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UN FACTOR ESENȚIAL
AL MODERNIZĂRII CONTINUE 
ÎN INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ

în epoca noastră, revoluția tehnico- 
șfiinfifică a atins o amploare nemai- 
înfîlnifă în istoria civilizației, deter- 
minînd o modificare rapidă și pro
fundă a condițiilor în care se desfă
șoară producția. Asigurarea, în con
tinuare, a acestui ritm impune cerce
tării științifice — și în fara noastră — 
nu numai să fină pasul, ci și să de
vanseze tehnologia actuală a produc
ției. Un rol hotărîtor revine, în a- 
ceastă privință, electronicii' și ciber
neticii, ca elemente fundamentale ale 
automatizării. Tocmai prin întrepătrun
derea acestor ramuri ale științei iau 
fiin(ă instalafii automate, în stare să 
asigure, în condiții optime, atît obți
nerea unei înalte productivități a 
muncii, cîf și controlul calității produ-
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selor, Informînd în permanentă asupra 
desfășurării producției și permlțînd 
prelucrarea rapidă a datelor respec
tive.

Este cazul să amintim că (ara noas
tră dispune, în domeniul electronicii, 
de o anumită tradijie. încă din anul 
1922, a functional la Politehnica din 
București o secție de specializare în 
electrocomunicajii, care, sub îndruma
rea profesorilor I. Constantinescu și 
T. Tănăsescu, a creat peste 40 de 
promo(ii de ingineri-electroniști. Se

poate considera, pe drept cuvînt, că 
cei doi profesori au pus bazele școlii 
românești de radioelectronică.

în anii din urmă, după o regreta
bilă perioadă în care a fost subapre
ciat sau chiar greșit înțeles rolul ci
berneticii, considerată chiar ca pseu- 
do-știinfă, s-au creat unele premise 
pentru dezvoltarea electronicii și ci
berneticii, la un nivel superior. Ne 
putem referi la organizarea fabricii de 
piese de radio, semiconductori și de 
elemente electronice, la complexul 
pentru instalafii de automatizare, la 
realizarea unor mașini electronice de 
calcul etc. Au apărut și lucrări teore
tice ale specialiștilor noștri, unele tra
duse și în limbi străine, ca cele pri
vind stabilitatea sistemelor automate 
neliniare, mecanismele automate, neu- 
rocibernefice și altele. Astfel de re
zultate demonstrează potențialul de 
care dispune știința noastră, creează 
premisele unui impuls pentru lucrări 
în domeniul ciberneticii, știință care 
reprezintă astăzi o grandioasă sin
teză a ultimelor cunoștinfe acumulate 
în matematică, fiziologia sistemului 
nervos superior, electronică, automa
tică etc.

Rezultatele cercetării științifice și-au 
găsit aplicare practică în instalațiile de 
electronică industrială, realizate în 
fără și care funcționează astăzi în- 
tr-un număr de întreprinderi. La com
binatul chimic Borzeșfi, numeroase 
procese complexe sînt dirijate auto
mat de către dispozitive electronic^.' 
La Combinatul de cauciuc sintetic din 
Orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a- 
parafele electronice, depistînd cele 
mai fine incluziuni străine, asigură ca
litatea superioară a cauciucului sinte
tic românesc. La Moineșfi, instalații 
electronice moderne asigură cu bune 
rezultate economice controlul auto
mat al unor cîmpuri de sonde petro
liere. Mărturie a capacifăfii specia
liștilor români stă, între altele, apara
tura electronică utilizată recent la 
Dubna pentru punerea în evidență a 
unui fenomen nou de fizică nuclea
ră : fisiunea mezoatomilor grei.

Enumerarea rezultatelor științifice 
și a aplicațiilor ciberneticii și auto
maticii ar putea fi continuată. Dar a- 
cestea nu pot estompa rămînerile în 
urmă care trebuie recuperate și nici 
faptul că știința șl tehnica mondială 
continuă să meargă cu pași repezi 
înainte.

Pregătirii cadrelor de elecfronișfi 
și ciberneticieni trebuie să i se acorde 
o mai mare aten(ie și pondere, îmbu- 
năfă|indu-se organizarea studiilor teo
retice în învăjămîntul superior și asi- 
gurîndu-se o, dezvoltare a lucrărilor 
experimentale; de laborator.

La noi în țară există în momentul 
de față numai o facultate de electro
nică și telecomunicații — la Institutul 
politehnic din București, cu cinci , sec
ții de specializare : electronică indus
trială, radiocomunicajii, ingineri fizi
cieni, comunicații telegrafo-fehnice te
lefonice, centralizări și semnalizări fe
roviare. Desigur, aceasta este o bază 
de, pregătire prea redusă. Totodată, 
eforturile de a asigura studenților o
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Controlul continuității cablajului Ia una din instalațiile laminorului BIu- 
ming de la Hunedoara Foto : Agerpres

O viafî izbutită înseamnă o vo
cație descoperită la timp. Scriu a- 
cest cuvînt — vocație — și o tul
burătoare emofie mă cuprinde. De 
el au fost întotdeauna legate înflă
cărate speranfe și chinuitoare re
grete. O societate care știe și poate 
să stimuleze și să valorifice voca
ția membrilor ei, apropie pe om de 
fericire. Mă gîndesc cîte milioane 
de fineri din fara noastră sînt preo
cupați să-și descopere voca|ia — 
și prin ea personalitatea — și să 
și-o urmeze. Toate posibilitățile le 
sînt 
nu există 
oricît de 
rar, care 
poată fi 
plinit, nu 
profesiune 
domenii 
muncă rezerva
te în exclusivi
tate unei elite.

Omul se naș
te cu daruri de 
la natură sau și 
le dobîndește 
prin educafie și 
instruire. O 
nă educație 
mulează 
noașterea 
sine, și, 
cit, dezvăluirea 
propriei vocații. 
Acest moment 
tulburător prin 
majorele lui im
plicații se pe
trece în adoles
centă sau prea
dolescentă, mai 
rar în copilărie, 
dar uneori și la 
venfa urmăririi acestei excepționale 
descoperiri trebuie să ducă la bră
țara de aur pe care, oricare ar fi 
ea, cel ce a izbutit și-o poartă cu 
mîndrie. Căci o vorbă din popor 
spune: „meseria e brățară de aur". 
Mecanic de locomotivă sau veteri
nar, apicultor sau moașă, strungar 
ori geolog, profesor ori contabil, zi
dar sau agricultor, pilot sau ciopli
tor în piatră, poet sau brutar, bio
log ori betonist, șofer sau chimist 
— cînd fiecare om și-a pus pe braț 
brăfara de aur care i se potrivește, 
după aptitudinile și după vocația 
sa, o poartă cu cinste și cu folos 
pentru oameni.

Dar vocația nu ni se dezvăluie 
printr-un mister, nici horoscopul 
sau zodia nu ne-o indică, și, cu a-

deschise, 
vis, 

teme- 
să nu 
înde- 
există 

sau 
de

bu- 
sti- 
cu- 
de 

impli-

fît mal puțin, ursita sau prezicerile. 
Uneori apare de la sine, în proce
sul de educafie, de cunoaștere a 
vieții sau în muncă, dar de cele 
mai multe ori vocafia se cere a fi 
descoperită, stimulată , și valorifi
cată. ,

Unii înfeleg prin stimularea vo
cației sugestionarea îndelungată și 
perseverentă a copilului „predesti
nat" de părinfi profesiunii de doc
tor, de inginer sau de artist. De 
multe ori această „predestinare'în
cepe printr-o

loan GRIGORESCU

maturitate. Consec-

nevinovată, 
cu tim-

glumă 
dar 
pul sugestiona
rea 
lipsit de vocafia 
care i se pre
scrie, devine o 
violentă auto
sugestie a pă
rinților.

Incrîncenarea 
în ideea fixă 
naște doctori 
mediocri, ingi
neri lipsiți de 
talent sau neiz
butiți ai artei 

.. care se vor plîn- 
ge toată viafa 
de ghinion. Și 
poate că în 
doctorul care cu 
chiu cu vai a 
ajuns la diplomă 
sau a 
înainte de vre
me ca 
în inginerul de 
duzină promo
vat cu o „dul
ce' mediocritate, 
în pseudoartistul 

care întotdeauna „a 
dar n-a putut decît 

sălășluise cîndva o

copilului,

terminal

sanitar,

ratat prematur, 
vrut de-o sută, 
de șase", sălășluise cîndva o vo- 
cafie reală, un vis nemărturisif la 
timp, un talent spre altă direcție 
ce nu va mai putea înflori nicio
dată.

Alfii nu se îngrijesc cîluși de pu
țin de ceea ce numim vocafie, ne- 
sinchisindu-se de drumul pe care 
îl au de urmat în viață, și atunci 
vin să-și încerce puterile pe la fa
cultăți la care nu s-au gîndif nici 
o dată, se apucă de meserii către 
care n-au nici o înclinație, și din 
posibili oameni de valoare devin 
simpli executanfi de „destin". Și 
mai dureros încă mi se pare ca
zul, destul de frecvent, în care un 
tînăr care își cunoștea voca)ia, că-

(Continuare în pag. a II-a)

Cuvinte „piperate" 
despre lucruri dulci

• în lumea castelelor de ciocolata 
® 450 de retete aduse la cîtiva•> »

numitori comuni ® Aceeași păpușă 
altfel coafată^Cind structura 
internă a unei prăjituri se reduce 
la pi ine și zahăr

INTERNAȚIONALĂ

■ încheierea 
convorbirilor 
franco—vest- 
germane
Principalele deo
sebiri de vederi 
râmîn în actuali
tate

■ După prăbușirea 
bombardierului

, american in Spania
— Presa engleză, prin 

corespondenții săi la 
Madrid, anunță că de
tonatorul uneia din 
bombele atomice pier
dute s-ar fi desfăcut, 
o regiune întreagă 
fiind „foarte contami
nată" în urma eva
cuării de gaze radio
active.

■ Doar trei ore 
de discuții
la Pearl Harbour

— întrevederile la 
„nivel înalt" america
no—sud-vietnameze din 
Haway au luat siîrșlt 
marți, după anularea 
de către președintele 
S.U.A., a unei întreve
deri suplimentare.

r
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SCRISOARE

„Omul" înseamnă „oa
menii". în definitiv, cum 
mă definesc eu dacă nu 
prin suma raporturilor cu 
restul oamenilor ? Ce alte 
criterii am pentru a mă 
judeca decît interacțiunea 
permanentă dintre mine și 
oameni, dintre mine și so
cietate ? Exist în fiecare 
clipă ca raport. Anulînd 
unul din termenii raportu
lui — aritmetică elementa
ră — mă anulez de fapt 
socialmente, pe mine în
sumi.

Cineva spunea : „Nu 
mi-e teamă de dușman : 
știu cine este; nu mi-e 
teamă nici de prieten — 
cum avertizează prover
bul ; mi-e teamă de indi
ferent". Indiferentul, ființa 
care anulează unul dintre 
termenii raportului, se 
comportă ca și cum pentru 
el societatea ar fi încetat 
să existe.

încă în antichitate unii 
filozofi i-au împărțit pe 
oameni in fierbinți, reci și 
călduți, dînd glas repulsiei 
pentru aceștia din urmă. 
Călduții nu sînt nici reci 
nici fierbinți. De fapt ei nu 
au temperatură. Se mulțu
mesc să viețuiască pe un
deva pe la mijloc. Adică, 
nicăieri. Fiindcă în socie
tate în ultimă instanță nu 
poate exista neutralism.

Aceste reflecții mi-au 
fost provocate de o suită 
de împrejurări la care am 
fost martor, și din care 
voi relata cîteva.

Interviu în tramvai
Noaptea de 8 spre 9 ia

nuarie. Mă aflu, la o oră 
tîrzie, în tramvaiul 26. Va
gonul este destul de plin. 
La colțul cu Buzești, ma- 
nipulantul coboară să

George-Radu CHIROVICI

schimbe macazul. Cînd dă 
să se urce înapoi, din întu
neric țîșnește un băiat. Nu 
are mai mult de 7—8 ani. E 
un copil brunet, frumușel, 
îmbrăcat cu un sacou bărbă
tesc.

— Nene, întreabă cu o 
voce în care simt tot gerul 
de afară, unde merge tram
vaiul ăsta ?

Vatmanul îi răspunde. 
Copilul — minciună, ade

oala, m-a întrebat dacă 
știu cine e dînsul. Nu am 
știut).

— De ce nu ați intervenit 
cînd ați văzut un copil sin
gur, într-un cartier străin, 
la această oră ?

Iată răspunsurile :
1. „Nu mă bag. Treaba 

lui și-a părinților".
2. „Dormeam, tovarășe, pe 

cuvîntul meu".

Anchetă
socială

văr ? — spune că vrea să 
meargă la bariera Vergu- 
lui... sau în Ferentari. Asta 
se petrecea in Piața Bu
zești, tîrziu noaptea.

După un timp, un bărbat 
ia copilul de mină, coboară 
și — cum este și firesc — 
pleacă în căutarea unui mi
lițian.

Declinîndu-mi calitatea 
de reporter, am pus o sin
gură întrebare unor călă
tori care nu schițaseră nici un 
gest, nu spuseseră nici un cu- 
vînf, care asistaseră impa
sibili la scena de mai îna
inte. (Am întrebat, separat, 
11 călători. Șase au refuzat 
să răspundă, iar unul, sfă- 
^uindu-mă să nu-mi bag 
nasul unde nu-mi fierbe

3. „Sînt sătul de-ale 
mele...".

4. „Dă-1 încolo de vaga
bond, domn’le. Nu-i cu
noști p-ăștia. Unul ca ăla 
mi-a furat butelia. (Și pe 
un ton mai moale, încu- 
rajîndu-se). Sînt sigur !“

5. „Tovarășe, eu am un 
principiu : nu mă amestec 
în viața altuia. Fiecare e 
stăpîn pe-a lui". („— Stă- 
pînul" ăsta avea 7—8 ani... 
— Să fie sănătos I)

Care este numitorul co
mun al acestor cinci răs
punsuri ? Ce îi leagă pe 
acești oameni de vîrste, 
ocupații, înfățișări deose
bite ? „Nu mă amestec în 
viața altuia, treaba lui, nu 
mă bag". Vorbe. în dosul

lor, pe un tron ros de carii, 
cu pînze de păianjen prin 
colțuri, majestatea sa Indi
ferența. Domnește mulțu
mită de sine, convinsă — 
mai știi ? — că este o fiin
ță cumsecade.

Există vreun cod penal 
care să-i sancționeze ? Nu. 
Vreun regulament ? Nu. 
Ba mai mult, eu unul n-aș 
avea curajul nici să-i cri
tic în vreo adunare sindi
cală. Cum mi-aș putea 
formula critica, în așa fel 
încît să nu fie ridicolă ? Nu 
văd.

Dar există vreo îndoială 
că acești oameni nu s-au 
comportat, din punct de 
vedere uman, lăudabil ? Nu. 
Legea nescrisă a răspun
derii tuturor pentru toți a 
fost știrbită.

în mintea indiferentului 
nu răsare întrebarea: 
„N-aș putea fi eu în a- 
ceastă situație ?“ Adică, 
așa cum s-au întîmplat 
lucrurile relatate mai sus : 
„Dacă propriul meu copil 
ar fi în locul acestuia ? “ 
Oh, nu... Indiferentul are o 
părere prea bună despre 
sine. Copilul lui e în pat 
acum, doarme. El însuși 
este un om cumpătat, echi
librat, lui nu i se poate 
întîmpla niciodată nimic 
grav. El nu are nevoie de 
ajutor.

Unde se termină 
datoria ?

îl cheamă Ion Macovei și 
este șeful postului de mili
ție din comuna Urechești, 
raionul Adjud. Acest om 
putea, într-o anume zi, să 
fie indiferent și n-a fost. 
Nici o lege nu l-ar fi con
damnat, nici un superior nu

l-ar fi mustrat, nimeni din
tre prietenii săi nu l-ar fi 
privit dojenitor dacă ar fi 
acționat altfel decît' a fă
cut-o. Și totuși... Iată fap
tele :

Pe șoseaua Adjud — O- 
rașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej viscolul a imobilizat, 
în ziua de 5 ianuarie, o co
loană de 12 autocamioane 
și 5 autoturisme. 24 de oa
meni, printre care femei și 
copii, au rămas ore la rînd 
în viscolul năprasnic. în
cercările lor, pînă la urmă 
disperate, de a se salva,

Dulciurile constituie o parte 
componentă a alimentației gene
rale a omului, participînd, la dife
rite ore din zi și sub diferite for
me, la completarea mesei ; ele sînt 
una din bucuriile copiilor și, de 
multe ori, o pasiune a adulților, a- 
vînd darul de a „îndulci" viața. Ne 
oprim cu plăcere în fața vitrinelor 
cu castele din ciocolată și turtă 
dulce, amintindu-ne de basmele 
copilăriei, și admirăm minunile care 
ies din mîna meșterilor cofetari.

Acest sector culinar este în țara 
noastră destul de evoluat. S-au in
terferat pe acest tărîm stilul orien
tal — cu sarailii, baclavale și ca
taifuri, cu cel occidental — al 
prăjiturilor ușoare, pufoase, cu 
frișcă și creme subțiri. întreg a- 
cest sector constituie un teren al 
desfășurării fanteziei și bunului 
gust, al micilor experiențe de la
borator care dau noi soluții, noi 
formule pentru îmbogățirea gamei 
de sortimente. De fapt, pe acest 
teren se manifestă și atît de apre
ciatele virtuți ale unor experimen
tate gospodine ; dar tot mai mult 
cererile pieței se adresează produ
selor fabricate, care pot satisface 
cele mai felurite cerințe.

Cu toate lucrurile bune realizate 
pînă acum, sîntem sesizați în ulti
mul timp de cîteva observații cri
tice la adresa produselor de cofe
tărie și patiserie :

1) deși în rafturile cofetăriilor a 
apărut o lume mirifică de titluri — 
Alcazar, Capriciu, Carac, Buturu
gă, Buzdugan, Bucegi, Carpați, Ca- 
raiman, Cișmigiu, Nufăr etc. — în

fond multe din prăjituri nu se deo
sebesc între ele și consumatorul 
dornic de varietate e dezamăgit;

2) același consumator descoperă 
deseori, sub glazura frumos colora
tă, prezența unei cantități prea 
mari de aluat din 'făină, mai ales 
la prăjiturile scumpe ;

3) supărătoare este, de asemenea, 
cantitatea exagerată de zahăr care 
intră în componența unor prăjituri.

Discutînd cu specialiștii despre 
produsele de cofetărie, ni s-a indi
cat o cifră : în București se con
sumă zilnic — după calcule apro
ximative — prăjituri (în afară de 
alte dulciuri) în valoare de circa 
jumătate milion de lei. Preparatele 
puse în vînzare de cofetării sînt 
produse, parțial, la Fabrica de pro
duse zaharoase București. Marea 
majoritate se lucrează însă în di
feritele laboratoare ale celor două 
trusturi de cofetării și răcoritoare, 
care-și împart teritoriul orașului, 
în laboratoare muncește un mare 
număr de meșteri, unii cu îndelun
gată experiență și, alături de ei, 
absolvenții școlilor profesionale de 
specialitate. Rețetarul — elaborat 
și înnoit prin grija Ministerului Co
merțului Interior — stabilește 240 
rețete de prăjituri, 42 de torturi, 
78 produse de patiserie, 89 (rețineți 
cifra I) sorturi de înghețată, etc., 
etc. Să tot alegi !

Maria BABOIAN
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In secția de montaj a locomotivelor Diesel hidraulice și mecanice a Uzinelor „23 August’ din 
Capitală Foto . Gh. vințll»
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portocalelor"
Micul oraș Argos ne pri

mește cu ploaie măruntă și dea
să și cu străzile centrale pline 
de oameni, doritori să se plim
be pe o vreme atît de rar în- 
tîlnită aici. în mijlocul noului 
oraș, construit pe ruinele anti
cului Argos, s-a deschis o fru
moasă expoziție de portocale. 
Inițiativa aparține primarului 
orașului, Gheorghios Thomo- 
poulos, căruia îi și dăm cu
vîntul :

— Regiunea noastră produ
ce anual 60 000 tone de porto
cale. Acest fruct constituie 
pentru majoritatea locuitorilor 
unicul mijloc de existență. Sînt 
oameni care recoltează 200 
tone pe sezon, dar și destui 
care au doar cinci tone și 
chiar mai puțin. Căutăm să 
popularizăm calitatea portoca
lei de Argolida. De aceea, în- 
cepînd de anul trecut organi
zăm „Sărbătoarea portocalei!*

Multe echipe artistice din 
toată Grecia au venit să-și 
dea concursul Ia succesul a- 
cestui efort. Expoziția prezintă 
ghirlande și piramide de por
tocale din cele mai variate 
soiuri, modul lor de ambala
re pentru consumul intern și 
export și cîteva mașini agri
cole. Magazinele și prăvăliile 
din vecinătatea expoziției 
și-au decorat vitrinele cu ra
muri de portocali. în restau
rante, dacă nu calci cu aten
ție, poți strivi sub picioare por
tocalele care marchează cu
loarele ce separă mesele une
le de altele. La ghișeurile de 
primire ale hotelurilor, compar
timentele unde stau de obicei 
cheile sînt ocupate de porto
cale. Lîngă becurile stîlpilor 
de telegraf atîrnă ghirlande de 
portocale. Pe distanțe de ciți- 
va kilometri pe drumuiile care 
ies din oraș, producătorii au 
stivuit pe marginea lor tone 
de portocale.

Primarul Thomopoulos mi-a 
spus că „scopul primăriei este 
de a facilita producătorilor re
lații cu toate țările, fără nici 
un fel de discriminări politice. 
Aceasta este în interesul pro
ducătorilor noștri și al orașu
lui nostru. Și anul acesta ex
portăm în țările socialiste și 
sîntem satisfăcuți de con
tracte".

C. ALEXANDROAIE 

(Continuare în pag. a IV-a)
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OMUL FARA TEMPERATURĂ TELEVIZIUNE

(Urmare din pag. D

s-au soldat cu eșecuri. Spre miezul 
nopții, un om s-a apropiat de prima 
mașină. L-a scos pe unul dintre ocu- 
panți, sleit de puteri, și l-a transpor
tat circa 300 de metri unde cîteva 
automobile, aduse tot de dînsul, aș
teptau. Apoi s-a întors ajutat de 
alții. Timp de două ore, i-au scos 
rînd pe rînd pe cei 24 de oameni 
aproape înghețați, ducîndu-i unul 
cîte unul, luptînd pentru fiecare.

Călătorii au ajuns la Urechești. 
Plutonierul Ion Macovei a mers 
din nou din casă în casă, organi
zed cazarea celor salvați.

Să-i aducem elogii ? Ne-ar răs
punde că și-a făcut doar datoria. 
Dar ce înseamnă pentru el acest 
cuvînt ? Unora le slujește ca să se 
ascundă : „Nu era de datoria mea 
să intervin...". Nu, dar de ce nu ai 
intervenit? Nu era datoria profe
sională a lui Ion Macovei să între
prindă tot ceea ce a întreprins, 
sectorul în care s-a petrecut în- 
tîmplarea ieșea din raza lui de ac
tivitate. Dar era datoria lui de om, 
de cetățean, datorie care ne dic
tează să acționăm oriunde ne-am 
afla, oricînd, pentru oameni. Dato
riile noastre profesionale au un 
spațiu limitat : uzina, spitalul, 
școala etc., și un timp limitat: de 
la 8 la 4 sau de la 11 la 7 ș.a.m.d. 
Și dacă sîntem strungari sau func
ționari numai între-7 și 3. Oameni, 
cetățeni sîntem tot timpul.

în drum spre miliție, Sabău 
Toma, care se mai trezise, ținea să 
afle „de ce m-am băgat". Neferi
citul, sărmană ființă schilodită su
fletește, încerca să mă judece cu 
propriile-i măsuri.

Infractorul cu sînge rece se teme, 
poate, de omul cu sînge fierbinte, 
dar se bizuie pe cel călduț. 
Se bizuie. El știe că indiferența este 
aliatul său cel mai puternic. „Nu 
se bagă, de ce să se lege la cap 
dacă nu-1 doare?" — spune in
fractorul. El însuși nu s-ar ames
teca, altul de ce ar face-o ? Indi
ferent înseamnă complice.

Complicitatea indiferenței
Brașov, vara anului trecut. Noap

tea, în jurul orei 3 și jumătate. 
Gh. C., din București, se întorcea 
de la hotel. Cam prin dreptul ho
telului „Carpați" aude strigăte. O 
ia la fugă spre locul de unde ve
neau și vede trei bărbați tîrînd o 
femeie pe care- o brutalizau. Se re
pede spre ei, dar unul dintre bețivi 
îl invită (vă imaginați tonul și vo
cabularul I) să-și vadă de drum.

— Nu mi-e rușine să-ți spun, 
mi-a relatat ulterior Gh. C., că am 
avut trei secunde de lașitate. M-am 
văzut prăbușit pe trotuar, în mij
locul Brașovului. Dar cele trei se
cunde au trecut. Ce să fac ? M-am 
întors și am mers în urma lor, cam 
la zece metri. Huliganii nu ■■ se ui
tau în urmă. De altfel, erau con
vinși că au scăpat de mine. Peste 
o vreme — mi s-a părut o veșni
cie ! — a trecut o mașină a salvă
rii. M-am repezit în mijlocul stră
zii și am oprit-o. Tot atunci au ie
șit și paznicii de la . șantier. Au 
sosit în goană doi milițieni.

Mai grav dedt 
birocratismul

Nu știu cum vă numiți, tovară
șe șef al arhivei C.F.R. din Turnu 
Roșu. Și, într-un fel îmi pare bine. 
Nu țin să vă cunosc.

Vă amintiți, poate, că în ziua de 
13 decembrie 1965 a venit la dvs. 
un om bătrîn și bolnav. Venea de 
la Pitești. Cerea o adeverință. O 
simplă adeverință, din care să re
iasă că între 1 aprilie 1935 și 1 
august 1936 a fost muncitor la 
C.F.R., așa cum stă scris în acte. 
V-a mai spus că este bolnav. I-ați 
spus că adeverința „se lucrează" 
și i-ați promis că o va primi. 
...Dar petiționarul a aflat după 
aceea că cele trei cereri preceden
te ale sale, avînd același obiect, 
trimise unor regionale C.F.R. și 
Ministerului Transporturilor încă 
din luna mai a aceluiași an, fuse
seră îndrumate spre dvs, se aflau 
de luni de zile la dumneavoastră.

Un om bătrîn și bolnav s-a ur
cat în tren și a venit la dumnea
voastră. L-ați văzut, ați vorbit cu 
el, ați aflat că e bolnav și ați ră
mas nepăsător.

Veți fi și dumneavoastră un om 
vîrstnic. Vă doresc din tot sufle
tul să fiți bătrîn și sănătos. Și vă 
mai doresc ceva : umblînd atunci 
după o adeverință să nu întîlniți 
un indiferent.

Să lăsăm deoparte faptul că nu 
vă faceți datoria. Se va găsi ci
neva să cerceteze și acest aspect. 
Dar nu uitați, ați dovedit că sîn- 
teți un indiferent.

★
Rareori — îndrăznește să filo

zofeze semnatarul acestor rînduri 
— rareori, de-a lungul vieții, omul 
cunoaște situații-limită și stări- 
limită, situații și stări în care to
tul este absolut rău sau absolut 
bun, în care el. trebuie să ia o hq- 
tărîre ce va decide asupra între-

gii sale vieți. Viața nu ne oferă 
doar două culori: un alb străluci
tor și imaculat, un negru total. 
Viața de fiecare zi, a fiecăruia din
tre noi, navighează pe infinitatea 
de culori dintre cele două limite, 
neatingîndu-le decît cine știe cînd.

în actele noastre curente, cele 
care ne umplu fiecare luni, marți, 
miercuri... ale vieții, avem felurite 
atitudini. Lipsa unei atitudini este 
cea mai condamnabilă atitudine. 
Indiferența este mediul nutritiv 
din care pot răsări microbii răului.

„Respect pentru OM I Aici este 
piatra de încercare !“ — scrie
undeva celebrul aviator și scriitor 
francez Saint-Exupery. A ști să 
vezi în locul Unei hîrtii un om, 
iată respectul. A face din necazu
rile lui propriile tale necazuri și 
din bucuriile lui propriile tale 
bucurii, iată respectul. Și iată 
liantul trainic al societății noastre:

atitudinea activă a fiecăruia față de 
toți ceilalți. A fi indiferent în
seamnă, în ultimă instanță, a fi 
amoral.

Există un punct, un loc, unde 
viața cetățeanului vine în contact 
cu viața întregii societăți. Ceea ce 
nu trebuie uitat niciodată este 
faptul că acest loc se află situat 
peste fot și totdeauna.

Am evocat aceste întîmplări 
pentru a evidenția, pe un fundal 
uneori violent, solidaritatea uma
nă. „Fiecare răspunde pentru fie
care" — așa sună legea pe care a 
aplicat-o milițianul Ion Macovei, 
prietenul meu, Gh. C., pe care o 
aplică mii și mii de oameni pe tot 
cuprinsul țării. Cînd acționează, ea 
arde, vitriolează plaga indiferen
ței. Să medităm un minut asupra 
acestei legi pe care societatea 
noastră o statornicește între oa
meni.
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După ce ți-ai ocupat locul în 
tren, oricît de lungă ar fi călăto
ria, te poți socoti ca și ajuns la 
destinație. Dar pînă aici ? Oricine 
știe că trebuie să obții informații 
precise la ce oră pleacă trenul 
potrivit și ce legături vei avea, 
să cumperi bilet, să ai unde aș
tepta sosirea trenului etc. Se fac, 
în toate gările, eforturile cuvenite 
pentru buna funcționare a aces
tor servicii ? Din unele scrisori 
sosite la redacție reiese că une
ori gospodarii gărilor nu-și meri
tă calificativul.

0 informație greu 
de obținut: unde e biroul 
de informații?

8 Deunăzi, mă aflam în stația 
Turnu Severin, unde așteptam 
trenul de Craiova. Mă interesa ora

® Filarmonica de stat „G. Enescu" : Concert de sonate 
(RADU PARASCHIVESCU — vioară)', Recital vocal (basul 
POMPEI HĂRAȘTEANU) — Sala mică a Palatului — 
orele 20.
® Teatrul de operă și balet : SPĂRGĂTORUL DE NUCI —
19.30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul National „1. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
PATIMA ROȘIE — 19,30, (sala Studio) : INTÎLNIRE CU 
ÎNGERUL — 19,30.
® Teatrul de Comedie : TROILUS ȘI CRESIDA — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din Bd. Schitu 
Măgureanu nr. 1): UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ —
19.30, (sala din str. Al, Sahia nr. 76 A): CANIOTA — 19,30. 
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HIPNOZA — 
16, SONET PENTRU O PĂPUȘĂ — 20.
0 Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă* : UN VIS VESEL — 9,30, HARAP 
ALB — 15,30.
® Teatrul „Țăndărică" s (sala din Calea Victoriei) : KA- 
TIA ȘI CROCODILUL — 17.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : RE
VISTA DRAGOSTEI — 20.
® Ansamblul artistic al C.C.S. : PE TREPTE DE LUMINĂ 
— 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

• ig,00 — Telejurnalul de seară 9 19,15 — Pentru șco
lari : Știți să socotiți ? O 19,30 — Seară de teatru : NORA 
de H. Ibsen. Interpretează colectivul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din București ® în pauze : Șah și Poșta 
televiziunii S 22,30 — Ciclul „Momente din istoria cine
matografiei". începuturile filmului românesc • 23,15 — 
Telejurnalul de noapte, buletinul meteorologic.

CINEMATOGRAFE

La cooperativa agricolă din Otopeni-Bucureșt! se pregătește viitoarea 
producție de legume

Foto : A. Cartojan
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exactă a sosirii și legăturile pe 
care le aveam la întoarcere. Alți 
doi cetățeni călătoreau mai depar
te, pînă la Constanța. Aveau și ei 
nevoie de lămuriri. Am pornit toți 
trei în căutarea biroului de infor
mații despre care ni s-a spus că 
se află tocmai lingă revizia de va
goane. Dar nici acolo n-am reușit 
să-l descoperim. Noroc că ne-a ie
șit în cale un ceferist, care ne-a 
arătat o ferestruică, într-un zid, 
ca un meterez:

— Acolo e biroul nostru de in
formații.

Nu scria nicăieri nimic. A fost 
nevoie să ne urcăm pe geamantane 
ca să ajungem la micul ghișeu. 
Funcționara de serviciu ne-a dat 
lămuririle necesare. Apoi am făcut 
cros pînă în fața stației, deoarece 
sosea trenul.

Ca noi pățesc zilnic atîția călă
tori. Nu e de crezut că în stație nu 
s-ar putea găsi un mic spațiu, la 
îndemîna călătorilor, unde să se 
poată instala biroul de informații.

Ion MARINESCU 
sudor j

Restricții
I pentru abonați!
S
ti Prin Gara de Nord din Timișoa- 
!ra se perindă zi și noapte mii de 

călători. Adeseori, la cele două case 
de bilete este o aglomerație de ne-

I descris. Casierele, oricîtă îndemî- 
nare ar avea, nu pot distribui rapid 
atîtea bilete. Curios este faptul că

în gara Timișoara mai sînt și alte 
case de bilete, dar acelea sînt me
reu închise. Și mai există încă o 
anomalie. Numeroși muncitori de la 
întreprinderile timișorene, care lo
cuiesc în împrejurimi, iau zilnic 
trenul din această gară, călătorind 
pe bază de abonamente. Astă-vară 
li se dădea voie să intre în sala de 
așteptare. De cum a sosit însă iar
na, ei nu mai au acces în această 
sală, rezervată „numai călătorilor 
cu bilete". Nu se poate amenaja în 
clădirea unei stații frumoase și 
mari cum e cea din Timișoara, un 
spațiu unde să poată aștepta tre
nul în condiții civilizate și cei care 
călătoresc pe bază de abonamente ?

Ion RAUSCH 
funcționar 
Victor BUICU 
muncitor

Povara bagajelor 
și a... provincialismului
Treburi urgente m-au determi

nat acum cîtva timp să întreprind 
o călătorie pînă la Curtea de Ar
geș. Am plecat din București cu 
trenul accelerat nr. 107, la orele 
19,22. La Pitești am avut imediat 
legătură și m-am bucurat. Dar cînd 
am sosit la Curtea de Argeș, ceasul 
arăta 21,40 și către Zigoneni nu mai 
circula nici un autobuz. Cum nu 
puteam merge 6 km, noaptea, cu 
bagajul în mînă, m-am gîndit să 
poposesc la hotel. N-am găsit însă 
loc. Nu-mi rămînea nimic altceva 
de făcut, decît să stau pînă a doua 
zi dimineață în sala de așteptare 
din gară. Am vrut să scap măcar 
de grija bagajelor. Am aflat însă 
cu mîhnire că la Curtea de Argeș 
nu există ghișeu de primire a ba
gajelor de mînă. Mulți călători 
în trecere prin Curtea de Argeș ar 
dori să aibă unde-și lăsa bagajele, 
ca să viziteze orașul, în care, după 
cum știm, se află și monumente 
istorice. Fiind însă nevoiți să-și 
care bagajele după ei, n-au încotro 
și renunță. Oare nu există cu ade
vărat posibilitatea înființării unui 
oficiu de păstrare a bagajelor de 
mînă ?

V. MIRO1U 
funcționar

în scrisorile sosite la redacție 
ni s-a semnalat că și în alte gări 
există deficiențe asemănătoa
re. Pentru înlăturarea lor, se 
cere ca șefii de stații, personalul 
acestora să dea dovadă de mai 
mult spirit gospodăresc, să orga
nizeze temeinic deservirea călă
torilor. Este necesar, de aseme
nea, un control mai exigent din 
partea direcțiilor regionale C.F.R.

Liceul de muzică nr. 1 din Capitală. La pian
Mioara Pândele, elevă în clasa a Xl-a

Foto : Gh. Vlnțilă

© TOM JONES : Sala Palatului (seria de bilete 1586) —1
19.30, Patria — 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30,
Flamura — 10; 12,30: 15,30; 18; 20,30.
« DEPĂȘIREA : Republica — 9,15; 11,30; 14; 16,30; 18,45; 
2!,15, Excelsior — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30 (la toate com
pletarea Și acum puțină gimnastică). Festival — 9; 11,30; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
e CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR : Lucea
fărul (completare Băiatul și furtuna) — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• BĂTĂLIA PENTRU APA GREA : Cinemateca — 10; 
12; 14.
0 STEAUA BALETULUI : București (completare Cucerirea 
timpului) — 9,30; 11,30; 13,30; 17; 19; 21, Grivita (comple
tare Gara) — 10; 12; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, Modern 
(Completare Arme ale cunoașterii) — 10; 12; 14,30; 16,30; 
18,30; 20,30.
0 CE S-A INTIMPLAT CU BABY JANE I : Capitol — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 21, Melodia — 9,30; 12,15; 15,30;
18,15; 21.
O ȘAH LA REGE : Victoria — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, 
Feroviar — 9,30; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, Gloria — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30 (la toate completarea Adam șl 
Eva In Flat lux).
• PROCESUL DE LA NURNBERG (ambele serii) : Central 
— 9,15; 12,45; 16,15; 19,45; Flacăra — 9,30; 13; 16,30; 20.
• EXPRESUL PARIS-MUNCHEN : Lumina (completare O 
vînătoare neobișnuită) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30, Dacia 
(completare Cucerirea timpului) — 9,30—15 În continuare ; 
17; 19; 21.
0 DE-AȘ FI... HARAP ALB : Union (completare La carna
val) — 15; 17; 19; 21.
0 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.
0 CINEVA ACOLO SUS MĂ IUBEȘTE : Doina (comple
tare Știați că?) — 11,15. 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 ȘI ACUM PUȚINĂ GIMNASTICĂ — CÎND SOȚIA E 
PLECATA — BĂIATUL ȘI FURTUNA — ȘTIINȚĂ ȘI TEH
NICĂ nr. 2/1965 — SCULPTORUL ȘI TIMPUL — PO
VESTE DESPRE DIAVOLUL BORUȚĂ — AJUTOR, MĂ 
ÎNEC — ELEMENTE : Timpuri Noi — 10—21 în conti
nuare.
0 MUNCILE LUI HERCULE : Giulești — 10,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
0 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE t Miorița (completare 
Compozitorul Aram Haclaturlan) — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30.
0 FATA LUI BUBE : Buzești (completare O vînătoare 
neobișnuită) — 11; 15; 17,30; 20.
0 TREI SURORI — cinemascop : Crîngași — 16; 18,15; 
20,30.
0 OLD SHATTERHAND — cinemascop : Bucegi — 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21,15, Volqa — 9; 11,15; 13,45;
16,15; 18,45; 21,15.
® COLINA : Unirea — 16; 18,15; 20,30.
0 VIZITA — cinemascop : Tomis — 9,15; 11,30; 13,45;
16; 18,15; 20,30, Floreasca — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 TATĂL SOLDATULUI: Vitan (completare Sport nr. 
6/1965) — 15: 17; 19; 21.
9 ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Munca 
(completare Nimic despre Arhlmede) — 10,30: 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
0 TRAGEȚI IN STANISLAS I : Popular (completare Cronică 
la un miracol) — 10,30; 16; 18,15; 20,30, Viitorul (comple
tare Arhitecți, constructori, țesători) — 15,30; 18; 20,30.
0 CRIMINALUL IN VACANȚĂ : Aurora (completare No
mazii) — 9,30; 11.30; 13,30; 15,30; 18,30; 20.30, Arta
(completare Redati-ne viata) — 10; 12,30; 15: 17,30; 20.
0 PRIMA ZI DE LIBERTATE : Moșilor (completare Porțile 
de Fier) — 15.30; 18: 20,30.
0 ULTIMA CAVALCADA SPRE SANTA CRUZ — cine
mascop : Cosmos — 14; 16: 18; 20.
0 SAȘA : Colentina (completare A început cu o lupă) — 
15,30; 17,45; 20.
0 ULTIMUL MILIARDAR : Rahova (completare Sport nr. 
6/1965) — 15; 17: 19; 21.
0 CATIFEAUA NEAGRĂ — cinemascop : Progresul (com
pletare Redați-ne viața) — 15,30; 18; 20,15.
0 ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : Lira — 15,30; 18; 
20,30.
0 FEMEIA IN HALAT : Drumul Sării (completare Raliul 
Dunării) — 15,30: 17,45; 20.
0 CAMERA ALBA : Ferentari (completare Cronică la un 
miracol) — 16; 18,15: 20,30.
0 PĂDUREA SPINZURAȚILOR — ambele serii : Cotroceni 
(completare Pionieria nr. 6/1965) — 16; 19,30.
® DUMINICĂ LA ORA 6 : Pacea (completare Ajutor, mă 
înec) — 16; 18; 20.

Cronica artistică este le-; 
gată de evenimentul pe ca
re îl reflectă nu numai prin 
conținutul ei, ci și printr-un 
element aparent exterior 
dar, ca eficiență, de mare 
importanță : apariția în timp 
util. Ecoul unei cronici la un 
spectacol ce nu mai poate 
fi vizionat, Ia o expoziție 
ce s-a închis, la o carte de
ja epuizată se îngustează.

Referindu-se la literatură, 
Sainte-Beuve scria că „criti
cul este un cititor avizat" ; 
extinzînd, lucrurile stau la 
fel în toate domeniile artis
tice. Criticul, avizat și cu 
discernămînt, e chemat să 
orienteze opinia publicului, 
să evite aprecierile de ele
mente exterioare, neesenția
le, sau de un gust crud. 
Arta contemporană, de o 
complexitate și diversitate 
a formelor rar întîlnite, soli
cită un și mai susținut efort 
în această privință.

Forma de predilecție a 
criticii muzicale este croni
ca. Comentînd cel mai ade
sea evenimentul deja con
sumat, cronica muzicală 
este pentru cititor un prilej 
de confruntare a propriilor 
sale impresii cu cele ale 
specialistului (cînd sem
nează un specialist), sau de

simplă informare (capaci
tatea limitată a sălilor și 
numărul mic de concerte 
radiodifuzate sau televizate 
micșorînd considerabil nu
mărul auditorilor direcți). 
Am întîlnit adesea oameni 
care și-au rectificat păre
rile despre o lucrare sau 
despre arta unui interpret, 
în urma unei astfel de utile 
confruntări. Cronica, astfel 
practicată, își justifică pe 
deplin existența. în paran
teză fie spus, caracterul 
consemnativ și convențio
nal, lipsa de vigoare criti
că și de fermitate a pozi
țiilor, de care se fac vino- 
vați deseori cronicarii, lip
sa de criterii în selectarea 
concertelor și spectacolelor 
muzicale pentru recenzat, 
inexplicabila neglijare a 
vieții muzicale de către u- 
nele publicații reduc consi
derabil eficiența în acest 
sector al culturii noastre.

Educația muzicală a pu
blicului nostru a înregistrat, 
desigur, progrese, dar nu 
avem încă un auditoriu 
foarte larg al tuturor genu
rilor. Neaudiența la unele 
genuri se datorește cel mai 
adesea nu lipsei de sensibi
litate, ci necunoașterii — și 
din vina școlii, o vreme, de
ficitară în această privință

liștilor). Astfel intră în do
meniul criticii muzicale o 
formă nouă, avancronica, 
din păcate atît de puțin cul
tivată în presa noastră.

— întreținută de mitul fals 
al așa-zisei inaccesibilități 
a muzicii „grele". Pentru a 
umple asemenea lacune, 
comentariile și judecățile de

PUNCTE DE VEDERE

PLEDOARIE PENTRU 
AVANCRONICA 
MUZICALĂ

Petre CODREANU

valoare asupra muzicii pot 
foarte bine preceda con
certul (ca și considerațiile 
despre arta interpretativă a 
formațiilor, dirijorului și so-

Programe bune,.interpreți 
valoroși, nu reușesc să a- 
tragă pe deplin, cîteodată 
din simplul motiv că nu 
toată lumea are cunoștință

de calitatea lor, și atunci 
avancronica trebuie să in
formeze. Atunci cînd au loc 
prime audiții sau cînd in- 
terpreții sînt la începutul 
carierei, se impune cu atît 
mai mult o promptă, largă 
și pertinentă informare și 
comentare. Chiar și spec
tatorul avizat are uneori o 
rezistență în fața unor nume 
noi, fiindu-i mai comod 
contactul cu lucruri deja 
știute.

înțelegerea muncii nu de
pinde numai de o înclinație 
spiritual-afectivă a indivi
dului, ci și de felul în care 
el a fost sensibilizat în ve
derea receptării unui mesaj 
exprimat în forme specifice. 
Pregătirea „consumatoru
lui" de muzică nu constă 
numai în audiții atente, re
petate — forma principală 
a contactului cu lumea 
sonoră ■— ci și în cunoaș
terea condițiilor care au 
generat actul creator : via
ța social-culturală a e- 
pocii, formația generală și 
profesională a compozito
rului, practica muzicală a 
vremii, evoluția dinaintea 
și după crearea lucrării, 
intențiile autorului etc. A- 
naliza estetică a unei lu
crări îl ajută pe ascultător

PROSPECȚIA

PERSONALITĂȚII
(Urmare din pag. I)

zînd Ia un examen la care nu se 
prezentase îndeajuns de pregătit, și 
vrînd să-și mai amîne serviciul mi
litar, se aruncă orbește spre orice 
altă facultate la care se mai dă un 
examen și concurenta e mai redusă.

să-și fixeze atenția asupra 
celor mai importante aspec
te, înlesnindu-i sesizarea 
mesajului general. Toate 
acestea cad în sarcina a- 
vancronicii care, mai întot
deauna, este — sau trebuie 
să fie — altceva decît pro
gramul de sală, de multe 
ori plat, scris fără vigoare, 
neputînd declanșa în ascul
tător acel resort intim care 
să-i releve mirifica lume a 
muzicii.

Dacă astfel stau lucrurile 
în general, un caz particu
lar se supune atenției noa
stre t explicarea (în lipsă 
de alt termen, mai propriu, 
pentru că muzica se expri
mă, se explică deci, prin 
ea însăși) muzicii contem
porane, atît de diversă în 
formele de manifestare, atît 
de contradictorie pentru 
neinițiat (de multe ori și 
pentru profesionist). O a- 
vancronică poate contribui 
la elucidările necesare.

Rolul stimulator și edu
cativ al avancronicii este 
evident, cu condiția de a fi 
scrisă în cunoștință de 
cauză și cu talent ; criticul 
muzical va fi astfel nu nu
mai, cum spunea Călines- 
cu, un om care își dă cu 
părerea, ci un real mentor 
al gustului public.

Așa îl vezi pe elevul-minune din 
laboratorul de chimie al școlii, în care 
toți vedeau un strălucit inginer al 
viitorului, strecurat la Institutul de 
Educație Fizică, deși n-a excelat nici
odată pe terenul de sport, ori pro
movat la examenul de veterinar. Vor 
urma regretele, dar ele vin de obicei 
atunci cînd e prea tîrziu și cînd omul 
începe să înlocuiască cuvîntul voca
ție, prin autolinișfitorul și dezarman
tul „ghinion”.

Nu sînt nici psiholog și nici socio
log. Ci simplu om care observă viața, 
dar tare mi-ar plăcea să aud opinia 
— fie și prin intermediul ziarului — 
a celor care au de spus un cuvînt 
mai autoritar în materie și, desigur, 
mai folositor.

Relația vocație-profesiune e o im
portantă problemă a dezvoltării per
sonalității omului într-un stat în care 
tuturor cetățenilor le-au fost puse la 
dispoziție posibilități egale. Un cuvînt 
hotărîtor în rezolvarea acestei proble
me îl are școala, pedagogul, dirigin
tele, ajutat în această direcție de mij
loacele moderne de depistare a voca
ției, de cercetarea prin teste, de an
chetă, și, mai ales, de cunoașterea 
reală, profundă, multilaterală a fiecă
rui elev care frece prin fața catedrei. 
Ce menire mai nobilă — dincolo de 
transmiterea luminii învățăturii — de
cît aceea a descoperirii personalității 
fiecărui om, a stimulării calităților și 
aptitudinilor și a îndrumării spre în
deplinirea lor. Prin asta, învățătorul 
sau profesorul nu numai învață, ci 
face oameni.

încălcarea vocației înseamnă ne
reușită. Insuccesul înseamnă transfor
mare de caracter, iar deformarea ca
racterului înseamnă proastă educație.

Și dacă erorile de instruire se mai 
pot corija, greșelile de educație sînt, 
de cele mai multe ori, ireparabile.

lată de ce consider că școala, și o 
dată cu ea familia, au un rol covîr- 
șitor în stimularea vocației, în depis
tarea și în fructificarea ei. Metodele 
trebuie să le sugereze specialiștii. 
Multe dintre ele au fost îndelung ve
rificate, altele mai noi abia se expe
rimentează, dar studierea și aplicarea 
lor e absolut necesară, deoarece fie
care generație bine îndrumată spre 
calea maximei valorificări a talente
lor ei înseamnă un important pas îna
inte pentru toată societatea.

Trăim o epocă în care țara întrea
gă e un șantier al fericirii de mîine, o 
epocă în care cercetăm profund, 
calculăm și înmulțim bogățiile patriei, 
o epocă a marilor prospecfii în lun
gul, în latul și în adîncul țării, pen
tru descoperirea avuțiilor de care să 
se bucure deplin poporul. Mă gîndesc 
în primul rînd, desigur, la ceea ce 
este concret în această multilaterală 
investigație, la nobila curiozitate a 
geologului, la bucuria petrolistului care 
simte urcînd spre arterele de oțel 
ale țării aurul negru descoperit de el, 
la minerii care pipăie cu vîrfurile de
getelor roca cercefînd filonul prețios, 
la cei ce scrutează înălțimile văzdu
hului sau adîncurile apelor...

Există însă o bogăție a țării nease
muită, de neprețuit, aflată în perpe
tuă înnoire și născută dintr-un lezau» 
nesecat : marile calități ale oamenilor, 
talentul generațiilor. Ă le stimula și 
a le descoperi la timp, a face în a- 
cest domeniu cele mai complete in
vestigații, înseamnă a asigura izbîn- 
zile și realizările viitoare.



ȘEDINȚA CONSILIULUI 
SUPERIOR AL AGRICULTURII

Cronica

Marți dimineața a avut loc șe
dința Consiliului Superior al Agri
culturii și a Comitetului Executiv 
al acestuia.

Au luat parte Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Vasile Vîlcu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., președintele Comisiei 
organizare a Congresului de ... 
ființarea Uniunii naționale a coo
perativelor agricole de producție, 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
miniștri, reprezentanți ai condu-

al 
de 

în-

Universiada 
de iarna
, Turneul final al competiției 
de hochei pe gheață, din cadrul 
„Universiadei de iarnă", a în
ceput aseară la Torino cu me
ciul dintre selecționatele Româ
niei și Italiei. Hocheiștii ro
mâni au repurtat victoria cu 
scorul de 11—0 (5—0, 2—0,
4—0).

I
I

cerii unor instituții centrale și or
ganizații obștești, ai consiliilor a- 
gricole regionale.

Pe baza Decretului Consiliului 
de Stat privind organizarea și 
funcționarea Consiliului Superior 
al Agriculturii, a consiliilor agri
cole regionale, raionale și orășe
nești, a fost stabilită prin Hotă- 
rîre a Consiliului de Miniștri com
ponența Consiliului Superior al 
Agriculturii, alcătuit din 85 de 
membri — specialiști — care își 
desfășoară activitatea în diferite 
ramuri ale agriculturii. Președin
tele Consiliului Superior al Agri
culturii este Nicolae Giosan, prim- 
vicepreședinți: Angelo Miculescu, 
Petre Moldovan și Barbu Popescu; 
vicepreședinți: Nicolae Barbu,
Bela Cseresnyes, David Davides- 
cu și Nicolae Ionescu. Din Comi
tetul Executiv al Consiliului Su
perior al Agriculturii mai fac par
te Nicolae Mantz, Marin Stănescu, 
Vasile 
derca, 
Marin, 
Staicu, 
Toma și Vasile Vîlcu.

în continuarea ședinței, Consi
liul Superior al Agriculturii dez
bate studiul privind dezvoltarea 
creșterii animalelor în țara noas
tră, în perioada 1966—1970.

(Agerpres)

SOSIREA NOULUI AMBASADOR 
AL IRANULUI ÎN REPUBLICA 

SOCIALISTA ROMÂNIA

Marți dimineața a sosit la Bucu
rești ambasadorul Iranului în Re
publica Socialistă România, Ah
mad Eghbal.

In Gara de Nord, ambasadorul 
iranian a fost întîmpinat de Dioni- 
sie Ionescu. ambasador, directorul 
Protocolului din Ministerul Aface
rilor Externe, de funcționari supe
riori ai Ministerului Afacerilor 
Externe.

Vedeanu, Constantin An- 
Virgil Gligor, Constantin 

Tiberiu Mureșan, Irimie 
Gheorghe Stanciu, Dragoș

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți, 8 februarie, ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a primit în audiență pe Alexandr 
Vasilievici Basov, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare, ca ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste în Republica Socialistă 
România.
LA AMBASADA R.P.D. COREENE

Cu prilejul celei de-a 18-a ani
versări a creării Armatei Populare 
Coreene, atașatul militar, aero și 
naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești, colonelul Kan Son Ciăl, a ofe
rit marți un cocteil.

Au participat general de armată 
Floca Arhip, adjunct al ministru-

lui forțelor armate, Eduard Mezin- 
cescu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, generali și ofițeri su
periori, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Au 
luat parte șefi ai misiunilor diplo
matice și atașați militari.

★
La invitația Uniunii sindicatelor 

din întreprinderile industriei me
talurgice și construcțiilor de ma
șini, între 28 ianuarie și 8 februa
rie ne-a vizitat țara, pentru schimb 
de experiență, o delegație a Co
mitetului Central al Sindicatului 
muncitorilor din industria meta
lurgică din U.R.S.S., condusă de 
președintele său, Ivan Kostiukov. 
Oaspeții au vizitat orașele Bucu
rești, Brașov, Cluj, Deva, precum 
și Combinatul siderurgic Hune
doara, uzinele „Electroputere" 
Craiova și întreprinderea „Indus
tria Sîrmei" Cîmpia Turzii. Dele
gația sindicală sovietică a avut o 
întîlnire cu membrii Biroului U- 
niunii Sindicatelor din întreprin
derile industriei metalurgice și 
construcțiilor de mașini din țara 
noastră, cu care prilej a avut loc 
un schimb de păreri asupra ac
tivității desfășurate de sindicatele 
din ramurile respective. întîlnirea 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, tovărășească. Marți 
dimineața, delegația a părăsit Ca
pitala înapoindu-se în patrie.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
ES3

3

APELUL FRONTULUI
PATRIEI

BUDAPESTA 8 (Agerpres). — în 
încheierea vizitei în R.A.U. 
gației guvernamentale a R. 
gare condusă de Gyula 
președintele Consiliului de 
tri, a fost dat publicității 
municat comun în care se arată că 
relațiile dintre cele două țări se 
dezvoltă în mod favorabil, în spi
ritul prieteniei, colaborării largi, 
respectului reciproc și egalității în 
drepturi.

Părțile se călăuzesc după princi
piile coexistenței pașnice și se pro
nunță pentru lichidarea totală a 
sistemului colonial. Ele consideră 
că reluarea atacurilor aeriene ale 
S.U.A. împotriva teritoriului R. D. 
Vietnam este un factor care înrău
tățește serios situația din Vietnam, 
insistă asupra încetării imediate și 
necondiționate a bombardamente
lor, precum și asupra asigurării 
condițiilor ca poporul vietnamez 
să-și poată hotărî singur soarta pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954.

Primii miniștri ai celor două țări 
s-au pronunțat pentru continuarea 
eforturilor îndreptate spre realiza
rea dezarmării generale și totale.

a dele- 
P. Un- 
Kăllay, 
Miniș- 
un co-

Ei sprijină crearea de zone denu- 
clearizate în Europa centrală, Afri
ca și alte regiuni ale lumii. Părțile 
subliniază că unul din factorii de 
frînare a activității O.N.U, îl con
stituie lipsa universalității. Trebuie 
să se facă tot posibilul — se spune 
în comunicat — ca R. P. Chineză 
să ocupe de urgență locul ce i se 
cuvine de drept în O.N.U. Părțile 
au hotărît să continue întărirea le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele celor două țări. în 
cursul vizitei au fost semnate un 
acord comercial pe termen lung, 
acordul cu privire la colaborarea 
economică și tehnico-științifică, 
acordul Drivitor la colaborarea în 
domeniul presei și turismului și 
planul de colaborare culturală și 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări.

Gyula Kâllai a invitat o delega
ție a Uniunii Socialiste Arabe și pe 
primul ministru Zakaria Mohieddin 
să viziteze Ungaria.

★
ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). — 

La 8 februarie Gyula Kăllai a sosit 
în capitala Etiopiei într-o vizită 
care va dura pînă la 11 februarie.

DIN BULGARIA
SOFIA 8 (Agerpres). — Tntr-un 

apel adresat poporului bulgar, toți 
cetățenii sînt chemați să voteze la 
27 februarie pe candidații Frontu
lui Patriei din Bulgaria, în alege
rile de deputați pentru Adunarea 
Populară a R. P. Bulgaria și sfatu
rile populare, de judecători și de 
asesori populari.

Aniversarea 
armatei populare
coreene

★'
La Sestrieire, marți dimineața 

au început probele de schi alpin 
cu disputarea slalomului special 
■— femei. Victoria a revenit 
schioarei franceze Annie Fa
tnose, care a întrecut-o cu o 
singură sutime de secundă pe 
reprezentanta Elveției, Therese 
Obrecht. Câștigătoarea a reali
zat în două manșe timpul de 
l’26”64/100. Christi Detfurth 
(Austria) a obținut medalia de 
bronz. Tot ieri au continuat la 
Claviere probele de schi-fond. 
în cursa de 15 kilometri bărbați, 
pe primul loc s-a clasat concu
rentul sovietic Igor Voroncihin, 
cronometrat cu timpul de 
58’50”4/10. Sportiva bulgară 
Krastana Stoeva a cucerit 
titlul de campioană în proba de 
8 kilometri, străbătînd distanța 
în 40’01”l/10.

Actualitatea la schi
La sfîrșitul acestei săptămîni 

(simbâtă și duminică) va fi un 
bogat program competițional.

„CUPA SPERANȚELOR", la 
care și-au anunțat participarea 
12 reprezentative regionale de 
juniori și junioare, va avea loc 
la Predeal, pe pîrtia Clăbucet. 
Concursul cuprinde probe alpi
ne și are ca scop depista
rea celor mai talentate ele
mente.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR, programat la Po
iana Brașov. Probele concursu
lui : slalom special, slalom 
uriaș și fond.

„CUPA ROMÂNIEI", la probele 
de fond — pe echipe (5 km se
nioare, 15 km seniori și ștafetele 
de 3x10 km seniori și 3x5 km 
senioare), se va desfășura pe 
pîrtiile de la Rîșnov.

DIVBRS

promoție din anul acesta a școlilor

?•

fost montate două transformatoare 
parte din conducta forțată.

° La barajul „Strîmtori" din cadrul sistemu
lui hidrotehnic Firiza—Baia Mare a început 
ieri montarea turbinei în viitoarea hidrocen-
trală. Au 
și o mare

FAPTUL •

• De la începutul anului și pînă în prezent, 
colectivul Uzinei metalurgice din Iași a colectat 
și trimis oțelăriilor peste 1 200 tone fier vechi.'

OfiT'TOIA'Ni h’wsd*' wS* mQadmwWț «o&fat&i jww'mwUo’Tsj • ks

• Ieri, muncitorii de la Uzina mecanică Tr. 
Severin au lansat la apă cea de-a treia navă 
de 1 000 tone din acest an. Lansarea s-a făcut 
cu o lună de zile înainte de data planificată. 

(Ion Marinescu — sudor).

• ,La a 85-a aniversare a nașterii poetului 
popular Petre Oan.cea de la Bocșa, timp de mai 
multe decenii redactor al revistei de satiră 
populară „Vasiova", autor a peste 5 000 de poezii 
în graiul bănățean, filiala din Timișoara a Uniu
nii Scriitorilor i-a dedicat o șezătoare literară 
omagială, ținută la Reșița.

UN NOU LAC PE BISTRIȚA

Ieri, o dată cu terminarea lucrărilor la baraj 
și închiderea definitivă a stăvilarului de la hi
drocentrala Vaduri a luat ființă un nou lac de 
acumulare cu un volum de 4 800 000 mc. Este 
al șaptelea de pe rîul Bistrița.

• Prima 
profesionale de conducători auto, care numără 
1 500 de absolvenți, a început să lucreze pe ma
rile șantiere de construcție ale țării și în diverse 
unități industriale. în 1966 aceste școli vor pre
găti încă 28 000 de conducători de autovehicule.

UN FACTOR
(Urmare din pag. I)

temeinică pregătire teoretică sînt în 
bună măsură frînafe de insuficienta 
dotare a laboratoarelor cu aparatură 
modernă. Ministerele de resort nu au 
avut o preocupare sistematică de a 
organiza producția la o scară mai lar
gă de aparatură electronică, pentru 
învățămînt, cît și pentru necesitățile 
industriei — deși produsele Fabricii 
de elemente semiconductoare și piese 
radio, numeroasele aparate construite 
în atelierele institutelor științifice a- 
rată că dispunem de capacitatea de a 
realiza asemenea aparatură cu para
metri tehnici ridicați. Dar o anumită 
reținere în fața noului a făcut ca atît 
baza tehnico-maferială a învățămîn- 
tului, cît și sectorul electronicii indus
triale, în ansamblul lui să rămînă încă 
deficitare.

Cu toate că în Institutele poli
tehnice se predau cursuri în care sînt 
prevăzute noțiunile de bază ale ci
berneticii, consider că ponderea a- 
cestora ar trebui să crească — iar în 
alte discipline s-ar putea pune, de a- 
semenea, în evidență numeroase pro
cese cibernetice generale. Introduce
rea unor cursuri de cibernetică în ra
muri apropiate sau care oferă cîmp 
de aplicații practice ar îngădui stu
denților cunoașterea principiilor aces
tei discipline care vine astăzi în con
tact cu tot mai multe ramuri ale ști
inței.

în ce privește învățămîntul politeh
nic, se impune astăzi predarea unor 
cursuri de calculatoare electronice șl 
de programare care să-i inițieze pe 
sfudenți în mînuirea acestor aparate 
care au devenit inseparabil asociate 
științei și tehnicii contemporane. Cal
culatoarelor electronice li se încredin
țează astăzi nu numai numeroase cal
cule privind procese economice, ci și 
conducerea unor întregi procese in
dustriale. Un exemplu interesant îl 
reprezintă, în această privință, faptul 
că în S.U.A., firma I.M.B., producă
toare de calculatoare electronice, mă- 
rindu-și considerabil capitalul, a tre
cut în iere-'va tii-melor americane de 
la locul ’8 la locul 5. Anglia, Ia rîn- 
dul ei, a prevăzut pregătirea, în ur
mătorii cinci ani, a nu mai puțin de 
100 000 de specialiști (matematicieni, 
fizicieni, ingineri etc.), versați în de
servirea calculatoarelor electronice.

Astăzi se desfășoară pe scară mon
dială o intensă întrecere în domemul

Noutăți de Ia magazinul „Victoria* din Capitală s zilele 
acestea s-a deschis un raion de coniecții cu expunere 

directă la cumpărători
Foto : M. Cioc

construcției de calculatoare. Țara 
noastră, în 1957, fusese prima țară de 
democrație populară care reușise să 
construiască și să dea în exploatare 
un calculator electronic digital, reali
zat cu forțe proprii, l-au mai urmat 
apoi cîfeva calculatoare de acest gen. 
Trebuie remarcat însă că s-a instaurat 
un paralelism inadmisibil al cercetări
lor, o risipire de forță cu fotul dispro- . 
porționată față de obiectivele urmă
rite. Astfel, în prezent, funcționează 
șapte colective care se ocupă de con
strucția calculatoarelor electronice di
gitale în condiții relativ modeste. S-a 
ajuns la situații paradoxale, de necon
ceput— ca în cadrul aceluiași institut 
științific să funcționeze colective ri
vale care nu colaborează unul cu al
tul, lucrînd în fond la aceeași temă. 
Asemenea fenomene pot contribui în- 
tr-o măsură la înțelegerea cauzelor 
rămînerii în urmă, atîf în ceea ce pri
vește gradul de dotare cu calcula
toare moderne, cît și performanțele 
reduse ale calculatoarelor realizate. 
Ar trebui să dea de gîndit cercetă
torilor noștri faptul că marile calcula
toare electronice moderne, cunoscute 
pe plan mondial, realizează într-o 
oră de funcționare rezultate care ar 
cere circa un an de funcționare cal
culatoarelor produse la noi în condi
țiile de mai sus. Consider de o im
portanță esențială pentru procesul 
modernizării și perfecționării întregii 
economii naționale să se realizeze o 
îmbunătățire substanțială a cercetări
lor. în aced domeniu, în primul dnd 
prlntr-o mei bu-ă organizare a lucră
rilor și fixarea unor obiective precise, 
la nivel mondial. în paralel, ar tre
bui achiziționate calculatoare moder
ne, de mare capacitate și viteză, pen
tru a se evita accentuarea decalaju
lui.

Se poate spune că în prezent a- 
proape nici o cercetare științifică în 
domeniul ramurilor tehnice nu se poa
te dezvolta fără a depune de aparate 
electronice. Aceaită arâMură se îm
parte în dou* mari cHogcrii : apara
te de serie și epa-at« speciale. în 
timp ce primele pot fi realizate de 
cîte o întreprindere producătoare de 
aparatură elechon’că industrială, reali
zarea aparatelor speciale unicate pre
supune existența unui 
lizat în probleme 
momentul de față 
astfel de institut 
ocazia unor vizite

institut specia- 
eiectronică. In 
există încă un 
cercetare. Cu

ție
nu

de 
făcute în alte țări,

• De la Uzinele „7 Noiembrie" din Craiova a 
fost expediat Ia Paris un lot de mașini agricole 
care vor fi prezentate la Salonul internațional 
de mașini agricole care va avea loc, începînd de 
la jumătatea lunii viitoare, în capitala Franței, 
în cursul acestui an, țara noastră va expune și 
la alte manifestări internaționale similare, la 
Geneva, Verona, Bruxelles, Milano, Hanovra,
Brno, Zagreb, Helsinki și Stockholm, precum și 
la cele de la Tripoli, Izmir, Damasc, Viena și 
Salonic, unde țara noastră va participa cu ex
poziții de mărfuri generale. Mașini agricole 
românești vor fi prezentate și în cadrul Expozi
ției economice românești care va fi deschisă la 
începutul lunii mai la Moscova.

am constatat nu numai că există ase
menea institute, dar și cît de utilă, de 
rodnică este colaborarea dintre ele și 
unitățile de cercetare din diferite do
menii. Există și forme de colaborare 
între facultățile de electronică și in
dustrie, rezolvîndu-se pe bază de 
contracte necesitățile de aparatură 
electronică ridicate de diverși bene
ficiari. Am înfîlnit și un „birou de 
construcții studențesc’, la care, stu
denții, în cadrul activității lor științi
fice, realizau, sub conducerea unor 
cadre didactice cu experiență, aparate 
electronice unicate, destinate cercetă
rilor de biologie, medicină, ciberne
tică etc. Consider că și la noi în (ară 
există posibilități pentru realizarea 
unui contact mult mai strîns între in
stitute de cercetare, facultăți și indus
trie, în vederea soluționării a nume
roase probleme de acest gen, de mare 
însemnătate pentru progresul econo
miei noastre naționale.

Țin să remarc că la Institutul de stu
dii economice din București există un

început promițător în această direcție, 
— o secție în care problemele ciber
neticii economice formează principa
lul obiect de studiu. Este o experien
ță extrem de interesantă și bineveni- 
fă, care face însă să apară și mai 
contrastant faptul că la nici unul din
tre instifutele noasfre politehnice nu 
există o secție în care calculatoarele 
electronice și cibernetica să aibă o 
pondere comparabilă cu cea pe care 
o are secția amintită a Institutului 
studii economice.

Atenția acordată de conducerea 
partid dezvoltării electronicii și 
berneticii, oare și-a găsit expresie 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fața Marii Adu
nări Naționale, rezultatele obținute 
pînă acum creează premisele ca în
treaga activitate științifică, tehnică și 
de învățămînt din acest domeniu să 
se ridice pe o treaptă nouă. Ne re
vine sarcina de a contribui ca, în 
timpul cel mai scurt, aceasta să de
vină realitate.

Cuvinte „piperate"

de

de
C'- 
în

(Urmare din pag. I)

— Cîte sorturi lucrați zilnic ?
Din calculul făcut de tov. NICO- 

LAE PĂUNESCU, șeful laborato
rului „Progresul", rezultă 30—40. 
„Dar în cursul unei luni, a adăugat 
el, se realizează 
mare".

...Ne aflăm în 
str. Brezoianu. Pe 
feluri de prăjituri cu frișcă : „Ciș- 
migiu" și „Nuferi".

— Care e deosebirea dintre ele ?
— Una e pătrată, alta în formă 

de scafă 
rului.

Deci, i 
fată !

Aceeași situație și în cazul prăji
turilor “ " ' ~
tul, crema, glazura — 
fond — sînt aceleași.

La foarte multe prăjituri pan- 
dișpanul are o compoziție identică. 
Și dacă nu se deosebește nici cre
ma — cum se întîmpiă de multe 
ori — atunci ce mai diferă ? Pră
jiturile mici, obișnuite, de exem
plu, au același aluat și, în fapt, 
aceeași cremă și glazură, indife
rent 
bine

o varietate mai

laboratorul din 
o tavă — două

sună răspunsul cofeta-

aceeași păpușă, altfel coa-

„Cabana" și „Bucegi". Alua- 
conținutul în

spus

de numele sortimentului (mai 
zis, de culoare).

Lucrăm după rețetar — ne-au 
unii cofetari. E stasul nostru.

— Nu din rețetar decurge lipsa 
de deosebire între sorturi — e de 
părere tov. CONSTANTIN POPA, 
tehnolog de specialitate în Minis
terul Comerțului Interior. Dacă 
diferențele sînt minime, asta în
seamnă că nu sînt introduse unele 
auxiliare — fructe, 
puri — 
torie.

Deci, 
ele, dar 
concluzie la care ar merita să me
diteze atît producătorii, cît și con
trolul de calitate.

— în ce privește sortimentul — 
ne-a precizat tov. IULIU BOL- 
DEANU, director adjunct âl Di
recției de alimentație publică din 
M.C.I., rețetarul nu este limitativ. 
El a fost elaborat îndeosebi pen
tru orientarea sectorului de cofe
tărie, ca un ghid. Dimpotrivă, noi 
solicităm și susținem inițiativa 
creatoare a specialiștilor. în nici 
un caz rețetarul nu poate fi in
vocat drept argument în sprijinul 
falselor sortimente și al abateri
lor de la calitate.

în ciuda existenței unui rețetar 
bogat, cu sute de sortimente, în 
materie de prăjituri e destulă 
monotonie. E drept, în orașe ca 
Timișoara, Tg. Mureș, Iași, Bacău, 
Brașov au fost create unele pro-

arome, siro- 
a căror folosire e obliga

rețetele diferă mult între 
unele prăjituri nu. Este o

• La Momești a început construcția unei noi 
stațiuni de mașini și tractoare care va deservi 
cooperativele agricole de producție din această 
parte a regiunii Bacău. Noua unitate va dispune 
de un atelier mecanic cu o capacitate de revizie 
și reparații pentru 250 tractoare, o remiză, de
pozit de carburanți, cantină și pavilion admi
nistrativ.

• La Cîmpulung Muscel a fost organizată pri
ma expoziție consacrată ocrotirii monumentelor 
naturii. Sînt expuse specii proteguite prin lege 
din fauna și flora locală : acvila de stîncă, rîsul, 
capra neagră, cerbul carpatin, iar dintre plante 
floarea de colț, garofița Pietrei Craiului. Expozi
ția cuprinde și o bogată colecție de piese pa
leontologice provenite din rezervațiile fosiliere 
de la Albești și Suslănești.

• Digul de apărare al noului port constănțean 
a avansat în larg pe o lungime de 690 ml. Pe 
mai mult de 500 m din lungimea lui au fost 
executate lucrări de finisare, folosindu-se a- 
proape 1 600 blocuri din beton armat în greu
tate de 20 tone fiecare.

CUM E VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 10, 11 și 12 fe

bruarie. In tară : Vreme în general umedă, cu cer va
riabil, mai mult acoperit. Vor cădea precipitații la în
ceput sub formă de ninsoare, apoi sub formă de ploaie. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări pînă Ia tare din sec
torul vestic. Temperatura staționară la început, apoi în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 
8 și plus 2 grade, izolat mai coborîte, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. în București : Vreme în 
general umedă, cu cerul variabil, mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura staționară la început, apoi în creștere 
ușoară.

duse noi, ținînd seama și de tradi
ția locală, dar ceea ce s-a făcut 
nu satisface încă cerințele. Pentru 
a ieși din această situație, se pare 
că principala soluție e îmbogățirea 
materiilor prime și a auxiliarelor 
ce concură la producerea prăjitu
rilor cu preparate noi — cacao 
bloc fără zahăr, coloranți alimen
tari vegetali, cuvertură cu lapte 
bloc, făinuri speciale de patiserie, 
fructe proaspete, coapte sau gla- 
sate, nuci, migdale etc.

Este un lucru știut că în prepa
rarea unei prăjituri aluatul este 
indispensabil. Din păcate însă, la 
unele sorturi cantitatea acestuia 
depășește limitele acceptabile. Și 
cum aluaturile diferă între ele din 
punct de vedere al compoziției și 
calității, te trezești uneori înfigînd 
lingurița într-un pandișpan dur.

Unii consumatori reproșează 
prăjiturilor dulceața excesivă. Pe 
drept cuvînt. La prăjiturile mici 
de ciocolată se consumă, pentru 
100 de bucăți a 70 gr. fiecare (deci 
pentru 7 kg de produs finit), 4,5 
kg zahăr ; amandinele cuprind za
hăr ars în pandișpan, se adaugă 
apoi o cantitate aproape egală de 
fondant (glazură dulce) și pe dea
supra foarte mult sirop, dulce și 
el. în fond, dacă omul ar vrea za
hăr, și-ar cumpăra o pungă de la 
magazin și l-ar ronțăi cît i-ar face 
plăcere, 
adică o 
delicată, 
plăcere, 
scumpe, 
loc. Iar șerbetul colorat a devenit, 
pe cît se pare, unul din principa
lele instrumente de lucru ale co
fetarilor. Prezența lui e de-a drep
tul obsesivă : îl întîlnești și în 
umplutura unor bomboane, și sub 
caoacul prăjiturilor, dar mai ales 
sub formă de glazură, în ipostaza 
numită „fondant".

Abuzul de zahăr nu e recoman
dabil nici pentru stomac. Am cerut 
în această privință părerea tov. 
prof. dr. IANCU GONȚEA, șeful 
catedrei de alimentație la I.M.F.- 
București : „Zahărul în concentra
ție mare, îndeosebi cînd i se adau
gă. si aluatul, prelungește și îngre
unează digestia".

Dacă facem socoteala costurilor 
tuturor componentelor unei prăji
turi, rezultă că materiile prime 
cele mai ieftine sînt făina și za
hărul. Dincolo, deci, de argumen
tele amintite, în folosirea exage
rată a zahărului și a aluatului în 
prăjituri există totuși și o rațiune 
comercială. E însă greu de expli
cat faptul de oe structura la care

Dar el a vrut prăjitură, 
creație subtilă, originală, 
pe care s-o consume cu 
Chiar și la prăjiturile 
zahărul pășește pe primul

ne refeream o au tocmai unele din 
prăjiturile mai scumpe, care se 
vînd la „Capșa", „Republica" și la 
alte cofetării centrale.

De altfel, criteriul comercial mai 
determină unele „fenomene". Bu
năoară, cineva a vrut să cumpere 
savarine la cofetăria „Scala". Vîn- 
zătoarea l-a privit mirată : „Noi 
nu ținem savarine. Căutați la co
fetăriile de cartier".

— De ce e așa ? — ne-am inte
resat.

— Cofetăriile din centru vînd 
numai specialități. Sînt unități de 
sondare a gustului consumatorilor.

De ce au fost totuși ostracizate 
savarinele ? Cazul nu este unic. Cu 
prilejul unui control efectuat nu de 
mult de organele Comitetului pen
tru prețuri, s-a constatat că nici 
alte cofetării ale Capitalei (Univer
sității, Opereta, Tineretului) nu au 
în mod curent în vînzare cantități 
suficiente de savarine și alte sorti
mente ieftine. S-a mai constatat că 
laboratoarele patiseriilor au ten
dința de a fabrica unele produse cu 
gramaje mai mari, înlocuindu-le 
astfel, fără nici un temei legal, pe 
cele cu gramaje mai mici și, deci, 
mai ieftine.

La cofetăria „Victoria" au fost 
puse recent în producție unele sor
timente lucrate după rețete noi — 
bazate pe creme ușoare, foitaje, 
fructe, jeleuri — într-un cuvînt, 
mai puțin grele, mai puțin grase și 
dulci. Dar deși este abia un în
ceput, deși publicul nici n-a avut 
timp să se pronunțe, se și fac auzite 
unele glasuri care reeditează o ve
che placă : „La noi nu merge așa 
ceva. Publicul nostru e obișnuit cu 
prăjituri de ciocolată. Pe acestea le 
cere". în realitate, asemenea afir
mații nu exprimă nicidecum poziția 
consumatorilor, ci mai degrabă a- 
ceea a unor lucrători din labora
toarele de producție, cărora le vine 
greu s-o rupă cu „tradiția". Ac
țiunea începută de Ministerul Co
merțului Interior pe această linie 
trebuie continuată prin lărgirea 
reala a sortimentelor, iar în legă
tură cu aceasta, comerțul ridică 
în fața industriei alimentare, așa 
cum s-a mai arătat, cerința reali
zării unor noi produse necesare.

In încheierea acestor însemnări, 
o singură concluzie : cumpărătorii 
așteaptă din partea meșterilor co
fetari mai multă fantezie, mai mult 
bun gust și finețe în realizarea a- 
cestor produse menite să facă plă
cere oamenilor, iar din partea a- 
celora chemați să organizeze ac
tivitatea — un control mai susținut 
și mai exigent.

PHENIAN 8 (Agerpres). — în 
capitala R. P. D. Coreene a avut 
loc o adunare festivă consacrată 
celei de-a 18-a aniversări a arma
tei populare coreene. Au partici
pat Țoi En Ghen, președintele Pre
zidiului Adunării Populare Supre
me a R. P. D. Coreene, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, și alți con
ducători de partid și de stat. Ra
portul la adunare a fost prezentat 
de generalul de armată Țoi Gvan, 
șeful statului major al armatei 
populare coreene.

Poziția P.C. Belgian
in legătură cu criza
guvernamentală

BRUXELLES 8 (Agerpres). — 
Ziarul belgian „Le Drapeau Rouge" 
a publicat marți declarația Birou
lui Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Belgia, 
referitoare la actuala criză guver
namentală din țară și la refuzul 
regelui Baudouin de a accepta ce
rerea de demisie a guvernului.

„Actualul guvern belgian nu a 
rezolvat nici una din problemele 
aflate la ordinea zilei în țară" — 
se subliniază în declarație. Impo
zitele. prețurile și cheltuielile mi
litare continuă să crească. De ase
menea, minele și întreprinderile 
industriale se închid, iar cheltuie
lile destinate asigurărilor sociale 
sînt reduse. în fața acestei situa
ții, Partidul Comunist din Belgia 
cheamă pe oamenii muncii din în
treaga țară să continue lupta pen
tru satisfacerea revendicărilor lor 
sindicale, pentru elaborarea unui 
nou program al mișcării muncito
rești și în vederea contracarării 
unor planuri vizînd formarea unui 
guvern care să nu mai fie subor
donat parlamentului.

/

Adunarea Generală
a Academiei de Științe 
a U.R. $.$.

MOSCOVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
7 februarie au început lucrările a- 
dunării generale anuale a Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

în cuvîntul său introductiv, 
acad. M. V. Keldîș, președintele 
Academiei, a înfățișat principalele 
realizări științifice obținute în sep- 
tenal și sarcinile oamenilor de ști
ință sovietici în actualul cincinal. 
El a subliniat că o dezvoltare deo
sebită au cunoscut cercetările în 
domeniul spațiului cosmic și că re
zultate importante au fost dobîn- 
dite în fizica nucleară și radioelec- 
tronică. în încheiere, acad. M. V. 
Keldîș a abordat probleme privind 
ridicarea eficienței cercetărilor ști
ințifice și aplicarea în ritm mai ra
pid în producție a rezultatelor aces
tora.

în continuare acad. N. M. Sisa- 
kian, secretar științific principal al 
Prezidiului Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a prezentat raportul cu 
privire la activitatea științifică în 
anul 1965.

încetarea
din viață
a lui Vilis Lațis

RIGA 8 (Agerpres). — A încetat 
din viață, în etate de 62 de ani, Vi
lis Lațis, cunoscut scriitor leton și 
om de stat sovietic. în îndelungata 
sa activitate literară, el a scris nu
meroase romane printre care: 
„Fiul pescarului", „Furtuna" și 
„Țărmuri noi".

în perioada 1940—1959, Vilis La
țis a fost președinte al Consiliului 
de Miniștri al R.S.S. Letone, iar 
timp de mai mulți ani și președinte 
al Sovietului Naționalităților ai So
vietului Suprem al U.R.S.S.



După runda
franco-mi-germană
Principalele deosebiri de vederi rămin in actualitate

PARIS 8 (Agerpres). — Mărfi 
a luat sfîrșit la Paris o nouă rundă 
a convorbirilor franco—vest-ger- 
mane la nivel înalt organizate 
periodic în conformitate cu pre
vederile Tratatului dintre cele 
două fări.

La sfîrșitul convorbirilor dintre Er
hard și de Gaulle, s-a făcut cu
noscut că cele două delegafii sînt 
de părere că este de dorit „relan
sarea", ideii cooperării între „cei 
șase". Subliniindu-se însă că în pre
zent nu se cunosc mijloacele prac
tice privind această relansare, se su
gerează ideea reluării obiceiului de 
a se fine reuniuni periodice în 
cursul cărora să aibă loc consultări 
ale miniștrilor de externe. Se arată 
că a fost discutată și problema apro
pierii Marii Britanii de Piafa comună, 
consfafîndu-se însă că o inifiativă în 
acest moment „nu este actuală". Cele 
două delegafii au abordat, de aseme
nea, problema Vietnamului — fiecare 
dintre ele exprimînd pozițiile proprii 
deja cunoscute.

După cum se știe, între guvernele 
celor două fări există o serie de pro
bleme divergente. Printre acestea, 
un loc important îl ocupă împărfirea 
responsabilităților nucleare în cadrul 
N.A.T.O. și componenta Comisiei u- 
nice în urma fuzionării executivelor 
celor trei organisme vest-europene — 
Piafa comună, C.E.C.O. și Euratom. 
Agenfia France Presse arată că în 
problema împărțirii responsabilități
lor nucleare nu s-a remarcat nimic 
nou. In ce privește componenta co
misiei unice, se arată că ea „urmea

ză să fie dezbătută în viitor’ de „cei 
șase”.

După cum se vede, principalele 
deosebiri de vederi dintre cele două 
guverne continuă să rămînă în actua
litate. Agenfia France Presse, refe- 
rindu-se la caracterul convorbirilor 
franco—vest-germane, arată că „s-a 
renunfat la „consfrucfii grandioase" 
și „idei ambifioase", discuțiile men- 
finîndu-se „pe planul mai prozaic al 
concretului și al realităților prac
tice".

Tn cursul tratativelor a mai fost 
abordată problema cooperării fran
co—vest-germane în diferite domenii 
tehnice și practice ca, de pildă, în 
domeniile industrial, energetic, al 
cercetărilor științifice, militare.

Alegerile din 
Costa Rica

SAN JOSE 8 (Agerpres). — în ale
gerile prezidențiale Jose Trejos Fer
nandez, candidatul partidului de opo
ziție Uniunea Națională, a obținut 
204 794 voturi față de 196 957 voturi 
totalizate de candidatul partidului de 
guvernămînt Eliberarea națională, Da
niel Oduber. Deoarece numărătoarea 
voturilor continuă, candidatul parti
dului de guvernămînt a refuzat să-și 
recunoască înfrîngerea pe care ob
servatorii o consideră însă certă.

A

VIZITA DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE
ROMÂNE IN ANGLIA

LONDRA 8. — (De la trimișii 
speciali Agerpres) : Luni seara 
Alexandru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației gu
vernamentale române, a oferit un 
dineu la Ambasada română din 
Londra. Au participat Michael Ste
wart, ministrul afacerilor externe, 
George Brown, ministrul econo
miei, Douglas Jay, ministrul co
merțului, Frank Cousins, ministrul 
tehnologiei, Fred Peart, ministrul 
agriculturii, Walter Padley, mi
nistru de stat la Foreign Office, 
Roy Mason, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului, și alte per
soane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, 
membrii delegației guvernamentale 
române și ambasadorul țării noas
tre la Londra.

în cursul dineului, Alexandru 
Bîrlădeanu și Michael Stewart au 
rostit toasturi.

Marți, tovarășii Gheorghe Cioa
ră și George Macovescu, mem
bri ai delegației guvernamen
tale române, precum și Ale
xandru Lăzăreanu, ambasadorul 
țării noastre la Londra, au făcut-

o vizită la centrala atomo-electri- 
că de la Bradwell, pe țărmul Mării 
Nordului. Ei au fost însoțiți de 
Frederick Lee, ministrul energiei 
al Marii Britanii, și de Leslie 
Charles Glass, ambasadorul brita
nic la București. La uzină ei au 
fost primiți de F. H. S. Brown, 
șeful Departamentului central al 
energiei electrice, de conducători 
și ingineri ai uzinei.

★
Marți seara, delegația guverna

mentală română, condusă de 
Alexandru Bîrlădeanu, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, a asistat la spectacolul de 
balet „Lacul lebedelor", la opera 
„Covent Garden" din Londra- De
legația a fost însoțită de James 
Callaghan, ministrul finanțelor al 
Marii Britanii, George Thomson, 
ministru de stat la Foreign Office, 
și alte persoane oficiale. Din par
tea delegației române a fost oferit 
un coș cu flori interpretei princi
pale — cunoscuta balerină Margot 
Fonteyn.

După spectacol, James Callaghan 
a oferit un dineu în cinstea dele
gației guvernamentale române. Ca șl în alte centre industriale din H. F. Germană, la Mannheim muncitorii demonstrează împotriva sporirii 

costului vieții

Ședința
Comitetului celor 1
Prezentarea Declarației guvernului

GENEVA 8. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de marți , a Comitetului ce
lor'18 pentru dezarmare, șeful de-

Radiațiile uneia din bombele atomice 
americane au contaminat o regiune

MADRID 8 (Agerpres). — Cores
pondentul din Madrid al ziarului 
englez „Dally Express" informează 
că detonatorul cu trotil al uneia 
din cele patru bombe atomice, 
pierdute pe teritoriul spaniol în 
urma prăbușirii bombardierului a- 
merican „B-52", s-ar fi desfăcut. 
Bomba ar fi început să emane 
raze radioactive Alfa. Satul 
lomares a fost declarat zonă 
terzisă. Locuitorii săi și cei 
împrejurimile acestui sat au 
evacuați. Locul catastrofei 
păzit de landarini spanioli și sol
dați americani. Potrivit afirmații
lor corespondentului la Madrid al 
altui ziar englez — „Daily Tele
graph", regiunea este ioarte radio- 
activizată.

în fotografie : Un birou de recla
mați! deschis de S.U.A. Ia Paloma
res pentru populația contaminată

(Telefoto : U.P.I.-Agerpres)

ts„Răzbeml portocalelor-
(Urmare din pag. I)

în unele , localități producă
torii au reușit să se asocieze în 
cooperative care asiguiă colecta
rea și vînzarea citricelor, iar în 
cazul imposibilității desfacerii lor 
pe piață le transformă în suc, ne- 
lăsînd recolta 
livezi.

Producătorii 
morii adresate 
că fixarea unor prețuri rezonabi
le, fabricarea de sucuri naturale 
din citrice, interzicerea importului 
de coca-cola, construirea de fa
brici de sucuri și încredințarea co
mercializării citricelor unor orga
nizații ale țăranilor.

Desfacerea citricelor producă
torilor greci a devenit o problemă 
cu grele repercusiuni asupra a 
zeci și zeci de mii de oameni. Căci 
exportul de portocale al Greciei 
spre vest bate și anul acesta pa
sul pe loc din cauza „războiului 
portocalelor' din Piața comună.

Consiliul ministerial al Pieței co
mune a aprobat fixarea unor „pre
țuri de securitate" pentru portoca
lele provenite din țările comuni
tății, protejînd astfel Italia de pe
ricolul importului de portocale din 
afara blocului pe Piafa „celor 6". 
Or, Grecia, fiind numai țară aso
ciată Pieței comune, nu beneficiază 
de aceste 
unele țări 
hotărîrea 
importă
Izrael și din țările nordului Africii, 
nemembre ale comunității, care le 
oferă la un preț mai scăzut.

Grecia produce anual 300 000 
tone portocale și 80 000 tone de lă
mîi. în anul 1964—1965 au fost 
exportate 129 000 tone portocale și 
37 000 tone lămîi. Țările socialiste 
au cumpărat 71,08 la sută din ex
portul de citrice al Greciei, în timp 
ce Piața comună doar 11,48 la 
sută. Și anul acesta exportul ci
tricelor urmează aceeași tendință. 
Astfel, în portul orașului Nauplia

să putrezească în

de citrice, în me- 
guvernului, revendi-

drepturi. în același timp, 
ale comunității, eludînd 
Consiliului ministerial, 

portocale din Spania,

R.D.G.
S. Țarapkin, alegației sovietice, 

prezentat declarația adresată con
ferinței de către guvernul R.D.G. 
Guvernul R.D.G. se pronunță pen
tru încheierea unui tratat de nedi- 
seminare a armei nucleare și de
clară că este dispus să-și asume 
obligația de a renunța la arma nu
cleară, dacă R.F.G. este, de aseme
nea, gata să-și asume o obligație 
similară. El cere puterilor nuclea
re „să îndepărteze de pe teritoriul 
Germaniei arma nucleară, dacă ele 
au amplasat-o pe pămîntul german 
și să lase acest teritoriu denuclea- 
rizat și pe viitor". Guvernul R.D.G. 
își exprimă speranța că, dacă am
bele state germane vor renunța la 
armele nucleare, iar armele nu
cleare străine de pe teritoriul Ger
maniei vor fi evacuate, Comitetul 
celor 18 state și Adunarea Gene
rală a O.N.U. „vor face demersuri 
pe lîngă toate puterile nucleare 
pentru ca acestea să dea poporului 
german garanții ferme și sigure că 
pămîntul german, orașele și satele 
germane nu vor deveni niciodată 
ținte pentru arma nucleară".

Președintele ședinței, delegatul 
american W. Foster, a respins de
clarația, invocînd motive de proce
dură. Următoarea ședință a Comi
tetului are loc joi.

L

dezbateri de

politica externă

FĂRĂ BUSOLĂ 
PE VALURILE 
CONJUNCTURII

cargourile încărcau portocale cu 
destinația Bulgaria, Iugoslavia, 
România și U.R.S.S. Asocierea la 
Piața comună nu a avut nici o ur
mare pozitivă pentru producătorii 
greci. Tot mai mult se subliniază 
aci faptul că dacă țările socialiste 
nu ar fi cumpărat citricele Greciei, 
o numeroasă categorie de oameni 
ai muncii ar fi la marginea dispe
rării.

In timp ce desfacerea producției 
de citrice ridică asemenea proble
me, producătorii din unele regiuni 
au de făcut față anul acesta difi
cultăților provocate de pierderile 
de recoltă, ca urmare a gerurilor. 
In regiunea Corint, de pildă, ulti
mele căderi de zăpadă au distrus 
mii de pomi și 20 la sută din re
colta 
rau 
să-și 
către
tocmite memorii către 
Agriculturii prin care se cere sus
pendarea restituirii datoriilor pro
ducătorilor. Totodată se cere ca 
producătorilor să li se dea puieți 
de lămîi și portocali pentru a-i în
locui pe cei distruși.

de citrice. Cultivatorii spe- 
ca din vînzarea recoltei 
achite o parte din datoriile 
Banca agricolă. Au fost în- 

Mjnisterul

SSJ PEKIN. Agenția China Nouă 
™“ anunță că deasupra Chinei 
de sud-vest a fost doborît un a- 
vion militar american de recu
noaștere fără pilot, care pătrun
sese în spațiul aerian al R. P. 
Chineze.

E®| PARIS. La Paris a fost prezen- 
tată in fata reprezentanților 

presei internaționale prima emisiu
ne a programelor de televiziune în 
culori, prin procedeul Secam, în
registrată pe magnetoscop. Agen
ția France Presse afirmă că prin 
calitatea superioară a imaginii 
transmise și prin simplitatea lui, 
noul procedeu are toate șansele să 
intre în scurt timp în circuitul in
dustrial.

874 de avioane atacatoare
doborite în R. D. Vietnam

HANOI 8 (Agerpres). — Agenția 
• V.N.A. anunță că la 7 februarie, in 

apropierea orașului Hanoi a fost 
doborît un avion militat american 
de recunoaștere fără pilot. Acesta 
este al 14-lea avion fără pilot do
borît deasupra Vietnamului de 
nord. Pe de altă parte, la 6 februa
rie, numeroase formațiuni de avi- • 
oane americane au bombardat și 
mitraliat numeroase regiuni popu-

late și obiective economice din 
R. D. Vietnam. La 7 februarie, a- 
vioanele cu reacție americane au 
continuat raidurile asupra R. D. 
Vietnam. în nordul provinciei 
Nghe An a fost doborît un reactor 
american, iar pilotul a fost captu
rat. în total, deasupra Vietnamului 
de nord au fost doborîte pînă în 
prezent 874 avioane atacatoare.

■' LONDRA 8 (Agerpres). — în Ca
mera Comunelor au avut loc marți, 
la cererea opoziției, dezbateri pri
vind situația din Asia de sud-est. 
Deschizînd dezbaterile, liderul opo
ziției conservatoare, Edward Heath, 
a afirmat că participarea Frontului 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud „la o eventuală confe
rință pentru restabilirea păcii în 
Vietnam este o măsură indispensa
bilă". în același timp, însă, el a în
cercat să- justifice reluarea bom
bardamentelor americane asupra 
R. D. Vietnam invocînd „situația 
militară din Vietnamul de sud".

Referindu-se la relațiile dintre 
Indonezia și Malayezia, Heath s-a 
declarat în favoarea menținerii 
trupelor britanice în această regiu
ne. El s-a pronunțat, printre altele, 
pentru crearea unei organizații eco
nomice, care să grupeze Filipinele, 
Indonezia, Malayezia, Singapore, 
Tailanda și, eventual, Birmania.

In continuarea dezbaterilor a 
luat cuvîntul primul ministru, 
Harold Wilson, care a declarat că 
războiul din Vietnam se află acum 
în impas și că există un grav pe
ricol de a-1 vedea extinzîndu-se 
într-un mare război terestru în 
Asia. Răspunzînd la o întrebare 
pusă de opoziția conservatoare. 
Wilson a reafirmat cunoscuta po
ziție a guvernului său față de poli
tica S.U.A. în Vietnam. Răspunsul 
a fost adresat, în același timp, și 
aripei de stînga a laburiștilor care, 
luni noaptea, au prezentat o mo
țiune exprimînd dezacordul față 
de această poziție.

Ani de-a rîndul s-a vorbit despre 
faptul că economia R. F. Germane 
este una dintre cele mai stabile din 
Occident. De la o vreme însă, presa 
străină constată că cerul economiei 
vest-germane se înnorează. Primele 
semne s-au făcut simțite în vara anu
lui trecut, cînd balanța comerțului ex
terior al R.F.G. a început să înregis
treze deficite. De atunci, balanța co
mercială — acest important barome
tru al stabilității economice — indică 
în permanență „timp nefavorabil”. La 
sfîrșitul lui 1965, locul excedentelor 
semnalate în ultimii ani a fost luat 
de un deficit de 5 miliarde de mărci. 
Acest dezechilibru a atîrnat greu în 
balanța de plăți externe, care s-a .în
cheiat cu un minus de 5,9 miliarde de 
mărci, cifră ce ilustrează volumul go
lului creat anul trecut în trezoreria 
R.F.G.

Statisticile oficiale arată că princi
palele cauze ale acestor fenomene 
trebuie căutate nu atît în afara, cît 
în inferiorul țării. Este adevărat că in
dustriașii vesf-germani încearcă să le 
explice prin diminuarea comenzilor 
din străinătate. De altfel, criza de des
facere din industria carboniferă tinde 
să se extindă și asupra industriei side
rurgice — timpul de lucru în oțelării 
a fost redus recent, afecfînd aproape 
30 000 de muncitori. O slăbire a acti
vității s-a remarcat și în industria con
structoare de mașini. Totuși, exportu
rile Republicii federale au sporit în 
1965 cu 10 la sută față de anul pre
cedent, iar profiturile monopolurilor 
au atins un nivel record. Aceasta de
notă că produsele vest-germane rămîn 
competitive, deși se constată o înăs
prire a concurenței pe piața occiden
tală.

Importurile însă au crescut mai 
mult (cu 20 la sută) decît exporturile. 
Și aceasta este una dintre principale'e 
cauze ale deficitului comercial. Unii 
specialiști vest-germani sînt de părere 
că situația balanței comerciale a R.F.G. 
s-ar fi prezentat altfel la sfîrșitul lui 
1965, dacă guvernul federal nu ar fi 
cumpărat, anul trecut, din străinătate 
echipament militar în valoare de a- 
proape 2 miliarde de mărci. Semnifi
cativ este și faptul că, în ciuda măsu
rilor privind obținerea de economii 
bugetare, anunțate de autoritățile 
vest-germane, zilele trecute s-a făcut

cunoscut oficial că R.F.G. va continua 
să acorde ajutor militar unor fări din 
N.A.T.O. și va contribui la întărirea 
flancului de sud-est al alianței nord- 
atlantice.

O altă cauză a dificultăților din eco
nomia R.F.G. este și sporirea prețuri
lor. In 1965, nivelul prețurilor a cres
cut mai mult decît în oricare alt an din 
ultimii 15. Din datele publicate de 
Uniunea sindicatelor vest-germane 
reiese că, anul trecut, prețurile celor 
mai importante produse alimentare 
s-au majorat între 7 și 21 la sută, 
iar costul vieții a sporit cu 4 la sută. 
Acest fapt a dat un avînt sporit miș
cării revendicative, care — după cum 
relatează ziarele vest-germane — cu
prinde în prezent peste 10 milioane 
de muncitori și funcționari. Agențiile 
de presă subliniază că într-o serie de 
centre industriale din R. F. Germană 
negocierile dintre sindicate și patroni, 
privind încheierea noilor contracte de 
muncă, au eșuat.

Ce perspective se întrezăresc ? 
„Cercurile politice și de afaceri din 
Republica federală — scrie ziarul en
glez „The Times" — nu sînt cîtuși 
de puțin optimiste în ce privește 
evoluția în viitorul apropiat a econo
miei vest-germane". Ziarele occiden
tale asemuiesc actuala situație din 
economia R.F.G. cu aceea a unei 
nave care plutește fără busolă oe 
valurile conjuncturii ce pot duce în
tr-o bună zi în direcția unei depre
siuni mai mult sau mai puțin pro
funde.

...„Cel ce nu înaintează dă înapoi", 
spunea Goethe. își va găsi oare ma
xima poetului german o ilustrare prac
tică în evoluția economiei R.F.G. în 
1966?" — se întreabă comentatorii de 
presă.

Gheorghe CERCELESCU

Pregătită in cele mai 
mici detalii, operația 
„White wing" (Aripa albă) 
a constituit un eșec pen
tru strategii comandamen
tului american de la- Sai
gon. Cu totul altceva se 
aștepta generalul West
moreland să raporteze ofi
cialităților americane la 
Honolulu.

După i 
agențiile 
albă" a 
portantă 
acum in 
dus de S.U.A. în Vietna
mul de sud. Agențiile de 
presă notează „amploarea 
fără precedent" a dispozi
tivelor angajate, efective
le americane ridicindu-se 
la 15 000 militari din mari
nă și din prima divizie de 
cavalerie aeromobilă. 1- 
deeo tactică a comanda
mentului american a fost 
să pătrundă și să ia cu 
asalt „puternicele unități 
Vietcong" presupuse a se 
alia in depresiunea An 
Flao. lungă de 35 kilome
tri și largă de 5 km. In- 
cepind de simbătă la prinz 
depresiunea a fost practic 
„curățită", fiind supusă u- 
nor violente bombarda
mente de artilerie, iar in-

au transmis 
presă. ..Aripa 
cea mai im-

cum
: de
tost
operație de pinri 
cadrul războiului

cepind de luni, o dată cu 
revenirea timpului frumos, 
și bombardamentelor avia
ției, iar ieșirile 
văile laterale au 
Închise, 
soldatii 
nezi și 
reușit

iar ieșirile spre 
laterale au lost

Cu toate acestea 
americani, saigo- 
sud-coreeni n-au 
să repereze și să

ției France Presse, Marc 
Hutten a transmis:

„Am participat la ope
rația „Aripa albă" cu pri
mul batalion al regimen
tului 6 din prima divizie 
de cavalerie aeromobilă. 
Ora H a operației a În
ceput simbătă la prlnz.

0 BĂTĂLIE
CARE N-A AVUT

LOC...
„stabilească contactul" cu 
tortele de eliberare și nici 
măcar cu grosul populației 
locale (23 000 locuitori) 
care aproape că „a dispă
rut... in pămint" — după 
cum relatează France 
Presse — spre „stupefacția 
strategilor americani".

Trimisul special al agen

Elicoptere ne-au adus in 
virtul unei creste de mun
te care domină la vest de 
depresiunea An Flao. Un al 
doilea batalion de artile
rie a luat poziție mai jos. 
Tunurile ce ținteau valea 
au deschis indată foc. Cu- 
rind s-a lăsat noaptea. 
Vremea s-a stricat. Dimi-

neaja ne-am sculat muiati 
de ploaie și cuprinși de 
frig. Duminică, vremea a 
continuat să se înrăută
țească. Toată creasta mun
telui era acoperită de bru
mă. Și nici nu puteam să 
coborim, nefiind posibil 
vreun sprijin aerian. «Viel- 
corigii vor profita pentru 
ca s-o șteargă» — ne spu
ne un ofi/er. Ne petrecem 
toată ziua strinși unul in
tr-altul sub trombele 
apă. Petrecem o 
noapte pe munte. Pînă la 
urmă ploaia a 
Luni dimineață ne-am scu
lat sub un cer albastru. La 
8,20 a sosit ordinul să 
coborim. Mărșăluim 6 ore. 
Înaintarea se tace cu greu. 
Străbatem o zonă de ore
zarii apoi intrăm 
sat. Nici 
O rafală 
la 50 de 
sește un 
americani impinglnd 
tărâm, clasați drept «sus
pect!». In spatele lor un 
al treilea om se clătina, 
insingerat. încă șapte sus
pect! arestați — este tot 
ce am găsit după ce am 
<cură(it» de două-trei ori 
satul..."

de 
a doua

încetat.

intr-un 
țipenie de om. 
izbucnește totuși 
metri de noi. So- 
grup de soldați 

doi

NOI DEZVĂLUIRI
ÎN „CAZUL
BEN BARKA"

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris 
continuă ancheta în „cazul Ben Bar
ka". în cursul zilei de luni judecă
torul de instrucție Zollinger a luat 
parte la confruntarea dintre Antoine 
Lopez, șef de escală la aeroportul 
Orly, agent al Serviciului de docu
mentare externă și contraspionaj 
francez, și Marcel Le Roy, șeful direct 
al lui Lopez în serviciul de contra
spionaj.

în’ cursul confruntării, Marcel Le 
Roy, care pînă în prezent declarase 
că nu știe nimic în legătură cu răpi
rea liderului marocan Ben Barka, a 
recunoscut că Antoine Lopez îl pu
sese la curent cu o serie de probleme 
privind răpirea lui Ben Barka de către 
poliția secretă marocană încă de la 
12 octombrie.

| Doar trei ore

! de discuții
i
I la Pearl Harbour

începute luni, întrevederile „la 
nivel înalt" americano—sud-viet- 
nameze de la Pearl Haibour (in 
Haway) au luat marți sfîrșit. Con
vorbirile au durat, de fapt, doar 
trei ore, în cursul cărora președin
tele Johnson a exprimat dorința 
guvernului S.U.A. „de a merge 
pînă la capăt" in intervenția din 
Vietnam. Partea sud-vietnameză a 
cerut intensificarea măsurilor mili
tare împotriva forțelor de elibera
re și a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam. Vicepreședin
tele S.U.A., Humphrey, va ple
ca miercuri Ia Saigon pentru a 
continua întrevederile „la nivel 
înalt".
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