
cesta este candidatul care se pro
nunță pentru încetarea războiului din 
Vietnam.

In capitala Austriei a a- 
vut loc un miting de solida
ritate cu democrații greci, 
la care a luat cuvîntul Bruno Pitter- 
mann, președintele Internaționalei so
cialiste.

Cyrus Vance, trimisul spe
cial al președintelui S.U.A., 
Lyndon Johnson, a sosit duminică la 
Seul. El va avea întrevederi cu con
ducătorii sud-coreeni în legătură cu 
incidentul provocat de nava-spion a- 
mericană „Pueblo".

Unii susțin ideea abandonă
rii proiectului în lucru, alții 
se pronunță pentru realiza
rea unui avion de propor
țiile, mai modeste, pe car» 
le are „Concorde". In 
schimb, specialiștii în pro
blemele aviației din guvern 
și industrie sînt încredințați, 
după aprecierile publicației 
„U. S. News and World Re
port", că „avionul superso
nic de pasageri îji va justi
fica existența chiar dacă (din 
cauza zgomotului) zborurile 
sale vor fi limitate la curse 
transoceanice". „Și în acest 
caz, susțin ei, 60 la sută din 
traseele aeriene vor fi totuși 
acoperite de avioanele de 
mari proporții". Alt argu
ment, destul de greu în cum
pănă în favoarea modelului 
firmei Boeing îl constituie 
faptul că s-a avansat deja 
aproximativ jumătate din 
costul integral de 1 242 mi
lioane de dolari, alocați pen
tru proiectarea, construirea 
și experimentarea a două 
prototipuri. Convingerea în 
utilitatea acestui model e în
tărită și de comenzile orien
tative rentabile pe care le-au 
anticipat diferiți beneficiari. 
Se apreciază de pildă că 
„Boeing 2 707“ va aduce so
cietății, pînă în anul 1990, 
comenzi însumînd aproxi
mativ 50 miliarde de dolari.

Iată de ce, în pofida ar
gumentărilor și controverse
lor, lucrările de construcție 
ale avionului „Boeing 2 707“ 
continuă, stimulate într-un 
fel șl de rivalitatea impusă 
de „Concorde".
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calitate și cu cheltuieli cu 25 la sută 
mai mici decît prin procedeele folo
site pînă acum. Noua tehnică de 
desalinizare va fi utilizată pentru 
aprovizionarea cu apă potabilă a lo
calității Vieste, din regiunea Apulia. 
Sînt în curs cercetări și asupra -altor 
procedee de desalinizare ca, de pildă, 
înghețarea și osmoza inversă, care 
se crede că ar putea fi mai conve
nabilă pentru Italia.

Pentru a contribui la soluționarea 
problemei aprovizionării cu apă a 
zonelor celor mai aride din Italia, 
s-au construit instalații de desalini
zare adaptate special condițiilor din 
insulele Capri, Lipare, Ponza și 
Ustica și sînt în curs studii pen
tru insulele Pantelleria și Ischia. Se 
examinează, de asemenea, proiectul 
unei instalații de desalinizare mon
tată pe o navă care ar putea furniza 
apă potabilă mai multor insule, de- 
plasîndu-se periodic la fiecare 
tre acestea.

Pe /os, peste 

calota glacială
Din Barrow (Alasca) a por

nit sîmbătă peste calota glacială 
nordică o expediție transarcti- 
că britanici. Compusă din 4 
persoane și 4 sănii trase de 
cîini, expediția și-a propus să 
străbată, pe jos, distanța dintre 
continentele american și euro
pean, trecind peste Polul Nord 
— în total 6100 km — în 16 
luni. Aprovizionarea se va face 
o dată pe lună, pe calea aeru
lui. In timpul verii polare, 
membrii expediției se vor in
stala pe o banchiză și vor na
viga cu ea în derivă, iar o dată 
cu reînceperea iernii își vor 
continua marșul care urmează 
să ia sfîrșit, dacă totul va mer
ge bine, în luna mai 1969, în 
insulele Spitzbergen.

Expediția, condusă de Wally 
Herbert, va efectua o variată 
muncă de cercetare. Membrii 
ei sînt, în majoritate, explora
tori încercați. Numai medicul 
care o însoțește nu a mai vizi
tat niciodată regiunile glaciale.

Fotografia, transmisă prin te- 
lefoto de agenția U.P.I., repre
zintă plecarea expediției.
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