
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJbVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAI AL P.C.R.

PREAMBUL

LA CONGRES

Paul ANGHEL

Anul XXXV Nr. 6910 Sîmbătă 5 martie 1966 6 PAGINI - 30 BANI

Primăvara 

pe Ialomița

SI UTILAJELE TEHNOLOGICE
PE ȘANTIERELE

5

CUM AJUNG PROIECTELE

O dată cu sosirea primăverii semănatul culturilor din prima urgență se desfășoară cu 
intensitate pe tarlalele cooperativelor agricole

Volumul de Investiții din fondurile sfatului, care urmează să se rea
lizeze în 1966 în regiunea Oltenia, se ridică la peste 4 miliarde de lei. 
Fondurile sînt destinate continuării lucrărilor de construc(ii-montaj la o 
serie de obiective începute în anii precedent, construirii de noi capa
cități de producfie, dezvoltării și modernizării unor întreprinderi exis
tente. La Consfătuirea pe (ară a lucrătorilor din construcții s-a sublinia! 
încă o dată că realizarea volumului de investijii planificat, desfășurarea 
în ritm sus)inut, conform graficelor, a lucrărilor pe șantiere presupun, 
înlre altele, două premise esenfiale : asigurarea din timp și completă 
a documentafiei tehnice și livrarea la termene corespunzătoare a utila
jelor tehnologice. Modul în care beneficiarii de investifii rezolvă aceste 
probleme a constituit tema unei discuții a corespondentului nostru, Vic
tor Deleanu, cu tovarășii ȘTEFAN DUȚĂ și MARCU LEPĂDAT, mem
bri ai comisiei economice a Comitetului regional de partid Oltenia.

— Au trecut din acest an 
două luni. Este asigurată do
cumentația tehnică pentru lu
crările de investiții planificate 
a se executa în acest an ?

ȘTEFAN DUȚA : La indicația 
biroului comitetului regional de 
partid, un colectiv de activiști ai 
comisiei economice și specialiști 
din construcții, a analizat recent 
stadiul asigurării cu documentație 
tehnică și al contractării și achizi
ționării utilajelor de către titu
larii de investiții. Se poate afir
ma că pentru trimestrul 1, iar la unele 
obiective chiar pentru întregul an, au 
fost elaborate documentațiile tehnice. 
Dar ele nu au fost predate în întregi
me șantierelor. Trustul de foraj și 
Complexul de materiale de con
strucții din Tg. Jiu nu dispun în 
prezent de proiecte pentru lucrări 
în valoare de circa 9 milioane lei. 
Șantierul baraj Rovinari nu a pri
mit nici pînă acum documentația 
pentru execuția nucleului de argi
lă, deși această lucrare trebuia în
cepută în trimestrul II al anului 
trecut.

Aș vrea să adaug că, deși în unele 
cazuri există documentație de execu
ție, totuși unitățile beneficiare nu o 
predau organizațiilor de construcții 
pentru a o studia și a trece imediat 
la organizarea lucrărilor. Asemenea 
cazuri se constată la uzina „Elec- 
troputere" Craiova pentru un vo
ii,im de lucrări de 18 milioane lei și 

sfatul popular regional pentru 
30- milioane lei. Din cauză că pre
darea documentației nu a ținut pa
sul cu ritmul de execuție, con
structorii au fost nevoiți să aplice 
unele proiecte în mod mecanic, 
fără a le analiza în prealabil. li
nele neajunsuri criticate la Con
sfătuirea pe țară a lucrătorilor din 
construcții s-au manifestat și la 
anumite obiecte de investiții din 
regiunea Oltenia. Pentru remedie
rea lipsurilor constatate pe par
curs s-a emis un mare vo
lum de note de comandă, s-au 
efectuat dese refaceri de lucrări. 
La Combinatul chimic și termo
centrala Craiova s-au emis note de 
comandă în valoare de 43 milioane 
lei și, respectiv, 18 milioane lei, la 
întreprinderea prefabricate

Craiova — de 29 milioane lei. Se 
simte, deci, nevoia unei colaborări 
mai strînse între proiectant, bene
ficiar și constructor.

— Ce ne puteți spune des
pre calitatea documentației 
tehnice și pregătirea proiecte
lor de organizare a șantiere
lor ?

MARCU LEPĂDAT : Sub aspec
tul calității documentației de execu
ție, în unele cazuri se constată că pro- 
iectanții nu reflectă în deviz valorile 
reale ale unor articole de lucrări. 
Aceasta dă naștere la obiecții și 
divergențe între organizațiile de 
construcții și proiectant, ducind în 
cele din urmă la depășirea valori
lor aprobate. La Fabrica de nutre
țuri concentrate din Băilești (pro
iectant I.S.P.A. București), costurile 
inițiale au fost depășite cu circa 
700 000 lei ; la Complexul de mate
riale de construcții Tg. Jiu (pro
iectant I.P.C.M.C.) și grupul școlar 
al acestuia — cu 800 000 lei, iar la 
Complexul industrial 
(proiectant I.P.I.A.) — 
lei. Trebuie să arătăm 
tatea organizațiilor de 
printre care Trustul regional Olte
nia, întreprinderea 6 construcții, 
I.S.C.M., șantierul 
construcții-montaje miniere de la 
Ploștina și altele, nu au întoc
mite proiectele de organizare pen
tru lucrările din planul pe 1966.

alimentar 
cu 300 000 
că majori- 
construcții,

Trustului de
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ORELE

Experiența noastră și cîteva

Dintre nenumăratele 
care reliefează pregnant 

muncii organizațiilor de 
dezvoltarea democrației 

participarea unui număr 
de comuniști la munca

aspecte 
intensi-

ficarea 
partid, 
interne, 
crescînd 
de conducere desfășurată. de or
ganele de partid se cere relevat 
pe prim plan creșterea continuă 
a rolului activului de partid.

Experiența organizației regio
nale P.C.R. Brașov confirmă în
semnătatea deosebită a acestuia 
în ansamblul activității de 
partid ; mai mult, am putea 
spune, comparînd activitatea u- 
nor organe locale de partid, că 
rezultatele folosirii activului repre
zintă un indicator fără greș al ni
velului muncii de partid. Și aceas
ta este firesc. Sarcinile trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
sînt atît de vaste. în toate sec
toarele construcției socialiste se 
ridică probleme specifice de o 
asemenea complexitate și varie
tate îneît. soluționarea lor Ia ni
velul exigențelor actuale este de 
neconceput fără atragerea în 
jurul organelor de partid a unui 
larg activ alcătuit din comuniști 
cu temeinică pregătire profesio-

loan VOINA
prim secretar al Comitetului 

regional P.C.R. Brașov

nală și politică — cadre de
partid și de stat, ingineri, eco
nomiști. arhitecți, muncitori cu
înaltă calificare, specialiști din
industrie și agricultură, medici, 
profesori, juriști.

Există un raport direct nemijlo
cit, între sfera de cuprindere a ac
tivității unui comitet de 
eficacitatea, operativitatea 
pefența sa în rezolvarea 
melor, pe de o parte, și

partid, 
și com- 
proble- 

calitafsa 
muncii cu activul de partid, pe 
altă parte.

Analizele efectuate într-un 
de întreprinderi de colective 
specialiști din cadrul activului 
de partid, conduse de membri ai 
biroului comitetului regional, au 
înlesnit plenarei comitetului re
gional, la care a participat și 
activul din industrie, să dezbată 
temeinic problema calității, să 
adopte măsuri pentru lichidarea 
lipsurilor și îmbunătățirea mun-

PIERDUTE

de

șir 
de

cil. Este grăitor în privința roa
delor acestei acțiuni introduce
rea în fabricație a 90 de produse 
noi față de 70 planificate și 
omologarea a 24 produse.

Esențialul este situarea perma
nentă a activului în miezul muncii 
de partid. Noi am' combătut ten
dințele de convocare a activului 
doar în ajunul unor date festive 
sau cu prilejul unor evenimente 
deosebite. A audia un referat 
sau o expunere e desigur- folo
sitor, dar a limita la aceasta 
munca cu activul înseamnă a-i 
denatura sensul.

Concluzia ce o desprindem 
din rezultatele obținute în ul
timii ani este că munca acti
vului se dovedește cu atît mai 
rodnică cu cît forfele sale nu sînt 
risipite în zeci de direcții, ci mobi
lizate spre secforul-cheie, spre 
obiectul esențial. Totul depinde aci 
de priceperea de a discerne din 
multitudinea sarcinilor actuale aceea 
de solutionarea căreia depinde în 
ultimă instanță mersul înainte pe un 
front larg — și de a orienta 
în această direefie munca ac-

(Continuare în pag. a Il-a)

Anotimpul satelor a începui mal 
devreme, din chiar miezul lui februa
rie, care a devenit, anul acesta, au
riu. Dezbrăcînd mai demult velin(a ei 
albă, cîmpia n-a mai așteptat zăpada 
mieilor, ci a renăscut din primul ceas 
cu soare, inaugurînd primăvara pe 
sute de mii de hectare care acum 
aburesc.

Acum o săptămînă, pe cele trei 
Crișuri, cooperatorii ieșiseră la semă
nat. La Sînfana, sub vaste acoperișuri 
de sticlă, roșiile înfloriseră, iar cas
traveții și ardeii miroseau a trufanda. 
Dar pornind ieri spre Cîmpia Dunării, 
am constatat că și aici primăvara și-a 
slobozit cu chiot hergheliile, antre- 
nînd satele într-un iureș al activității 
care anticipează zilele de mai.

Chiar la primele ore ale dimineții, 
pe șoseaua spre Slobozia și pe dru
murile laterale de pămînt, convoaie 
de căru(e, încărcate cu oameni, go
neau spre cele patru zări ale Bără
ganului unde începuse, încă din zi
lele trecute, ofensiva primului bob. 
Și mai de dimineață se sculaseră trac
toriștii, iar farurile mașinilor, răzbind 
prin ceafă, se îngînau cu lumina zo
rilor.

Prim popas, Coșereni, la cotul la- 
lomitei. Mă aducea aici o scrisoare, 
trimisă redacfiei de tovarășul Nicolae 
AAicșan, președintele cooperativei a- 
gricole din această comună. „Am în
cetat să ne preocupăm numai de in
teresele noastre — se spunea în scri
soare. în 
Nafionale 
deschide 
fiva de a 
împreună 
în comun 
irigații".

Știam că gospodarii din Coșereni 
și-au văzut bine și cu folos de intere
sele unitafii lor, pe care au ridicat-o 
la nivelul unei cooperative puternice. 
Din totalul de 7 milioane lei al veni
tului pe anul trecut, peste 3 milioane 
lei provin numai din culturile irigate. 
Cele 350 ha irigate în brazdă 
sau cu aspersoarele au adus deci 
cooperativei aproape jumătate din 
venitul pe anul 1965 I E cît se poate 
de normal ca, apreciind avantajele, 
cooperatorii de aici să-și propună ex
tinderea suprafețelor irigate, care vor 
atinge la sfîrșitul cincinalului circa 
700 ha. Pentru aceasta s-au luat din 
vreme măsuri. încă de anul trecut s-a 
amenajat un bazin de acumulare pe 
o albie abandonată a lalomifei, unde 
iarna și primăvara se sfrîng mari can
tități de apă, o importantă rezervă la 
vreme de secetă. Proiectul de ame
najare a suprafețelor ce vor fi irigate 
în viitor se află în studiu. Legat de 
el este, desigur, și planul de inves
tiții, dar cooperatorii știu acum că 
fiecare leu cheltuit în acest sector se 
recuperează de cîteva ori în cursul 
aceluiași an.

— In ce constă proiectul de co
laborare cu vecinii ? îl întreb pe 
președintele de la Coșereni, după ce 
am analizat împreună rezultatele ob
ținute pînă acum în lupta pentru 
fertilizarea solului.

— Să trecem la hartă, mă invită 
Nicolae Micșan. lată, lalomifa pune 
hotar intre trei cooperative : Coșe
reni, Dridu și Borănești. Surplusul 
de apă de la orezăria noastră ar pu- 
fea fi folosit pentru irigații de veci
nii de la Dridu, fără nici o investi
ție. Trebuie doar să-și aducă două

aspersoare lîngă canalul nostru de 
evacuare și să ude, fără nici o chel
tuială, circa 30 ha de semănături. 
Prin trasarea a încă două canale, 
suprafaja irigată se poate extinde 
pînă la 80 ha.

— Și la Borănești ?
— Aici lucrarea pretinde, ce-i 

drept, cîteva investiții. Ar trebui ca 
vecinii să sape un canal nou, de 1 
km, și să monteze o motopompă care 
să împingă apele pînă la tarlalele 
lor. Stau încă în rezervă, n-au pre
văzut investiția pentru acest an. Dis
cutați cu ei I

Ne-am repezit întîi pînă la Dridu, 
pentru a constata direct cum a 
primită inițiativa cooperatorilor 
la Coșereni. Inginerul agronom 
xandru Ene de la cooperativa 
aici a desfăcut pe masă același 
de amenajări, unde totul fusese de 
acum precizat pînă la ultimele amă
nunte.

— Inifiativa e bună, am acceptat-o 
imediat, am și făcut un proces ver
bal asupra înțelegerii, semnat de 
conducerile celor două unifăfi și de 
un reprezentant al Uniunii coopera
tiste raionale. Am putea spune că 
primul act al Uniunii s-a semnat la

fost 
de 

Ale- 
de 

plan

cinstea Congresului Uniunii 
a Cooperativelor care se 
la București, am luat ini|ia- 
ne ajuta vecinii, elaborînd 
cu ei un plan de folosire 
a apelor lalomifei pentru

(Continuare în pag. a V-a)

In Comitetul economic 
al Consiliului Economic și 
social al O.N.U.

România - coautoare

problema turismului
Cele două rezolu

ții au ca obiective 
declararea 
1967 ca 
rismului internațio
nal" și elaborarea 
de acțiuni privind 
dezvoltarea coope
rării în domeniul tu
rismului internațio
nal.

anului
„An al tu-

S.U.A.

Audierile din Comisia 
senatorială privind 
războiul din Vietnam

Senatorul W. Ful
bright a condamnat 
trimiterea de noi 
trupe intervențso- 
niste.

ALE MAGAZINELOR

Uzinele „Rulmentul" din Brașov. Se 
afișează rezultatele întrecerii so

cialiste
Foto : M. Cioc

H Inventarierea.. 
renovărilor ® Magazine în concediu

inventarelor H Dinamica tergiversării

Totul pare a se desfășura cu pre
cizia unui mecanism de ceasornic. 
Cumpărătorii știu că magazinele 
sînt deschise de la ora cutare pînă 
la ora cutare, șase zile pe săptămî
nă, unele și duminica ; vin, cumpă
ră, pleacă... Rețeaua comercială a 
Capitalei îți dă, privită în ansam
blu, această imagine. Totuși, maga
zinele își închid din cînd în cind 
ușile. Pentru zile, săptămîni și chiar 
ani. Programul lor de lucru este în
trerupt. Ce se întîmplă ? Care este 
misterul orelor pierdute din timpul 
de vînzare, cînd cumpărătorul vine 
zadarnic în fața ușilor zăvorite ?

La controlul financiar intern al 
Direcției comerciale ni s-a furnizat 
o cifră uluitoare : numai pentru 
efectuarea inventarelor se consumă 
cam 50 000 de zile anual, ziua fiind 
socotită la 8 ore. Continuînd calcu
lul, ajungem la constatarea că ma
gazinele Capitalei pierd într-un an 
cu inventarele cam 137 de ani. 
De ce ?

Conform unor norme și ordine în 
vigoare, în oricare unitate trebuie 
să se facă inventarul cel mult de 
patru ori și cel puțin o dată într-un 
an. Desigur, nu punem în discuție 
numărul și oportunitatea inventa
relor ; aceasta este o problemă a 
forurilor de specialitate. Cumpără
torii se întreabă însă, pe drept 
vînt, de ce durează ele un timp 
permis de lung și de ce aceste 
ventare sînt „masate" uneori 
tr-o anumită perioadă ? Ceea
surprinde este faptul că organele 
comerciale consideră aproape im
posibil de soluționat această pro
blemă.

Să vedem și cum se desfășoa
ră o operație de inventariere. In
trăm într-o unitate de mercerie. 
De obicei, aici ușile stau închise 
timp de aproape două săptămîni. 
Un om stă pe scaun —■ revizorul — 
și urmărește atent un alt om — ges
tionarul — care numără, măsoară, 
socotește. Fiecare notează rezulta
tul în registrele-inventar și opera
ția continuă. Se numără fiecare 
nasture, se măsoară fiecare pangli- 
cuță. Toată treaba o face doar ges
tionarul. Numai el are dreptul să 
„pună mîna". Ceilalți privesc sau 
ajută la sortare, chiar dacă sînt 
vînzători în aceeași unitate, 
opt ore — uneori chiar mai 
— ușile se sigilează și a doua 
tualul continuă. Și tot așa
săptămîni... Ne amintim însă că de
cretul 145 spune că „gestiunea este

După 
puțin 
zi ri- 
două

cu- 
ne- 
in- 
în- 
ce

colectivă", deci aceeași răspundere 
pentru buna gospodărire și integri
tate a fondului de marfă revine 
fiecărui lucrător din magazin. De 
ce atunci nu contribuie efectiv fie
care la inventariere, scurtîndu-se 
astfel timpul de imobilizare a uni
tății ? Se pare că piedica o consti
tuie ordinul M.C.I. nr. 14 444, care 
arată „că doar gestionarul răspun
de". Rezultatul ? Prelungirea de 
două, sau mai multe ori, a timpu
lui de inventariere.

Conducătorii organizațiilor co
merciale consideră că rapiditatea 
acestei operații depinde și de com
petența revizorilor, de felul cum ei 
organizează și conduc efectuarea

r

I
I
I

Vasile TINCU
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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit
pe vicepreședintele Vecei Executive Federale 

a R. S. F Iugoslavia
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Central al Partidului 
Român, a primit vineri în au
diență pe Boris Kraiger, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia, care se 
află într-o vizită în Republica 
Socialistă România.

La primire a participat tovară
șul Alexandru Bîrlădeanu, prim-

ÎNSEMNĂRI DIN U.FL.S.S:

Ceaușescu, 
Comitetului 

Comunist

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România.

A fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R. S. F. Iugoslavia 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție prietenească.

(Agerpres)

„Trei inele
în jurul Ecuetorul^ift

Pe 
cu 
au

Ceasul electric de 
peronul gării „scrie" 
lumini minutele care 
mai rămas pînă la pleca
rea trenului. Ultimii călă
tori urcă în vagoane. Să 
urcăm și noi o dată cu ei 
pentru a face o călătorie 
pe magistialele de oțel 
ale Uniunii Sovietice.

...Dacă toate liniile ferate 
ale Uniunii Sovietice ar fi 
puse cap Ia cap, ele ar 
alcătui trei inele în jurul 
Ecuatorului. în fiecare an 
rețeaua de linii se lărgeș
te, cuprinde noi regiuni, 
pe diferite porțiuni se 
construiesc linii duble. în 
anii septenalului, la re
țeaua existentă înainte 
s-au adăugat linii noi, cu 
o lungime totală de peste 
6 000 de kilometri.

Cel mai important

obiectiv al septenalului în 
domeniul transportului fe
roviar a fost linia Aba- 
kan-Taișet. Primul tren a 
trecut pe noua magistra
la, lunga de 647 kilome
tri, la începutul lui 1965, 
iar electrificarea 
terminat la sfîrșitul 
luiași an. La 9 decembrie 
1965 a fost semnat actul 
de recepționare și dare în 
exploatare permanentă a 
căii ferate electrificate 
Abakan-Taișet — ultima 
porțiune a celei de a doua 
linii transsiberiene, care 
începe în regiunea Celea- 
binsk, face apoi un mare 
arc spre răsărit prin Țe- 
linograd, Pavlodar, Kulun- 
da, Novokuznețk, Abakan 
și Taișet. Ea are un rol 
deosebit de important 
pentru economia Siberiei, 
permițînd includerea în

liniei s-a 
ace-

circuitul economic a unor 
zone deosebit de bogate 
în resurse naturale, dar 
care odinioară erau greu 
accesibile. Este vorba de 
masivele forestiere din 
bazinul fluviului Enisei, de 
zone în care se află ză
căminte de fier cu un con
ținut de metal de 55 la 
sută, de straturile de 
cărbuni și filoanele de 
metale neferoase din re
giunea munților Saiani, 
unde se naște acum un 
mare complex industrial, 
a cărui inimă va fi hidro
centrala Saiano-Șușen- 
skoe cu o putere instalată 
de 5 800 000 kilowați. Noua 
arteră a descongestionat 
principala magistrală 
transsiberiană pe o dis
tanță apreciabilă, între 
Urali și regiunea lacului 
Baikal.

In noiembrie anul tre
cut a fost dată în exploa
tare porțiunea de cale fe
rată Kîzîltu-Irtiskoie, cu o 
lungime de 172 de kilo
metri și care a legat re
giunea Omsk cu Kazah- 
stanul. Acum, garniturile 
încărcate cu cărbune din 
Kuzbas pot ajunge în Ura
lul de sud, evitînd cea 
mai aglomerată porțiune 
a magistralei transsiberie
ne. Recent, au început să 
circule trenurile și pe ra
mura Minibaevo-Krugloie 
Pole, care va contribui la 
punerea în valoare a bo
gatelor resurse de țiței din 
Tataria.

Silviu PODIMĂ

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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UN POTENȚIAL
DE CERCETARE

PUȚIN
Stabilind marile obiective de vii

tor, cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. a trasat sarcina intensifică
rii activității de cercetare științifică 
și utilizării pe scară tot mai largă 
a rezultatelor ei. Aceasta presu
pune folosirea cu chibzuință și efi
ciență a tuturor forțelor capabile 
să-și aducă contribuția la întreaga 
viață socială, la progresul conti
nuu al orînduirii noastre socialis
te. Există, desigur, domenii în care 
cercetările științifice dau rezultate 
mai rapide, mai spectaculoase, în 
care efortul creator dobîndește 
mai repede o finalitate evidentă. 
Sînt însă și domenii în care 
efectul cercetărilor, al căutărilor 
creatoare nu se vede imediat și 
direct, ci după ani și ani, proiectat 
pe fondul general al nivelului de 
civilizație, de cultură al societății. 
Este vorba de activitatea științifică 
în domeniul didacticii.

Etapa în care ne găsim impune 
și în domeniul învățămîntului ini
țierea unor măsuri menite să ducă 
Ia continua dezvoltare și perfecțio
nare a sistemului de pregătire și 
educare a generațiilor viitoare.

Azi, cînd munca la catedră nu 
mai este privită ca o activi
tate ce se repetă concentric, fără 
schimbări și fără contribuția per
sonală a învățătorului sau profe
sorului, este nevoie, după părerea 
mea, de o îmbunătățire a organi
zării și îndrumării cercetărilor știin
țifice, cave să deschidă perspective 
noi școlii, precum și de o mai bună 
valorificare a potențialului de cer
cetare al zecilor de mii de mem
bri ai corpului profesoral.

Experiența a dovedit că pe
dagogia și didactica se perfec
ționează și își îmbogățesc conți
nutul datorită atît contribuției cre
atoare aduse de cercetători consa- 
orați, cît și de cadre didactice cu 
îndelungată și bogată activitate la 
catedră. Fată de cerințele actuale 
ale învăfămîntului nostru, încadrat 
în complexul înfloririi culturii ro
mânești, consider că sînt prea pu
țin stimulate și folosite în cercetă
rile de pedagogie și metodică 
priceperea și capacitățile creatoa
re ale învățătorilor și profesorilor 
din școlile de toate gradele. Și, 
după oărerea mea. domeniile de 
specialitate în care aceștia și-ar 
putea aduce contribuția sînt nume
roase. Iată cîteva.

Institutul de științe pedagogice, 
institutele de perfecționare, cate
drele de pedagogie din învățămîn- 
tul superior întreprind diferite cer
cetări pentru perfecționarea ma
nualelor, alcătuirea unor metodici 
noi pentru școala de cultură ge
nerală și liceu ș.a. Adeseori însă 
munca de informare, elaborare și 
verificare a acestora este încre
dințată îndeosebi unor cadre care 
de mulți ani nu mai predau în ase
menea școli. Pornind de la consi
derentul că îmbunătățirea substan
țială a conținutului manualelor și 
metodicilor pentru școala generală 
și liceu este legată de expe
riența pozitivă dobîndită la cate
dră, considerăm firesc ca la aces
te studii să fie antrenați cît mai 
mulți învățători și profesori care 
au o experiență rodnică și continuă 
în învătămîntul general și mediu. 
Fără să mai vorbim de faptul că se 
inițiază diferite studii și experimen
te ale căror premise sînt popu
larizate pe. larg, dar ale căror con
cluzii rămîn de multe ori învăluite 
în mister. Așa s-a întîmplat cu ex
perimentarea predării pe obiecte

VALORIFICAT
la clasele mici, cu învățămîntul 
programat la clasele V—VIII ș.a. 
Nu încape nici o îndoială că mun
ca de cercetare, de experimentare 
în învățămînt, ce se desfășoară în- 
tr-un timp mai îndelungat, și im
plică o mare răspundere, nu tre
buie să afecteze pregătirea elevi
lor, să creeze diferențe de pregăti
re între diferitele promoții de elevi. 
Dar atit graba în adoptarea unor 
măsuri cît și lipsa de finalizare a 
unor studii dovedite valoroase sînt 
Ia fel de dăunătoare.

După cum se știe, în prezent se 
pune problema elaborării unor lu
crări de sinteză cum sînt Istoria 
culturii românești, Istoria învăță- 
mîntului din România etc. Aceasta 
deschide perspectiva organizării 
unor largi dezbateri și confruntări 
de opinii menite să ducă la afir
marea unor bogate tradiții. Apor
tul cadrelor didactice, cu concursul 
cercetătorilor consacrați ar putea 
duce la îmbogățirea problematicii 
de cercetare, a surselor de informa
re, de verificare a datelor etc.

N-aș vrea să se înțeleagă că 
pînă acum n-au existat forme de 
participare și de stimulare a 
drelor didactice la o muncă 
cercetare științifică. Asemenea 
me există, dar prin modul lor 
organizare nu epuizează nici 
departe potențialul de cercetare 
al cadrelor didactice din școli. Mi 
se pare însă că, pînă în momen
tul de față, nu s-a găsit cel mai 
potrivit cadru de lucru care să 
ducă la activizarea unui număr cît 
mai mare de profesori. Mă gîndesc 
că elaborarea unor dicționare pe 
specialități (istorie, științele natu
rii ș.a.) de exemplu, ar fi un mijloc 
de a antrena un număr aprecia
bil de profesori în alcătuirea unor 
instrumente de informare operati
vă și completă, ce ar putea fi a- 
poi folosite și de publicul larg.

O altă formă de stimulare a in
teresului pentru experimentul știin
țific ca instrument de cercetare pe
dagogică îl constituie așa-numitele 
lecturi pedagogice, un gen de șe
dințe de comunicări, organizate pe 
plan regional (orășenesc). Faptul 
că se țin o dată la doi ani deter
mină alcătuirea unor programe de 
lucru încărcate, imposibilitatea de 
a pătrunde și dincolo de suprafața 
temelor abordate. Desfășurarea a- 
nuală a acestor activități și defini
rea mai precisă a caracterului lor 
de sesiuni de comunicări științifice 
— și nu de simple compilări '•— 
le-ar conferi cu adevărat eficaci
tate. Tot astfel și elaborarea lu
crărilor pentru obținerea gradelor 
didactice ar trebui orientată mai 
hotărît spre stimularea contribuției 
originale și experienței personale 
a cadrelor didactice. In acest scop, 
ar fi de dorit ca tematica alcătui
tă de Institutul de perfecționare a 
cadrelor didactice să fie îmbogă
țită.

Succesul, eficacitatea 
cercetare științifică sînt 
te într-o măsură destul 
fantă de mijloacele de 
de referință, care dau posibilitatea 
unei documentări rapide și sub
stanțiale, în această direcție 
simte 
selor 
mare 
Unele 
ajung sporadic în școli. Publicarea 
periodică a unei culegeri de studii 
ale cadrelor didactice din țara 
noastră și din alte țări ar duce.

cred eu, la lărgirea sferei de me
tode și procedee folosite tn preda
rea diferitelor obiecte, în educarea 
elevilor etc. „Revista de pedago
gie" publică unele studii întreprin
se de cadre didactice care predau 
efectiv la catedră. Bine ar fi însă 
dacă, în fiecare număr, revista ar 
avea rezervat un spațiu mai mare 
acestor comunicări, orientîndu-se 
mal hotărît spre probleme ma
jore ale învățămîntului. Pe 
tă tematică ar putea să-și 
și „Gazeta învățămîntului' 
te din articolele publicate,

Prof. Paul V. GRIGORiU 
Liceul nr. 24 din București
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la zi a cadrelor didactice, 
publicații de specialitate

O evocare spirituală,
deloc lipsită de pi
canterie, a mora
vurilor din Anglia se

colului al 18-lea : „Tom Jo
nes" după cunoscutul ro
man al lui Fielding. Și o 
incursiune în universul 
răscolit de drame puternice 
al periferiei londoneze de as
tăzi : „Gustul mierii". Două 
filme prezentate simultan 
pe ecranele noastre, amân
două cu totul remarcabile 
ca realizare artistică. Pri
lej al unei reîntâlniri reve
latoare cu regizorul Tony 
Richardson, promotor al 
mișcării înnoitoare, care 
s-a impus, în ultimii ani, 
în viața artistică britanică, 
sub denumirea „Free Ci
nema" — cinematograful li
ber. Reîntîlnire revelatoare, 
pentru că aceste două fil
me, atît de diferite între 
ele, dezvăluie, prin alătu
rarea lor, trăsături dis
tinctive ale personalității 
cineastului englez și ale 
școlii pe care o reprezintă.

Celui care a văzut cele
lalte filme semnate de 
Richardson : „Privește îna
poi cu mînie", „Cabotinul", 
„Singurătatea alergătoru
lui de cursă lungă", ecra
nizarea romanului lui 
Fielding i-a putut apare, la 
prima impresie, ca un ac
cident în creația unui Ci
neast atît de consecvent 
preocupat de probleme so
ciale contemporane. Sau ca 
o simplă demonstrație de 
virtuozitate cinematogra
fică. Fără a mai in
sista asupra calităților ar
tistice, amplu comentate de 
critica cinematografică, 
vom observa că „Tom Jo
nes" este mult mai mult 
decît un „moment de res
pirație". Cadrul, ambianța, 
personajele descind din 
cartea scriitorului , clasic, 
dar filmul are un spirit cît 
se poate de Contemporan, 
polemizează pe alocuri cu 
romantismul desuet al e- 
pocii, ironizează purita
nismul și dizolvă cu frene
zie orice iluzie privind 
tradițiile de moralitate ale 
nobilimii de țară. Totul 
cu o vervă debordantă, cu 
o vitalitate de autentică 
esență populară.

Adaptarea poartă o sem
nătură prestigioasă : John 
Osborne, șef de școală al 
„tinerilor furioși", drama
turg cunoscut publicului

La Palatul pionierilor se pregătesc planoareie pentru concursul do zbor din primăvară
Foto : M. Cioc

nostru prin intermediul fil
melor realizate după pie
sele sale — „Privește îna
poi cu mînie" și „Caboti
nul". Și se poate afirma 
că lipsa de conformism, a- 
ciditatea verbului — pro
prii scrierilor sale — se fac 
simțite și în „Tom Jones", 
care învederează optica 
realistă asupra vieții pro
prie mișcării „Free Ci
nema".

După cum se știe, această 
mișcare a apărut ca o gru
pare ă unor tineri docu
mentariști, al cărei scop 
declarat a fost apropierea 
cinematografului de viața 
oamenilor simpli, investi
garea realității ; ea s-a im-

ele, contradictorii uneori, 
câ și literatura care le-a 
generat, aceste filme au 
deschis o fereastră spre lu
mea de la marginea metro
polei capitaliste, descrisă 
cu o vigoare realistă ieșită 
din comun.

Experiența filmului do
cumentar „marchează" în
treaga creație a lui Richard
son. în „Gustul mierii", de 
pildă, acuitatea observa
ției de viață, autenticitatea 
— uneori aproape docu
mentară — a imaginii, dau 
un relief aparte povestirii. 
Filmul aduce pe ecran e- 
xistența amară a unor oa
meni de la periferia socie-

prumută uneori optica per
sonajelor, eroii principali 
fac corp comun cu mediul 
ambiant al cărui relief tră
dează „ochiul" .fostului do
cumentarist. Dar persona
litatea regizorului se afir
mă îndeosebi în caracteri
zarea personajelor ; ferind 
evocarea de tentația paro
dierii, cineastul îi conferă 
o tentă satirică adeseori 
subtilă și întotdeauna con
vingătoare.

Vigoarea realistă a 
melor lui Richardson 
bizuie în mare măsură 
pe jocul actoricesc, de
tipologie pînă la stilul mo
dern al interpretării. Meri-

fil- 
se
Și
la

Filmele iui Richardson
și curentul

lr„-

pe care reprezintă
tății, surprinsă în aspectele 
ei cele mai obișnuite, coti
diene, cu .grija de a evita 
detaliile nesemnificative, 
naturalismul; este o discre- 

„Marșul spre ție specifică lui Richardson, 
“ care știe să descopere cu

sensibilitate — dincolo de 
mizerie — poezia reală a 
vieții, a tinereții, și de a- 
ceea jocurile și rîsetele 
copiilor par atît de firești 
în „Gustul mierii". Filmul 
impune prin adevărul său, 
prin adevărul personajelor 
— este o impresie de au
tenticitate la care contri
buie și faptul că decorurile 
sînt reale, majoritatea sec
vențelor fiind turnate 
exterior, 
în general 
Richardson.

Vibrația 
străbate și 
mului „Tom 
în realizările 
cineastului britanic, came
ra se mișcă dezinvolt, îm-

pus printr-o serie de do
cumentare ca „în fiecare 
zi, exceptînd Crăciunul" 
(dedicat hamalilor din Co- 
vent Garden, marea piață 
londoneză),
Aldermaston" (consacrat 
protestului opiniei publice 
împotriva înarmării ato
mice) și altele, reprezen- 
tînd în mod manifest o 
reacție față, de cinema
tograful comercial, față 
d,e peliculele convențio
nale. ■ întâlnirea ' cu . lite
ratura „tinerilor furioși" — 
Osborne, Brain, Sillitoe — 
a avut drept urmare extin
derea acestei reacții și în 
domeniul filmului artistic, 
apariția unor opere cu pu
ternice elemente de protest 
social, înfățișînd dramele 
unor oameni sufocați de 
prejudecățile, meschinăria, 
indiferența societății în 
care trăiesc, zbaterea za
darnică a unor „inadapta
bili" etc. ; deși inegale între

în
cum se întîmplă 

în creația lui

autenticității 
imaginile fil- 
Jones". Ca și 
anterioare ale

LUJ.
tă a fi amintite creațiile fjcieht' 
admirabile, ale lui Richard 
Burton (în. .„Privește îna
poi cu mînie"), Laurence 
Olivier (în.. „Cabotinul"), 
Tom Couttenay (în „Singu
rătatea alergătorului de 
cursă lungă"). La fel, „Gus
tul mierii" a consacrat-o 
pe Rita Tushingham, după 
cum Albert Finney, inter
pretul strălucit al lui Tom 
Jones, este, ca actor de 
film, descoperirea experi- 

' mentatului cineast. Și este 
de observat că, deși el în
suși om de teatru, lucrînd 
îndeobște cu actori de tea
tru, Richardson izbutește 
să asigure interpretării un 
caracter profund „cinema
tografic", fie că este vor
ba despre roluri de intensă 
combustie interioară, fie 
că este vorba despre o a- 
semenea explozie de vitali
tate juvenilă ca în „Tom 
Jones".

Despre filmul „Caboti-

nul" s-a spus că este un 
„recital Laurence Olivier". 
A fost o critică disimulată 
la adresa filmului, care nu 
s-a ridicat la înălțimea 
piesei lui Osborne. Dacă, 
în general, imaginea cine
matografică a potențat, 
prin specificul ei, laturi e- 
sențiale ale operelor litera
re ecranizate de Tony Ri
chardson, se poate vorbi 
uneori și despre o anume 
atenuare a violenței critice, 
explicabilă poate, prin pre
siunea cinematografului 
comercial; „Gustul mierii", 
de pildă, este cumva mai 
dulce în film decît în tex
tul originar, ecranizarea e 
mai sentimentală. Și „Tom 
Jones" face, în a doua parte 
a sa, anumite concesii spec
taculosului exterior, în vir
tutea aceleeași presiuni.

Căutările cineaștilor gru
pați în „Free Cinema" nu 
tind spre înnoiri ostentati
ve de ordin formal, carac
teristice unora dintre re
prezentanții „noului val" 
din cinematografia france
ză, ci spre obținerea acelei 
expresivități artistice capa
bile să sugereze pregnant 
adevărul vieții, firescul 
faptului cotidian, mișcările 
sufletești ale personajelor. 
Dense, cu o înaltă tempe
ratură dramatică, filmele 
lor cu caracter social ex
primă, uneori violent, ne
mulțumire, eroii au răbuf
niri de mînie, însă protes
tul rămîne îndeobște insu- 

de clar ca a- 
dresă, și fără a pune 
problema unei schimbări. 
Așa se întîmplă și în 
„Gustul mierii", unde con
diția precară a existenței 
eroinei principale este un 
dat, drama consumîndu-se 
înăuntrul acestei „situații 
de fapt" ca într-un cadru 
definitiv închis. Așa se în
tîmplă și în „Privește îna
poi 'CU mînie", unde reac
ția personajului este mai 
netă fără a depăși însă 
fronda, și fără a fi canali
zată spre un țel precis. A- 
ceasta reprezintă una din 
principalele limite ale unui 
curent cinematografic care 
— avînd rădăcinile adînc 
împlîntate în realitate și 
invltînd publicul să vadă 
uneori mai departe decît 
eroii prezentați pe ecran — 
s-a impus și este apreciat 
pretutindeni.

D. COSTIN

T ț A T RE
g ® Filarmonica de stat „G. Enescu" 
| (la Ateneul Republicii Socialiste 
El România) : Concert simfonic. Dirijor 
| MIRCEA BASARAB — 20.
B © Sala Palatului Republicii : VOINI- 

CEȘTE, MĂI FLĂCĂI (spectacol pre-U zentat de Teatrul ,,Barbu Delavran- 
| cea") — 19,30.
3 ® Teatrul de operă și balet : MA-
! DAME BUTTERFLY — 19,30.
i © Teatrul de stat de operetă : VĂ

DUVA VESELA — 19,30.
ei Teatrul Național „I. L. Caragiale' 
(sala Comedia) : VEDERE DE PE POD
— 17 î 20, (sala Studio) : TEZAURUL 
LUI JUSTINIAN — 16, PATIMA RO
ȘIE 19,30.
©Teatrul de Comedie: INSULA
— 20.
» Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1): OPERA DE TREI PARALE —19,30, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
SF1NTUL MITICĂ BLAJINU — 15,
DRAGĂ MINCINOSULE — 19,30.
o Teatrul ,,C. I. Nottara" : SCAUNE- 

0 LE — 16, OMUL CARE ȘI-A PIERDUT 
OMENIA — 20.
© Teatrul ,,Barbu Dfelavrancea" : A- 
RICIUL DE LA DOPUL PERFECT 
— 20.
6 Teatrul Mic : DOI PE UN BALAN
SOAR — 15,30, AMOOOR — 19,30. 
® Teatrul „Ion Creangă" : UN VIS 
VESEL — 15,30, BUNA DIMINEAȚA, 
MÎINE — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : PEȚI- 
TOAREA — 20.
© Studioul Institutului de artă teatra- 

Ilă și cinematografică „I. L. Cara
giale' : N-A FOST ÎN ZADAR — 20.

© Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : MINA CU CINCI DE
GETE — 20,30, (sala din str. Acade
miei) : OCHEȘEL ȘI BĂLĂIOARA — 
10; 17.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase' 
(sala Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI 
— 20, (sala Victoria): OMUL ZĂPE
ZILOR — 20.

I © Ansamblul artistic al C.C.S. : PE 
TREPTE DE LUMINA — 20.

I © Circul de stat : SPECTACOL PRE
ZENTAT DE CIRCUL MARE DIN 
MOSCOVA — 19,30.©19,00 — Telejurnalul de seară 9 
19,15 — Pentru copii : filmul „Poves
te cu jucării" și întllnire muzicală 
cu Daniela și Așchluță s 20,00 —
Tele-enciclopedie © 21,00 — Montajul 
folcloric „VIERS DE BUCURIE" 9 
21,30 — Film : SFlNTUL O 22,20 — 
Emisiunea muzicală „AICI, BUCU
REȘTI 1..." 0 22,50 — Telejurnalul de 
noapte, Sport, Buletinul meteorologic 
î» 23,00 — Festivalul de muzică ușoa
ră „MARELE PREMIU AL EUROVI- 
ZIUNII" (Transmisiune de la Luxem
burg).

CINEMATOGRAFE

activului de partid
(Urmare din pag. I)

Institutul de arte plastice 
„NIcolae Grigorescu". Studențî 
în atelierul de sculptură, pre
gătind lucrarea de diplomă

Foto : A. Cartojan

tivului. De la aceste considerente 
am pornit cînd, stabilind drept 
ordine de zi a plenarei din mar
tie 1966 a comitetului regional e- 
xaminarea multilaterală a diferi
telor aspecte ale organizării știin
țifice a producției, am angajat 
încă din ianuarie activul regional 
la descoperirea și fructificarea ma
rilor posibilități existente în a- 
cest domeniu. Repartizați pe colec
tive în uzine și secții, specialiști 
din cadrul activului studiază căile 
de ridicare a rolului serviciilor de 
organizare a producției, măsurile 
de realizare a unor fluxuri de pro
ducție optime, de folosire deplină 
a capacității și suprafețelor de 
producție, a timpului de muncă. 
Puternicul ecou stîrnit în regiune 
de acțiunea întreprinsă, dezbate
rile și schimbul de păreri ce se 
desfășoară, concluziile desprinse 
din studiul efectuat în principale
le uzine din Brașov, Sibiu, Mediaș, 
Rîșnov, vor da posibilitate comi
tetului regional să adopte cele mai 
potrivite măsuri pentru o organi
zare științifică' a producției.

în folosirea activului ejfe impor
tant să fie detectate și înlăturate cu 
hotărîre orice manifestări de for
malism, tendința de a pune pe 
prim plan latura cantitativă in dauna 
celei calitative.

Mai întîlnim uneori comitete de 
partid oricînd gata să prezinte 
liste lungi ale activului, să enume
re cîte adunări ale activului au 
fost convocate, dar reușind cu 
mare greutate să arate cu ce con
cluzii practice s-au soldat adu-

nările activului, la ce acțiuni a 
participat acesta. Or, nu există alt 
criteriu de apreciere a muncii activu
lui decît aportul său efectiv la înde
plinirea sarcinilor aflate în fața or
ganizațiilor de partid.

Expresie a înțelepciunii 
colective

Noi vedem în folosirea largă a 
activului de partid nu numai un 
mijloc de lărgire a sferei de cuprin
dere a muncii de partid, dar și o 
manifestare a democrației interne de 
partid, a conducerii colective care, 
sfimulînd inițiativa șl spiritul de răs
pundere al comuniștilor, dă posibi
litatea adoptării unor hotărîri eficien
te, expresie a experienței șl înțelep
ciunii colective. Ori de cîte ori în 
fața noastră se pun probleme noi, 
complexe, într-un sector sau al
tul al construcției socialiste, ne 
sfătuim cu activul, chibzuim lao
laltă asupra căilor de urmat. La 
Brașov, în cadrul unei asemenea 
consfătuiri unde au fost dezbătute 
sarcinile trasate de Congresul al 
IX-lea pentru ridicarea perfor
manțelor produselor industriei 
constructoare de mașini, partici- 
panții au făcut propuneri privind 
înființarea unei baze de cercetare 
pentru industria de automobile și 
tractoare; corelarea producției și 
a muncii de cercetare între uzi
nele coordonatoare și cele colabo
ratoare ; dezvoltarea colaborării 
între Institutul politehnic din Bra
șov și întreprinderile constructoa

re de mașini pentru rezolvarea u- 
nor probleme privind concepția 
constructivă și tehnologică a ma
șinilor și utilajelor etc.

O consfătuire similară, organiza
tă în orașul Victoria cu specialiș
tii din industria chimică, a celu
lozei, a scos la iveală noi po
sibilități de lărgire a gamei de 
produse, de mărire a randamentu
lui instalațiilor prin aplicarea teh
nicii și tehnologiei moderne, fruc
tificarea operativă a rezultatelor 
cercetării științifice.

Studiul, analizele reprezintă o la
tură importantă, totuși numai una din 
laturile muncii activului ; esențial este 
ca ea să se îmbine organic cu orga
nizarea și controlul îndeplinirii hotărîri- 
lor. Lucru firesc, dat fiind că cele 
mai bune hotărîri nu reprezintă 
decît o premiză, un punct de por
nire. Decisivă pentru soarta fiecărei 
acțiuni este munca vie pentru înfăp
tuirea măsurilor stabilite.

Noi ne-am convins din proprie 
experiență de însemnătatea indi
cației Congresului al IX-lea al 
P.C.R. privind folosirea grupelor 
de control alcătuite din activiști 
și specialiști din cadrul activului 
de partid.

Desigur, controlul este eficient în 
măsura în care nu se rezumă la sim
pla „constatare” a unor stări de lu
cruri, la „sesizarea” neajunsurilor, ci 
sprijină efectiv remedierea lor, îm
bunătățirea muncii. Astfel, activul 
a fost folosit spre a sprijini apli
carea măsurilor stabilite în 1965 
de comitetul regional privind rea
lizarea planului de investiții, dez
baterea cifrelor de plan în între
prinderi. Noi obișnuim ca, după 
ce adoptăm anumite măsuri con- 
sultîndu-ne cu activul, să folosim 
în principal la aplicarea lor ace
iași oameni care au participat la 
efectuarea studiilor premergătoare, 
a investigațiilor pe teren și, în fe
lul acesta, sînt cei mal în măsu

ră să dea un ajutor calificat. Toc
mai o asemenea îndrumare com
petentă la fața locului, în orga
nizațiile de bază, de către activul 
de partid a contribuit în 1965 la 
depășirea sarcinilor de plan pe an
samblul regiunii la producția glo
bală și marfă, la prețul de cost și 
beneficii.

Între continuitate 
și stil „sezonier"

Caracteristic muncii noastre cu 
activul de partid este folosirea lui 
permanentă. Ceea ce dă conținut, 
eficacitate muncii cu activul este 
antrenarea lui sistematică la princi
palele acțiuni întreprinse de organi
zațiile de partid. în această direc
ție orientăm eforturile activu
lui cu grija de a îmbina permanent 
preocuparea pentru sarcinile cu
rente cu cele de perspectivă. Ac- 
ționînd în acest sens, Comitetul 
orășenesc P.C.R. Sibiu a atras ac
tivul la analizarea stadiului lucră
rilor de investiții, iar apoi la spri
jinirea aplicării măsurilor adoptate 
în acest domeniu.

Continuitatea, caracterul planificat 
al folosirii activului constituie o con
diție principală a situării lui permanen
te în miezul muncii de partid. Toc
mai stilul „sezonier", folosirea 
pînă nu demult a activului în ra
ioanele Rupea, Mediaș, exclusiv 
în „Campanii", explică aportul re
dus al acestuia la consolidarea e- 
conomică a cooperativelor agrico
le de producție, la valorificarea 
resurselor de sporire a producției 
agricole.

Dacă raionul Agnita a reușit în 
ultimul an nu numai să recupe
reze rămînerea în urmă în secto
rul zootehnic, dar și să obțină o 
creștere substanțială a efectivului 
de bovine și să depășească pro

ducția medie de lapte pe regiune, 
la aceasta a contribuit trimiterea 
de către biroul comitetului raio
nal de partid în fiecare unitate a- 
gricolă a unor activiști, ingineri 
agronomi, veterinari, președinți ai 
C.A.P., brigadieri cu experiență și 
alți tovarăși din activul său, care 
au ajutat efectiv consiliile de con
ducere și organizațiile de partid 
în organizarea muncii, selecția a- 
nimalelor și lotizarea acestora, a- 
sigurarea bazei furajere.

Activul xle partid constituie prin
cipala resursă de cadre pentru or
ganele de partid, de stat și economi
ce, ca și pentru organizațiile de 
masă. Este o resursă inepuizabilă, dar 
o resursă potențială : valorificarea 
ei depinde de priceperea de a 
munci cu cadrele, de a ști să 
descoperi calitățile și aptitudinile 
fiecăruia, a-l ajuta să le dezvolte și 
a-l repartiza acolo unde acestea își 
găsesc cel mai larg cîmp de afirmare. 
Stilul administrativ, manifestările 
de subiectivism sau repartizarea 
cadrelor la întîmplare frînează 
procesul de creștere a acestora. 
Folosind cu pricepere activul de 
partid. Comitetele orășenești P.C.R. 
Brașov, Sibiu, Mediaș, Comitetele 
raionale Agnita, Sighișoara au pro
movat cadre cu o mai bună pre
gătire politică și profesională, cu 
inițiativă.

Experiența dovedește în mod 
convingător că munca cu activul 
— stabilirea componenței, lărgirea 
sa continuă, repartizarea și folo
sirea judicioasă, instruirea — nu 
reprezintă un scop în sine, ci mijlo
cul de a asigura perfecționarea între
gii activități de partid. Tocmai în a- 
ceastă direcție este hotărît Comi
tetul regional P.C.R. Brașov să-și 
orienteze eforturile, folosind și în- 
drumînd acti'vul astfel încît să de
termine creșterea continuă a a- 
portului său la realizarea obiecti
velor stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului.

j'i ® A FOST ClNDVA HOȚ — cinema- 
p scop : Patria (completare Rășinari) — 

> 9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
j O TOM JONES : Gloria (completare 
ț Vizita conducătorilor de partid și de 
• stat în regiunea Banat) — 9,30; 12,15;

15; 17,45; 20,30, Aurora — 9,30; 12,15; 
115,30; 18,15; 21, București — 9,15; 12;

.15',30; 18,15; 21, Toniis9,30; Î2,15; 

.15; 17,45; 20,30 (la ultimele două ci
nematografe completarea Sărbătorirea 
Unirii Principatelor Române).

® ANI CLOCOTITORI : Republica 
(completare Politețe ?) — 9i 11,30; 14) 
16,30; 19; 21,30.
9 HOȚUL DIN BAGDAD : Cinemate
ca — 10; 12; 14. ’ ■'
© GUSTUL MIERII t Luceafărul (com
pletare Elemente) —• 9,30; 11,45| 14; 
16,15; 18,30; 20,45, Bucegi — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30.
9 FATA DIN JUNGLĂ : Modern — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
9 IN PUSTIUL PATAGONIEI : Capi
tol — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
9 WINETTOU ■— cinemascop (seria 
a Il-a) : Festival (completare Cronică 
la un miracol) — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21, Grivița (completare
Sărbătorirea Unirii Principatelor Ro
mâne) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,Î5;
18,45; 21,15, Lira (completare Cînd so
ția e plecată) — 10; 12; 15; 17; 19i 
21, Clubul Uzinelor Republica (com
pletare Arme ale cunoașterii) — 14| 
16,15; 18,30; 20,45.
O VIZITA — cinemascop: Victoria — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,45; 21, Bu- 
zești — 10; 12,15; 16; 18,15; 20,30,

! Popular — 10,30; 16; 18,15; 20,30.
9 CINE EȘTI DUMNEATA, DOMNU
LE SORGE ? — cinemascop : Lumina 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.

9 AUTORIZAȚIA DE CĂSĂTORIE : 
Union (completare O grădină a artei) 
— 15; 17; 19; 21, Rahova (completare 
Sculptorul șl timpul) — 16; 18,15;
20,30.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na — 10.
© DUMINICA LA ORA 6 : Doina 
(completare întîlnire cu frumosul) — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
O COMOARA SUBTERANĂ — ÎN 
COSMOS — TREPTE SPRE LUMINĂ 
— NUNTĂ ȚĂRĂNEASCĂ : Timpuri 
noi — 10—21 în continuare.
® DEPĂȘIREA : Giulești (completare 
Gara) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, Fero
viar (completare Și acum... puțină gim
nastică) — 9; 11,15; 13,45; 16,15;
18,45; 21.

■ <s SAȘA : înfrățirea între popoare 
(completare Mărturiile timpului) — 
13,45; 15,45; 18; 20,15, Munca (com- 

I pictare O vînătoare neobișnuită) — 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

O PROCESUL ALB — cinemascop : 
Excelsior — 9,45; 12,30; 15; 17,45;
20,30, Melodia — 10; 12,30; 15,30; 18; 
20,30.
e PINGUINUL: Dacia (completare 
Roșu și negru) — 9,30—14 în conti
nuare ; 16,15; 18,30; 20,45, CrîngașS 
(completare Redați-ne viața) — 15,30» 
18; 20,30, Pacea (completare Umbra 
timpului) — 16; 18; 20.
9 TRAGEȚI ÎN STANISLAS I : Uni
rea — 11; 16; 18,15; 20,30, Cotroceni 
— 16; 18,15; 20,30.
© DUMINICĂ LA NEW YORK : Vi- 
tan (completare Adam și Eva în Fiat 
lux) — 11; 16; 18,15; 20,30.

i a CRIMINALUL ÎN VACANȚĂ — 
cinemascop : Miorița (completare 

§ Nomazii — cinemascop) —■ 9,45; 12;
14; 16,15; 18,30; 20,45, Floreasca
(completare Adam și Eva în Flat lux) 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20,30.

> © CALEA VICTORIEI SAU CHEIA
VISURILOR : Arta — 10; 12,30; 15; 
17,30; 20, Flamura — 10; 12; 14; 16; 
18; 20.
® OLD SHATTERHAND — cinema- 

Iscop : Moșilor — 11; 15,30; 18: 20,30.
a PROCESUL DE LA NURNBERG — 
ambele seri; • Viitorul — 15: 19.

« ÎNVĂȚĂTORUL DIN VIGEVANO : 
Progresul (completare Nimic despre 
Arhimede) — 15,30; 18; 20,15.
® ȘAH LA REGE : Ferentari (comple
tare Adam și Eva în Flat lux) — 15; 
17; 19; 21.
e FATA LUI BUBE : Cosmos — 16; 
18; 20.
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ESTE NECESAR SĂ SE DEZVOLTE
LATURA PRACTICĂ
A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI SUPERIOR
DE BIOLOGIE

CERCETAREA BIOLOGICĂ
Șl NEVOILE ECONOMIEI
NAȚIONALE

STAȚIUNILE EXPERIMENTALE—
VERIGĂ DE LEGĂTURĂ
ÎNTRE ȘTIINȚĂ Șl PRODUCȚIE

In epoca noastră, știin
țele biologice, alături de 
alte științe ale naturii, în
registrează progrese în
semnate și rapide în toate 
domeniile. Metode din ce 
în ce mai perfecționate, 
mai precise, permit pă
trunderea tot mai adîncă 
în tainele structurii, orga
nizării, funcționării și e- 
volutiei materiei vii. A- 
ceste progrese duc la 
cunoașterea profundă a 
legilor fundamentale ale 
vieții și deschid, totodată, 
vaste orizonturi pentru 
abordarea și rezolvarea a 
numeroase probleme de 
mare însemnătate practi
că în domeniul geneticii 
moleculare., fiziologiei ve
getale, microbiologiei etc.

Este necesar ca și învă- 
tămîntul superior de bio
logie să tină pasul cu a- 
ceste progrese, pentru ca 
tinerii absolvenți să poată 
intra în producție — cer
cetare sau învătămînt — 
temeinic pregătiți și corect 
orientali, pentru a face 
fată cît mai repede și mai 
bine cerințelor economiei 
naționale.

Solutionarea acestei ne
cesități ridică numeroase 
probleme, atît din punct 
de vedere al organizării, 
cît și al conținutului în- 
vătămîntului nostru supe
rior de biologie. în acest 
sens, o primă problemă ce 
s-ar cere rezolvată este 
găsirea unui echilibru po
trivit în predare între ce
rințele dezvoltării științelor 
biologice atît în suprafață 
cît și în adîncime. Ce înțe
leg prin aceasta? Pe plan 
mondial științele biologi
ce se dezvoltă pe un front 
din ce în ce mai larg, di- 
versificîndu-se continuu, 
creînd noi și noi „științe 
de graniță' i concomitent 
are loc și un proces de a- 
dîncire tot mai mare a fie
cărui domeniu în parte, 
de accentuare a speciali
zării fiecărei discipline. In 
învătămîntul superior de 
biologie, aceste tendințe 
se reflectă într-o per
manentă înnoire a progra
melor cursurilor existen
te, pentru a cuprinde tot 
ceea ce este esențial în 
domeniul respectiv și a a- 
sigura cunoașterea ultime
lor progrese ale științei — 
și, pe lîngă aceasta, prin 
înființarea de noi discipli
ne biologice. Astfel, mo
dernizarea învățămîntului 
superior de biologie în 
tara noastră a impus înfiin
țarea de discipline noi 
ca histologia, citofiziolo- 
gia, genetica, ecologia, hi- 
drobiologia, microbiologia, 
biologia generală.

Pe această linie nu se 
poate merge însă prea de
parte i plafonul de ore 
disponibile fiind limitat, 
iar numărul disciplinelor 
în creștere, în mod inevi
tabil se ajunge la o supra
încărcare a studenților și 
la imposibilitatea adîncirii 
satisfăcătoare a cunoștin
țelor.

Cred, de aceea, că solu
ția ar consta în înființa
rea secțiilor de speciali
zare, în ultimii doi ani de 
studii, ceea ce ar face 
ca pregătirea biologilor 
să fie împărțită prac
tic în două etape : prima 
(anii I—III) care să asigu
re studentului o pregătire 
biologică de bază, un ori
zont larg ; apoi, în cadrul 
uneia din secțiile de spe
cializare, el să aibă posi
bilitatea de a adinei unele 
domenii ale biologiei, atît 
din punct de vedere teo
retic, cit și al metodelor 
și al tehnicii de lucru in 
laborator și pe teren. 
Bineînțeles că și o astfel 
de soluție trebuie să evi
te exagerarea, deoarece 
un număr prea mare de 
secții ar duce la îngusta
rea pregătirii absolvenți-'

Prof. dr. docent
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de biologie-București

lor, la restrîngerea posi
bilităților de valorificare 
ulterioară a pregătirii lor. 

Examinînd situația aces
tei probleme pe plan in
ternational constatăm că 
în numeroase universități 
din lume există patru sec
ții de bază: fiziologia a- 
nimalelor, a plantelor, 
botanica și zoologia. în 
învătămîntul nostru biolo
gic superior secțiile sînt 
pînă în prezent altfel pro
filate : la Facultatea de 
biologie din București, 
de pildă, sînt trei secții 
— botanica, zoologia și 
protecția plantelor. Cre
dem că această profilare 
a pregătirii absolvenților 
noștri este prea săracă, 
unilaterală și nu cores
punde tendințelor actuale 
de dezvoltare a științelor 
biologice și exigențelor 
practice pe care le ridică 
astăzi economia națională 
în fața unui specialist din 
domeniul biologiei.

Pe de altă parte, deși 
în cadrul acestor secții se 
predau un șir de discipli
ne cu caracter experimen
tal (ramuri ale fiziologiei, 
ecologiei etc.), totuși fa
cultatea apare profilată în 
direcția dezvoltării disci
plinelor cu caracter pre
ponderent descriptiv. De 
aceea, socotim ca o nece
sitate stringentă, pentru o 
orientare mai judicioasă a 
învățămîntului superior 
de biologie, să se înființe
ze încă două secții de spe
cialitate — secția de fizio
logie animală și de fizio
logie a plantelor — prin 
care învătămîntul s-ar 
profila mai corect în di
recția disciplinelor expe
rimentale și ar rezolva, 
credem, în mod satisfăcă
tor, îmbinarea celor două 
domenii mari de activitate 
a absolvenților — învătă
mîntul de cultură genera
lă și munca de cercetare.

Majoritatea absolvenți
lor noștri merg ca profe
sori în învătămîntul me
diu. Specializarea în una 
din cele patru secții men
ționate ar oferi tînărului 
profesor posibilitatea să 
perfecționeze pregătirea 
elevilor, să organizeze un 
laborator etc. Pe de altă 
parte, o asemenea specia
lizare, avînd un caracter 
preponderent experimen
tal, ar crea condiții mai 
bune de dezvoltare tineri
lor absolvenți în munca 
de cercetare care, după 
cum se știe, se caracteri
zează în ultima vreme mai 
ales prin dezvoltarea ra
pidă a domeniilor experi
mentale.

Dacă pînă în prezent, 
relativ puțini absolvenți 
biologi activează în mun
ca de cercetare, aceasta 
se explică în bună măsu
ră prin faptul că cerințele 
învățămîntului mediu, în 
plină dezvoltare, reclamă 
un mare număr de bio
logi, astfel îneît un mic 
procent rămîne disponibil 
pentru cercetare. Dar e- 
xistă încă și alte cauze, 
între care o anumită lip
să de interes pentru atra
gerea biologilor la activi
tăți de cercetare cu carac
ter aplicativ. Se preferă 
de multe ori practicieni 
care să se ocupe de solu
ționarea a diferite proble
me, cîteodată de interes 
minor, secundar. în multe 
institute de cercetare ale 
Academiei sau departa
mentale, în stațiuni expe
rimentale cu profil agri
col, silvic sau sanitar, 
zootehnic etc., activități 
specifice biologilor sint 
efectuate de cadre cu alt 
profil de bază. Așa se în- 

tîmplă, de pildă, la Insti
tutul central de cercetări 
agricole, unde biologii ar 
putea să aducă o contribu
ție substanțială și utilă la 
rezolvarea diverselor pro
bleme care preocupă insti
tutul.

Cadrele didactice .din 
învătămîntul superior de 
biologie depun eforturi 
susținute pentru ridicarea 
nivelului predării și pen
tru modernizarea conținu
tului, formelor și metode
lor de predare. Uneori, 
însă, mergîndu-se prea de
parte, se ajunge la supra
solicitarea studenților, la 
accentuarea a ceea ce am 
putea denumi caracterul 
scolastic al învățămîntu- 
lui, în detrimentul formă
rii și educării gîndirii 
științifice a studenților. 
Aceasta se referă mai ales 
la disciplinele cu caracter 
preponderent descriptiv.

In acest sens, mai tre
buie depuse eforturi spre 
găsirea celei mai potrivite 
îmbinări între cerințele de 
instruire și necesitățile | 
de educare. îmbunătățirea | 

conținutului cursurilor, 
sporirea ponderii lucrări
lor practice, unde studen
ții vin in contact direct cu 
problemele de cercetare, 
cu metodele de laborator, 
unde deprind gîndirea ex
perimentală, au o însem
nătate primordială în solu
tionarea problemelor amin
tite.

Pe linia ridicării nivelu
lui de pregătire în învă
tămîntul superior biologic 
se înscrie și efectuarea de 
către student! a practicii 
de vară în producție, în 
cadrul căreia tinerii bio
logi verifică nemijlocit 
cele învățate la cursuri și 
laboratoare, cunosc pro
blemele reale ale produc
ției, adună personal mate
rialul necesar întocmirii 
lucrării de diplomă — pri
ma lucrare științifică a 
studentului. Credem însă 
că practicii studențești 
trebuie să i se acorde o 
importantă mai mare. In 
această direcție, socotim că 
practica actuală efectuată 
doar de cei din anul II și 
din anul IV este insufi
cientă și că este necesară 
introducerea practicii de 
vară și pentru studenții 
care termină anul 1. în 
timpul acesteia ei ar de
prinde metodele de colec
tare, conservare și deter
minare a materialului zoo
logic și botanic.

Desigur, soluțiile pro
puse pentru îmbunătăți
rea pregătirii absolvenți
lor, punînd accent mai 
ales pe dezvoltarea la
turilor experimentale, a 
muncii de laborator, de 
teren, trebuie să se spri
jine și pe o bază materia
lă corespunzătoare. Dez
voltarea științelor experi
mentale se poate face pe 
baza unei tehnici adec
vate, din ce în ce mai 
perfecționate. Trebuie de
puse eforturi în acest 
sens, pentru ca absolven
ții noștri biologi să facă 
fată cu cinste cerințelor 
actuale ale științelor bio
logice din tara noastră.

Cercetarea științifică din 
domeniul biologiei are, în 
țara noastră, o îndelungată 
și reputată tradiție. Totuși 
despre o dezvoltare a ei pe 
(ronț larg, cu o bază mate
rială adecvată, nu se poate 
vorbi decît în ultimele două 
decenii. Disciplinele în care 
au existat tradiții puternice
— cum ar fi speologia (E. 
Racoviță), hidrobiologia (Gr. 
Antipa), fiziologia vegetală 
(E. Teodorescu), fiiopatolo- 
gia (Tr. Săvulescu), agroteh
nica (G. lonescu-Siseșfi), sil- 
votehnica (M. Drăcea) ș.a.
— au ajuns la rezultate a- 
preciate și pe plan interna
țional. Altele au început să 
se afirme ca nuclee de școli: 
fiziologia animală, microbio
logia, entomologia, selecția 
și ameliorarea plantelor, 
ampelografia, pomologia, 
pedologia, biomefria fores
tieră, tipologia silvoecolo- 
gică, anatomia și patologia 
animalelor domestice etc,

Marea variabilitate a con
dițiilor de relief, fopodimă 
și de vegetație face ca cer
cetării biologice să-i re
vină un foarte mare și

variat număr de pro
bleme. Cercetarea biologică
— fundamentală și aplicati
vă — a contribuit la efor
turile generale depuse pen
tru rezolvarea cerințelor e- 
conomiei naționale în sec
torul producției vegetale și 
animale. Cum era și firesc, 
dat fiind nivelul redus și 
fragmentat al cercetărilor 
anterioare, accentul s-a pus
— într-o primă etapă — pe 
cunoașterea cadrului natural 
și a potențialului său bio- 
producfiv : flora și fauna na
turală, bolile și dăunătorii, 
arealografia tipurilor de 
sol, plante și metode de 
cultură, baza furajeră, rase 
de animale. Prin cercetări
le desfășurate de unitățile 
Academiei, institute depar
tamentale și cadre didac
tice din învățămîntul supe
rior s-a acumulat un vast 
material faptic cristalizat în 
studii, comunicări și un nu
măr apreciabil de sinteze
— monografii, tratate, ma
nuale, îndrumătoare și 
hărți — pe baza cărora s-a 
dezvoltat cercetarea apli
cativă și care au afirmat 
prestigios știința româneas
că peste hotare.

Cu precădere, înfr-o a 
doua etapă, cînd institute
le departamentale mai larg 
încadrate și dotate, au pu
tut să cuprindă competent 
și multilateral sarcinile ce 
le reveneau, cercetarea a- 
plicativă a luat o dezvol
tare mai pregnantă, pe li
nia progresului tehnic în 
agricultură, silvicultură și 
zootehnie. Merită a fi men
ționate ca realizări deo
sebite : contribuția la raio- 
narea culturilor agricole, la 
crearea și răsplndirea soiu
rilor de mare productivi
tate și mai ales a hibrizilor 
dubli de porumb autohton, 
la stabilirea de măsuri a- 
grotehnice diferențiate, la 
metode și mijloace de com
batere a dăunătorilor, for
mule de împăduriri, meto
de de amenajare, selecția 
și extinderea culturilor de 
plopi euramericani, intro
ducerea raselor de anima-
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le de mare productivita
te ș.a.

Există totuși deficiențe 
în domenii ca ecolo
gia, biofizica și biomate- 
matica — ramuri care pot 
aduce substanțiale contri
buții în acțiunea de spori
re a producției vegetale și 
animale.

Un alt gen de rămînerl 
în urmă s-a manifestat In
direct sub forma nevalori- 
ficării integrale a capaci
tății de cercetare a oame
nilor de știință. Din lipsa 
unui organ de coordonare 
și de îndrumare a activită
ții științifice pe plan na
țional, cadrele didactice 
cu profil biologic din 
învățămînful superior nu au 
avut în unele cazuri 
condiții adecvate pentru a 
presta o activitate științifi

că corespunzătoare pre
gătirii lor. După părerea 
mea, anumite catedre ar 
putea să devină mici, 
dar puternice „centre" 
de cercetare. Pentru aceas
ta, facultățile, unitățile cu 
profil biologic ale Acade
miei și în primul rînd In
stitutul de biologie trebuie 
să valorifice mai bine baze
le experimentale existente.

Mai mult ca oricînd, și 
în biologie cercetarea fun
damentală și cea aplicativă 
se intercondiționează, una 
nepufînd progresa fără 
cealaltă. Orice linie de de
marcație între ele ar ră
mîne artificială pentru că 
ceea ce hotărăște caracte
rul cercetării este rezulta
tul ei. Aceasta, mai ales, 
atunci cînd cercetarea este 
chemată să rezolve proble
me noi de importanță eco
nomică. Investigațiilor bio
logice, ale căror rezultate 
contribuie, direct sau in
direct, la sporirea produc
ției vegetale și animale, 
trebuie să li se acorde In 
continuare o deosebită a- 
tenție.

In cincinal, oamenilor de 
știință le revine sarcina de 
a contribui la rezolvarea 
nenumăratelor aspecte de 
cercetare pe care le impli
că ducerea la bun sfîrșif a 
acțiunilor prevăzute în 
scopul sporirii producției 
vegetale și animale. Astfel, 
chimizarea agriculturii soli
cită pe fiziologi, pedologi 
și agrofehnicieni; crearea 
de soiuri noi de plante șl 
rase de animale mal pro
ductive implică colabora
rea geneticienilor și ame- 
lioratoriior; extinderea iri
gațiilor și desecărilor an
trenează nu numai pe hi
drologi, hidroamelioratori, 
ci și pe pedologi, eco
logi și agrofehnicieni ; pu
nerea în valoare a terenu
rilor în pantă și a celor de
gradate necesită aportul 
pedologilor, pomologilor, 
ampelografilor și silvologi- 
lor; extinderea speciilor 
forestiere. repede crescă
toare, cere colaborarea In-

fre pedologi, dendrologi, 
ecologi, sllvo-fehniclenl, iar 
mărirea producției pășuni
lor și fînețelor solicită în 
aceeași măsură pe pedo- 
logi, geobofaniști, prato- 
logi și zootehnicieni. Enu
merările sînt exemplificati
ve, căci, de fapt, nu există 
disciplină biologică care, 
înfr-o formă sau alta, să nu 
fie vizată de acțiunile în
scrise în agenda obiective
lor cincinalului.

Eficiența muncii științifice 
depinde de modul în care 
sînt abordate cu ponderea 
cuvenită toate aspectele de 
cercetare, de evitarea su
prapunerilor și paralelisme
lor inutile, de asigurarea 
mijloacelor materiale, de 
specializarea cadrelor și 
de crearea unui climat știin
țific favorabil dezvoltării 
necontenite a cercetării.

Creșterea contribuției ști
ințelor biologice la soluțio
narea diferitelor probleme 
ale dezvoltării economice, 
la îndeplinirea unor impor
tante obiective ale planului 
cincinal impun schimburi 
de vederi, dezbateri și in

fîlnirl între catedrele cu 
profil biologic, cît și între 
acestea și cei ce lucrează 
nemijlocit în sectoarele 
practice, în producția ma
terială.

în viața științifică moder
nă confruntările de opinii în 
conferințe, consfătuiri și 
simpozioane sînt stimula
tori indispensabili. Cu cît 
acestea sînt mai rare, cu 
atît orientarea, informarea 
și impulsul sînt mai slabe și 
apar sau se accentuează ră- 
mîneri în urmă. Deși în u- 
nele domenii ale biologiei 
asemenea confruntări au loc 
cu destulă regularitate, în 
altele ele sînt foarte rare. 
Un plan coordonat urmărind 
organizarea unor astfel de 
manifestări în toate dome
niile biologiei și, în primul 
rînd, în ramurile cu directă 
aplicare practică ar anima 
și stimula puternic activita
tea științifică din țara noas
tră.

Un alt aspect este acela al 
raportului optim între nu
mărul cercetătorilor și per
sonalului ajutător din la
boratoare. Evident, acest ra
port poate varia în funcție 
de natura cercetărilor. După 
părerea mea, în biologie 
acest raport ar trebui să 
fie pe institut de cel puțin 
1/1, scutindu-se astfel cer
cetătorii de efectuarea unor 
munci necalificate.

In îndeplinirea marilor 
sarcini care revin biologilor 
din țara noastră, o mare 
însemnătate are crearea 
Consiliului Național al Cer
cetării Științifice, care va 
elabora direcțiile de orien
tare și programul unitar de 
cercetare științifică și de 
pregătire a cadrelor, asigu- 
rînd astfel coordonarea ac
tivității științifice și în do
meniul biologiei. Acest fapt 
va asigura condiții supe
rioare pentru ca, aducînd 
o contribuție majoră la re
zolvarea cerințelor produc
ției, știința biologică româ
nească să participe activ 
la progresul continuu al 
economiei noastre națio
nale.

succesele pe care le-a 
înregistrat biologia con
temporană sînt insepara
bil asociate de introduce
rea experimentului ca me
todă principală de cerce
tare a structurilor și pro
ceselor vitale. Dacă inițial 
biologia avea la baza 
cercetării observația și 
descrierea sistematică a 
fenomenelor vieții, în prin
cipal la nivel macrosco
pic, treptat, în special în- 
cepînd din a doua jumă
tate a secolului XIX, ob
servația este subordonată 
experimentului, care per
mite o analiză și cunoaș
tere riguros științifică a 
celor mai complexe struc
turi și procese specifice 
lumii vii, la nivel macro, 
micro și submicroscopic.

Este un adevăr aproa
pe axiomatic că investi
gațiile în biologia moder
nă se bazează pe un com
plex de metode, armonios 
îmbinate în scopul cu
noașterii proceselor fun
damentale ale organisme
lor vii. Metoda experimen
tală, de exemplu, condițio

nează progresul cercetă
rilor fundamentale și apli
cative, ocupînd un loc pri
mordial în rezolvarea pro
blemelor cardinale ale 
biologiei contemporane. 
Experimentul în biologie a 
atins un asemenea stadiu, 
îneît cunoștințele căpătate 
prin intermediul acestuia 
pot fi riguros verificate și 
demonstrate, căpătînd o 
aplicabilitate teoretică și 
practică efectivă. Fo
losirea metodei experi
mentale are o importanță 
determinantă în transfor
marea biologiei dintr-o 
știință abstractă într-o ști
ință exactă.

Toate acestea învede
rează însemnătatea, esen
țială pentru cercetătorii 
biologi, a existenței și a 
nivelului bazei experimen
tale, concretizată în labo
ratoare moderne, bine 
utilate, centre, sta
țiuni specializate, zone 
naturale, puncte de 
cercetare etc. Practic, a- 
ceasta condiționează ne
mijlocit nivelul cercetării 
științifice fundamentale și 
aplicative, contribuția bio
logiei la dezvoltarea agri
culturii, zootehniei, silvi
culturii, pisciculturii, me
dicinii etc.

Stațiuni experimentale 
ca cele de la Gif-sur- 
Yvette sau Nogent- 
sur-Marne (Franța), stațiu
nile de biologie marină 
de la Veneția sau de pa
tologia plantelor de la 
Kent (Anglia), s-au dez
voltat de fapt pe linia u- 
nor institute de cercetare. 
Unele concerne sau uzi
ne din anumite țări pose
dă propriile lor stațiuni 
experimentale. Datorită 
unei legături strînse din
tre teorie și practică, 
în asemenea stațiuni a 
fost posibilă stabilirea ca
lității morfologice și bio
chimice diferită a macro 
și microstructurii celulare, 
s-au descoperit fermenți 
ce iau paite la sintezele 
ADN etc. Problema bazei 
materiale, a stațiunilor
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experimentale corespun
zătoare apare astfel nu 
ca o problemă de ordin 
tehnic, ci ca o verigă de 
legătură între cercetare 
și practică, între știință și 
producție.

Pentru desfășurarea 
cercetărilor experimentale 
de biologie aplicată din 
țara noastră s-au înființat 
și dezvoltat numeroase 
stațiuni care, în general, 
aparțin însă institutelor 
departamentale. Numai 
Institutul central de cerce
tări agricole, Institutul de 
cercetări hortiviticole și 
Institutul de cercetări fo
restiere posedă circa 
60 asemenea stațiuni. 
Cadrele din învăță
mîntul superior au la 
rîndul lor la dispoziție 
stațiunile de la Agigea, 
Sinaia, Brăila etc., care 
deși în prezent au o insu
ficientă dotare tehnică, 
constituie baze experi
mentale cu mari posibili
tăți de dezvoltare.

Institutul de biologie 
„Tr. Săvulescu' al Acade
miei dispune de un 
laborator de biologie ma
rină la Constanța, de un 
centru de observații hi- 
drobiologice la Sulina și 
un staționar ce servește 
ca bază cercetărilor de 
ecologie la Babadag.

Avînd în vedere că alte 
institute cu profil strict a- 
plicativ dispun de un nu
măr mare de baze expe
rimentale, multe din ele 
bine dotate din punct de 
vedere tehnic, o serie de 
cercetări prețioase ale 
institutului nostru se des
fășoară în aceste stațiuni. 
Biologii noștri au utilizat 
cu succes stațiuni ca cele 
de la Moara Domnească, 
Rușețu etc., pentru studii 
practice de fiziologie ve
getală și genetică.

Nu se poate spune deci 
că biologii noștri n-ar a- 
vea posibilități de lucru 
în stațiuni experimentale. 
O problemă care ar me
rita o discuție aparte, mi 
se pare tocmai modul în 
care sînt folosite aceste 
stațiuni. Cred că trebuie 
să se pună accentul pie 
o utilizare mai judicioasă 
a actualelor stațiuni, fie 
că aparțin institutelor de
partamentale sau Acade
miei. Este un aspect care 
ar trebui să-și găsească 
însă un cadru organizat, 
ținînd seama că folosirea 
acestora pe scară tot mai 
largă ar fi avantajoasă 
pe de o parte financiar, 
scutind statul de unele 
cheltuieli suplimentare, ar 
evita anumite paralelisme 
în dotarea și organizarea 
bazelor experimentale, 
care sînt destul de costi
sitoare, iar pe de altă 
parte ar oferi posibilitatea 
trbordării unor teme com
plexe, în colaborare, și 
ar asigura o mai strînsă 
legătură între cercetarea 
fundamentală și cea apli
cativă.

O colaborare mai or
ganizată între cadre
le de biologi din di
verse institute în utilizarea 
acestor stațiuni ar cores
punde desigur intereselor 
vitale ale cercetării, ar 
putea completa mai armo
nios munca de laborator
cu cea de 
fiind că 
de mare 
desfășoară

pe teren, știut 
investigațiile 

finețe se 
totuși în ca

drul unor laboratoare. în
zestrate cu aparatură 
științifică modernă împle
tirea armonioasă a acti

vității de laborator cu ex
perimentul pe teren poate 
duce la rezultate remar
cabile.

Cercetările experimen
tale moderne în biologia 
românească au căpătat, 
în special în ultimii ani, o 
largă dezvoltare. Dotarea 
Institutului de biologie cu 
aparatură modernă, orga
nizarea de secții și labo
ratoare profilate pe pio- 
biemele actuale creează 
premise pentru ridicarea 
cercetărilor biologice, teo
retice și aplicative, pe o 
treaptă superioară. Lărgi
rea studiilor efectuate cu 
ajutorul izotopilor radio
activi, al microscopului 
electronic și al altor apa
rate de precizie, ca și in
troducerea unor metode 
biochimice matematice, 
pot duce la realizări im
portante într-o serie de 
probleme din domeniul 
fiziologiei, morfologiei, 
microbiologiei, ecologiei 
etc.

Pentru aceasta este 
însă necesar să învingem 
anumite rămîneri în urmă 
— mai ales în genetică, 
în citologia vegetală și 
animală; în studiul micro
organismelor din sol și 
apă etc. Nu întotdeauna 
în cercetările noastre ex
perimentul pe teren și în 
laborator ocupă locul cen
tral — cerut de direcția 
contemporană de dezvol
tare a cercetării biologice. 
Observația și aspectul 
descriptiv au încă o. pon
dere mare în raport cu ex
perimentul. Datorită unor 
interpretări rigide, dogma
tice, anumitor ramuri im
portante ale biologiei con
temporane, ca ecologia, 
genetica, fitologia etc., 
nu li s-a asigurat aten
ția cuvenită, 
s-a resimțit 
simte încă în

fapt care 
șl se re- 
pregătirea

cadrelor de cercetare. De
asemenea, gruparea tutu
ror specialităților biologi
ce în cadrul unui singur 
institut nu permite specia
lizarea, atît de necesară 
pentru abordarea comple
xă a multor probleme teo
retice și practice ale bio
logiei. In unele țări, dis
cipline științifice ca mor
fologia animală, ecologia, 
genetica, fiziologia — care 
la noi sînt studiate într-un 
cadru limitat — formează 
obiectul unor institute de 
sine stătătoare. Ar fi util 
să se reflecteze asupra 
unei asemenea probleme 
ca profilarea, într-o primă 
fază, a institutelor de bio
logie ale Academiei Re
publicii Socialiste Româ
nia măcar pe două direc
ții de cercetare — biolo
gie vegetală șl biologie 
animală.

Creșterea numărului de 
tineri cercetători, crearea 
unor baze tehnice-experi- 
mentale moderne, asigu
rarea unui personal de 
tehnicieni și laboranți ca
lificați, îneît cadrele de 
cercetare cu pregătire su
perioară să nu mai fie 
blocate cu operațiuni au
xiliare, ar permite o di
versificare a principalelor 
ramuri ale biologiei, 
corespunzător cerințelor 
dezvoltării științifice și e- 
conomice.

Orientarea spre proble
mele cele mai actuale ale 
teoriei biologice funda
mentale și aplicative, or
ganizarea unor cercetări 
complexe orin antrenarea 
mai multor laboratoare la 
rezolvarea unor teme co
mune. folosirea judicioasa 
a bazelor tehnico-expen 
mentale, a cercetărilor pof 
deschide largi perspecti 
ve biologiei românești.
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Cine ești, dumneata, cititorule 7 O singură în
trebare, cu o mulțime de răspunsuri. Pentru a- 
proape fiecare alt om, ești altcineva. Ești soț, 
funcționar. cumpărător, pieton, spectator, vecin, 
călător șt cîte altele Ca să fixăm o calitate 
umană avem nevoie. în chip necesar, de o reci
procitate. Numai așa, în interacțiune, putem 
defini o individualitate. Atît la modul elemen
tar. adică numind numai raportul dintre ea și 
o altă individualitate sau o colectivitate, cît și 
mai departe, adică analizînd comportarea sa în 
interacțiune și raportind-o la un sistem de va
lori. In primă și în ultimă instanță, societatea 
este cea care fixează un 
se constituie și ca suma 
oamenii care o alcătuiesc.

Iar măsurile cu care ea 
ferențiate.

Am să ilustrez cu primul exemplu care îmi 
vine sub condei, un exemplu mai mult decît 
banal, minor dacă vreți ■ pe terenul de sport 
pot apărea fără cămașă : în minutele acelea sînt 
jucător de handbal, să zicem. însă nu mă văd 
ducindu-mă in aceeași ținută ca să depun o 
cerere la registratura secției financiare. Ce-i 
este permis jucătorului, nu-i este permis con
tribuabilului — parafrazînd, 
veche.

individ, pentru că ea 
interacțiunilor dintre

Peregrinările reporteri
cești m-au dus, de-a lun
gul anilor, la constatarea 
că în orașele de provin
cie există mari resurse ne
utilizate de „deprovincia- 
lizare". Mai explicit : „O- 
rașele unde odinioară nu 
se întîmplă nimic", ultime
le tîrgușoare, au fost atra
se, prin 
circuitul 
cialiste. 
Tîrgu Jiu 
rulmenți, 
pentru o țară întreagă, ba 
și pentru alte țări. Saltul 
în zona mijloacelor de 
producție a fost însoțit și 
de unul în zona condiții
lor de trai și al spirituali
tății locuitorilor.

— Ce erai în 1945 ? Cît 
cîștigai ?

— Căram apă pentru o 
mîncare proastă, un rînd 
de haine pe an și o pere
che de bocanci la doi ani.

— Astăzi ?
— Sînt oțelar și cîștig în 

fiecare lună cît îmi trebuie 
ca să asigur familiei un 
trai omenesc și să-mi iau 
pe deasupra o carte, 
văd un spectacol.

In biografia unui om 
află reflectat saltul de 
„nimic' la civilizație, salt 
pe care l-a făcut și orașul 
în care locuiește. Dar, 
cum spuneam, există încă 
multe resurse de depro- 
vincializare. Să ne înțele
gem : nimeni nu reproșea
ză orașului Hîrlău că n-are 
teatru de estradă sau 
bar de noapte. E vorba de 
spiritul civilizației, de to
talitatea eforturilor încu
nunate de succes ca în 
condițiile materiale date 
să trăiești la nivelul ce
lor mai exigente norme.

Rîndurile de față vizea
ză un singur aspect al 
problemei. Sec exprimat, 
el sună așa : nivelul de 
prezentare al instituțiilor. 
Civilizația, în acest caz, se 
reflectă în primul rînd în 
stilul de organizare, de 
gospodărire. Lucrătorii 
respectivi sînt și măsura 
saltului de la patriarhal 
la modern. In provincie, 
am fost obligat să constat, 
acest salt este mai puțin 
înalt, se produce mai lent.

EU, INDIVID
EU, SOCIETATE Totul pentru

X își poate îngădui să fie arțăgos ca soț, dar 
dacă X, inspector la S.G.L. sau medic de cir
cumscripție, este grosolan, certăreț în timpul 
serviciului, atunci lucrurile se schimbă. Mai de
vreme sau mai tîrziu va 
Dacă în viața noastră de 
pentru feluritele abateri, 
puțin ușoare, o oarecare 
iertare, atunci cînd vine 
exponenți ai societății, ștacheta exigenței se ri
dică brusc. Dacă lucrătorul la care sînt în au
diență vorbește răstit cu soția sa, treaba lui 
și a ei, dar dacă se răstește la mine, nu mai e 
treaba lui. Dacă funcționarul de la oficiul de 
stare civilă poartă o cămașă albă pînă se nă- 
clăiește. treaba lui, dar dacă oficiază căsătoria 
mea îmbrăcat 
exemplele

Funcția 
cietății se 
stavilă în 
de caracter etc., trăsături cu o coloratură nega
tivă, și este un stimulator, un mediu prielnic 
pentru toate datele noastre pozitive. Lucrurile 
se întîmplă așa ca o consecință directă a con
cepției care stă la baza activității sociale a fie
cărui membru al societății.

tele civile ale cetățeanu
lui. In altă parte, perechi
le care vin de mînă să de
pună actele pentru apro
piata căsătorie nu-și pot 
lua ochii de la tăblița 
aflată cu un metru mai în
colo și pe care scrie

mare, să se vadă : DIVOR
ȚURI.

Deprovincializarea : a-ți 
gîndi munca în instituție, 
a ști să vezi permanent 
latura responsabilă a ei, 
a nu uita că ești însăși 
societatea.

fi tras la răspundere, 
fiecare zi putem găsi 
mal ușoare sau mai 

îngăduință, înțelegere, 
vorba despre noi ca

cu ea, nu mai e treaba lui. Și 
se pot înmulți la nesfîrșit.
pe care o exercităm în serviciul so- 
caracterizează și prin aceea că este o 
calea unor trăsături temperamentale,

O 
tuție 
care 
tru că am adunat aspecte 
existînd la multe dintre 
ele. Intri ; te întîmpină un 
portar bărbierit acum pa
tru zile. Constați că uni
forma lui avea de mult, 
odată, patru nasturi și că 
domnia-sa are o aversiu
ne de neînfrînt pentru cre
ma de pantofi. Te întrea
bă leneș-răstit (uneori în- 
văluindu-te într-un suav 
efluviu de drojdie) :

— Tovarășu ?
— Aș vrea să merg la— 

(și spui unde).
Se așează la loc 

scaun, fără un cuvînt. 
îndelung exercițiu te-a 
vățat că asta este încu
viințarea tacită a pătrun
derii tale

Știm că 
identiiică 
tuția 
el să 
vede 
sau 
președintele care gospo
dărește bine raionul res
pectiv, care se îngrijește 
bine de mersul treburilor 
aparatului de care răs
punde, nu-1 vede ? Sau... e 
o problemă minoră ?

Mai departe. Deschizi o 
ușă : doi funcționari lu
crează, unul vorbește la 
telefon, un al patrulea dă 
lămuriri unui cetățean. 
Perfect. Dar în fața ta, 
printre hîrtiile oficiale de 
pe masă, cel de-al cinci
lea funcționar mănîncă 
tacticos. Te îndrepți spre 
el.

—■ Aș vrea să vă în
treb...

— Stai puțin, dom'le, 
nu vezi că mănînc ? Si te 
privește în așa 
cît e 
săi 
nu 
trebuie deranjat de la 
masă" Apoi trage un ser
tar, șterge briceagul, înșu
rubează căpăcelul borca
nului de muștar, face toa
te operațiile și așează to
tul în sertar. (E limpede • 
obiectele astea au servit 
și ieri, și alaltăieri, vor 
servi și mîine și poimîi- 
ne...). Abia acum are timp 
de tine :

— Ce dorești ?
Nici nu-i trece prin cap 

că este autorul unui act 
de necivilizație.

Se înțelege uneori des
tul de greu că o anumită 
comportare în orele de 
serviciu nu angajează un 
individ, ci o colectivitate. 
Un caz : la un oiiciu poș
tal a venit o pensionară în 
vîrstă de 81 de ani ca să 
anunțe că va pleca în alt 
oraș pentru 3 luni. Avea 
o cerere în care, conform 
instrucțiunilor poștei, a- 
nunța noua adresă și soli
cita îndrumarea trimiteri
lor poștale într-acolo. Di
rigintele, un june cu mus
tăcioară, ioarte preocupat 
de propria-i persoană, 
simte nevoia să-i demon
streze că el „este cineva". 
O ține în picioare o jumă
tate de oră, o „pune la

punct' de cîte ori bătrîna 
încearcă să-i spună ceva, 
„se lasă greu" de parcă 
solicitanta ar fi cerut mai 
știu eu ce, să-i trimită 
cărțile poștale în planeta 
Marte.

în final, pensionara 
pleacă buimăcită. Pînă în 
ziua aceea sute de oa
meni poate funcționari co- 
recți, au făcut tot ce le-a 
stat în putință ca ea să 
simtă că trăiește într-o so
cietate al cărei prim co
mandament este grija față 
de om, să simtă că statul 
îngrijește și respectă bă- 
trînii, pe toți și pe iiecare 
în parte. Și vine un oare
care, lipsit de simțul civi
lizației, ca să răstoarne 
într-o jumătate de zi ati
tudinea atentă a unui lung 
șir de oameni, manifesta
tă de-a lungul a ani și ani 
de zile. Nu știu cît de 
mare este spiritul de dis- 
cernămînt al bătrînei. 
Poate că a știut să vadă 
ce era de văzut : un necu
viincios Dirigintele a gre
șit de două ori : odată, fă- 
cînd un act de necuviință, 
a doua oară uitînd că el 
nu este numai Ionescu sau 
Georgescu ci, în clipa 
aceea, el era societatea, 
era reprezentantul ei în 
fața unui om.

Instituția ca atare și fie
care lucrător al ei sînt ex
presia firească, imediată 
a relației dintre cetățean 
și stat. în funcționarul pu
blic, cetățeanul vede 
statul.

Iată de ce, așa cum 
spuneam, ștacheta exigen
ței este foarte ridicată, 
mult mai ridicată pentru 
același om în orele cînd 
el își îndeplinește obliga
țiile de serviciu. Or, „pa
triarhalitatea", binecunos
cută din literatură, iar 
pentru cel mai vîrstnici 
din propria experiență, 
este piedica intimă cu cea 
mai mare greutate în pro
cesul despre care vor
beam Cetățeanul Vasiles- 
cu devine „nea Costică" 
(„ne cunoaștem de 30 
ani"), cravata poate 
lipsească („mă vede 
fiecare zi prin curte 
halat"), o hîrtie poate
lucrată încet („e vecinul 
meu, n-o să se supere 
tocmai el pe mine"), în bi
rou poate să fie nemăturat 
(„ei, lasă că n-o fi foc...'). 
Toate aceste argumente 
sînt false, ele nu dovedesc 
decît o neînțelegere a nor
melor elementare care 
stau la baza activității lu
crătorului dintr-o Instituție.

N-am să dau nici 
nume de scriitor, literatu
ra noastră abundă de pa
saje care subliniază, con
cret, rolul agresiv al apa
ratului de stat burghezo- 
moșieresc. Ce însemnau, 
pentru omul simplu, pre
fectura, percepția, „pla
sa", tribunalul ? Locuri 
unde orice cauză era 
dinainte pierdută, unde el 
trebuia să-și scoată pălă
ria încă din curte, unde 
tremura cînd măruntul zbir 
local ridica glasul. Statul 
însemna frică. Instituțiile 
noastre sînt expresia pu
terii poporului. Ele sînt 
emanația firească a unei 
orînduiri democratice, 
punctul de contact al ce
tățeanului cu statul Iui.

îmi permit să observ — 
o părere pur personală — 
că nu întotdeauna rolul 
noului stat este bine înțe
les. 11 înțelege rău lucră
torul de la sfat care vor
bind cu „tu" crede că „e 
mai aproape de sufletul 
omului' ; îl înțelege rău 
martorul care vine amețit 
la ședința de judecată : 
„Am băut și eu o țuică, 
tovarășe președinte" ; îl 
înțelege rău funcționarul 
care, înregistrînd o hîrtie, 
îi spune petiționarului : 
„îți trimit eu vorbă ț 
copil, nene Costică, ce 
făcut" ; îl înțelege rău 
țerul de stare civilă 
bărbierit sau neglijent 
brăcat, funcționarul 
scoate din sertar salamul 
și-l mănîncă în timpul au
dienței.

Le lipsește multor in
stituții din provincie ceea 
ce se numește „aerul 
solemn'. Nu e vorba de 
o atitudine înghețată, de 
rigiditate, de ridicarea 
unei bariere între cetă
țean și instituție, ci pur șl 
simplu de respect.

In destule tribunale din 
provincie — și din Bucu
rești, de altfel — mi-a fost 
dat să văd cum sala de 
ședințe se transformă de
seori într-o încăpere des
tinată parcă unor scopuri 
domestice : se discută, în 
unele e permis fumatul, 
martori, împricinați intră 
și ies, aprozi semănînd cu 
portarul descris mai îna
inte strigă pocit numele 
ș.a.m.d. Lipsește, în destu
le cazuri, 
solemnă care 
caracterizeze 
dreptății.

Discuții purtate cu jude
cători, procurori, cetățeni 
duc la concluzia că Mi
nisterul Justiției ar trebui 
să ia o serie 
care ar avea 
efecte pozitive 
dorit ca să se 
toate acele mijloace ca
pabile să dea o notă cît 
mai solemnă activității 
justiției.

★

prin 
s s-a 

ofi- 
ne- 

: îm- 
care

Spiritul civilizației nu 
are nici o legătură cu dis
tanța care desparte așe
zarea respectivă de Capi
tală. El depinde, exclusiv, 
de măsura în care factorii 
responsabili sînt el înșiși 
conștienți de calitățile pe 
care sînt obligați să le 
aibă în serviciul statului.

Este vorba aici de un 
drum, drumul circulației 
respectului : de la cetă
țean către instituție, de la 
instituție către cetățean. 
De fapt, un singur drum, 
cu o singură rezultantă : 
respectul pentru societa
tea noastră.

Eva este fetița mea. 
Are 15 ani, e în clasa a 
8-a, învață mediocru, 
trece clasa cu note mi
nime, dar soția mea și 
mama Evei are ambiția 
ca fata ei să fie fruntașă. 
A încercat cu medita
toare. N-a dat rezultate. 
A purces la alte metode.

într-o zi m-am tre
zit cu baia descomple
tată. Lipseau de pe 
peretele din stingă doi 
metri pătrați de faian
ță. Am întrebat-o pe 
nevastă-mea :

— Ce s-a întîmplat 7 
Unde sînt plăcile 7

— Le-am scos eu.
— De ce 7
— M-am întîlnit alal

tăieri cu soția profeso
rului de română 
Evei.

— Șl?
— Căuta plăci de 

lanță și nu găsea... 
te supăra, dragul meu, 
trebuia s-o ajut. E so
ția profesorului de ro
mână. La început a re
fuzat. apoi m-a 
bat de preț. Dar am 
sistat, i-am spus că 
așa nu ne trebuiau, 
le țineam în pod.

— Dar noi nu le 
neam în pod.

— Trebuie să facem 
ceva pentru Eva.

N-am mai vorbit 
nevastă-mea pînă 
momentul cînd am 
coperit că din casă 
lipsește un tablou 
ginal de Petrașcu (îl a- 
veam moștenire).

— Unde e tabloul 7 
am țipat eu.

— L-am dus 
școală.

— De ce 7
— Să le dovedesc to

varășilor din conduce
rea liceului că noi, pă
rinții Evei, ne intere
săm. de viitorul fiicei 
noastre. Dragul meu, 
nu fi nervos. Trebuie 
să facem totul pentru 
Eva.

— în felul ăsta 7
în hol am descoperit 

în timnul discuției un 
ficus de vreo 3 metri 
cubi.

— Cu ficusul ăsta ce 
mai e 7

— L-am cumpărat 
din economii.

— Avem 
de ficus 7

— Păi nu 
noi. Mîine e 
torului... împușcăm doi 
iepuri dintr-un foc. în
țelegi tu, doi iepuri. îl 
rog pe director să-l țină 
în școală să înfrumuse
țeze holul. Cînd vor 
trece profesorii pe lîn
gă el și vor citi plăcuța 
asta gravată... I-a ci-

fa- 
Nu

între- 
in- 

și 
că

cii 
în 

des- 
ne 

ori-

e pentru 
ziua direc-

„Ficus 
părinții Evei 
zilei de naș- 

scumpului și 
nostru F. D., 
al acestui li- 

zici 7 Cînd

tește plăcuța: 
donat de 
cu ocazia 
tere a 
dragului 
director 
ceu". Ce 
vor trece profesorii E- 
vei pe lingă acest ficus, 
nu se vor bucura7

Ieri, cînd m-am întors 
de la serviciu, îmi spu
ne nevastă-mea :

— Vrei să-mi faci un 
serviciu 7

— Ce anume 7
— Să te urci pe casă.
— Pe casă 7 Pentru 

ce 7
— Să demontezi an

tena televizorului.
— S-o demontez 7 I
— Da. Diriginta Evei 

a căutat toată săptă- 
mîna o antenă ca • a 
noastră și n-a găsit. 
M-a întrebat de unde

am cumpărat-o și eu 
i-am spus că noi avem 
două. Că ai adus tu 
două de la Timișoara... 
Urcă-te te rog pe casă. 
Vreau să-i fac o surpri
ză. l-o duc diseară.

Am plecat . de-acasă 
cu tot sîngele în cap. 
S-a urcat nevastă-mea 
s-o demonteze. De pe 
acoperiș a strigat spre 
mine :

— Tu nu vrei să faci 
nimic pentru Eva I

Mi-am ridicat gulerul 
paltonului și am mers 
mai departe. Pe drum 
m-am întîlnit cu Eva. 
Era posomorită.

— Ce-i cu tine 7
— Am luat un patru 

la română și un cinci 
la istorie...

Săraca nevastă-mea! 
De ce n-o înțelege ni
meni ?

Și corn por- 

tarea este

vorbește cu un 
de scos cuie, al- 

o betonieră, al 
cu un picior de 

rănit, al patrulea

domnule, 
fumez ți-

Iată un exemplu de ne
păsare, cu atît mai să
ritor în ochi cu cît lucru
rile despre care voi vorbi 
se petrec într-un oraș in
dustrial, un oraș altfel 
bine gospodărit, așezat la 
umbra Coloanei fără sfîr- 
șit a lui Brâncuși :

Cetățeanul venit cu tre
buri la Sfatul popular ra
ional Gorj trebuie să trea
că întîi printr-o curte care 
este un depozit de moloz 
și cărămizi. Ba, mai mult, 
un depozit de cioburi și 
hîrtii. Pătrunzînd în clădi
re, el se întreabă dacă nu 
cumva a greșit. Semnele 
unei activități a construc
torilor nu se prea văd, în 
schimb „urmele" neglijen
ței lor sînt prezente peste 
tot. Dacă treburile îl mină 
la Comitetul pentru cultu
ră și artă, el va pătrunde 
într-o încăpere unde pere
ții și lemnăria au fost de

curînd vopsite, mobilierul 
stă în mijlocul camerei, 
lucrătorii se mișcă plini 
de grija de a nu se păta 
de vopsea pe haine, așa 
cum li s-a mai întîmplat. 
Dacă va merge la Secția 
de sănătate, va trece prin- 
tr-un coridor unde trei 
lăzi de gunoaie își etalea
ză conținutul. La serviciul 
de cadre, în 
chipurile 
picură din

Nu este 
rînduri să
novații pentru un astfel de 
peisaj dezolant. O întreba
re se impune cu necesita
te : este oare posibil ca 
circa trei sferturi dintr-un 
an, cetățenii unui raion, 
mergînd la sfatul popular, 
să aibă o asemenea pri
veliște ? Să caute birouri 
care nu stau două zile la 
rînd în aceeași încăpere ? 
Indiferent dacă dînșii sînt 
sau nu vinovați, tovarășii 
din conducerea sfatului 
sînt totuși răspunzători 
pentru actuala stare de 
lucruri.

în același Tîrgu Jiu, la 
sfatul popular orășenesc, 
căsătoriile se oficiază în
tr-un cadru adecvat. Este 
și mai pilduitor cazul ora
șului Sibiu unde există o 
„Casă a căsătoriilor". 
Vorba cuiva : „La Sibiu îți 
vine să te însori numai de 
dragul oficiului de stare 
civilă 1*.

In Oltenița, în schimb, 
ghișeul de „căsătorii' se 
află lîngă cel de „dece
se". Acest „memento mori' 
demonstrează cel puțin 
stupizenie din partea ce
lor care răspund de ac-
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Vizitam gospodăria a- 
gricolă de stat Neptun 
din comuna 23 August- 
Constanța. La un mo
ment dat văd în fața se
diului un autocamion pe 
butuci. Purta numărul 
de circulație 28 085 Db. 
De fapt numărul mi-a 
atras atenția. Cu aceste 
cifre am cîștig at eu o - 
dată la loto.

— Ce te uiți așa la 
mine 7

întrebarea venea de la 
autocamionul de pe bu
tuci. Nu i-am dat nici o 
atenție pentru că de la 
un timp au devenit ba
nale „poantele" astea 
clin foiletoane. Un foile
tonist 
clește 
tul cu 
treilea 
pian
cu o ventuză ș.a.m.d.

I-am întors spatele și 
mi-am aprins o țigară.

— Apropie-te, vreau 
să-ți spun ceva, insistă 
fostul autovehicul.

— Lasă-mă. 
în pace să-mi 
gara liniștit.

— Dacă stai
cu mine te fac cu o bi
cicletă.

— Cum adică mă faci 
cu o bicicletă 7

— In scurt timp am 
să nasc un autocamion 
nou-nouț și două bici
clete. Una ți-o dau ție.

— Am înțeles încotro 
bați. Vrei să intervin pe 
lingă proprietarii tăi să 
te dea mai repede la 
I.C.M. pentru retopire. 
Te lauzi, din tine n-o să 
iasă niciodată un auto
camion nou și două bi- ’ 
delete. Nu iese nici mă
car un clește patent.

— Te înșeli, nici nu 
mă gîndesc la retopire. 
Eu nasc în scurtă vre
me un...

Mi-am văzut de-ale 
mele și în momentul 
cînd să mă despart de 
directorul gospodăriei, 
mi-aduc aminte de dis
cuția de mai sus. întreb : 

— Cu autocamionul 
ăsta ce aveți de gînd ? 
De ce nu-l băgați în
tr-un cuptor Siemens 
Martin, că e nebun.

— Autocamionul nos
tru nebun ? Ne Jigniri. 
îi trebuie o reparație 
capitală și minuni face. 
E colosal! Dacă, aveți 
timp, urmăriți-l. Mîine 
îl remorcăm și-l trimi
tem la Tîrgu Mureș.

— De ce îl trimiteți la 
Tîrgu Mureș ?

— La reparat.
— Tocmai acolo, la a- 

proape o mie de kilo
metri ? O întreprindere 
de reparații 
seați mai 
piere ?

— Acolo 
centralele 
din Constanța și cea din 
Capitală.

Povestea asta m-a pa
sionat. Și am urmărit 
îndeaproape autocamio
nul care s-a lăudat că o 
să devină mamă.

Așadar, autocamionul 
28 085 Db. a traversat 
țara, a ajuns după zile

auto nu gâ- 
prin apro-

au stabilit 
noastre, cea

și nopți la I.R.A. din Tg. 
Mureș.

— Cu ce ocazie pe la 
noi 7 l-au întrebat tovaf 
rășii de aici. - 1 ‘

— Să mă reparați.
— Noi nu reparăm 

decît autocisterne, în
cercați în altă parte.

Autocamionul care a 
remorcat autocamionul 
nostru a plecat înapoi la 
I.R.T.A. Constanța. Fu
sese angajat numai pen
tru dus, nu și pentru în
tors. Așa că au rămas în 
Tîrgu Mureș un autoca
mion stricat, și un dele
gat care nu mai știa ce 
să faexu. A dat un tele
fon la Constanța, i s-a 
spus să stea de veghe 
lîngă autocamion și în
tre gostat Constanța și 
centrala din București 
au început niște convor
biri telefonice fulger- 
Au fost angajați niște 
curieri speciali, au fost 
întrebuințați între Tg. 
Mureș—Constanța 
București chiar și 
porumbei călători, 
cători de vești.

în sfîrșit, după 
așteptări, delegatul din 
mașina defectă a primit 
o depeșă : „îl trans
porți la I.R.A. Cîmpina". 
S-a așteptat programa
rea unui vagon, a fost 
încărcat în el autoca
mionul și după alte mul
te peripeții iată-t cla- 
xonînd la I.R.A. Cîmpi
na. Aici îl așteptau alte 
bucurii.

— Nu reparăm nimic, 
n-a.vem programare.

Au sunat iar telefoa
nele fulger, porumbeii 
călători iar și-au luat 
zborul după comunicate, 
și, după alte așteptări, 
I.R.A. Cîmpina a băgat 
în reparație autocamio
nul.

Asta e povestea auto
camionului 28 085 Db. 
Cum ? Vă sînt dator cu 
o explicație 7 Care 7 A ! 
Da. Ziceam la început 
că acest autocamion o să 
devină mamă. Am exa
gerat. Dumneavoastră 
ați crezut 7 îmi pare 
rău. Nici Petre Ispirescu 
n-ar fi făcut să nască un 
autocamion, darmite 
eu... Un adevăr însă 
există aici. Ascultați-l : 
cu banii care s-au chel
tuit pentru trambalare 
și reparare se puteau 
cumpăra: un autoca
mion nou-nouț si două 
biciclete. Asta vă garan
tez eu. că am văzut do
sarul autocamionului.

Vă rog să mă mai în
trebați ceva. întreba- 
ți-mă unde este autoca
mionul acum. Țineți-vă 
bine, că vă spun. După 
reparația capitală care a 
făcut-o I.R.A. Cîmpina 
camionul nostru a intrat 
din noii în reparații. De 
data aceasta însă fără 
cheltuieli. S-a defectai 
în perioada de garanție 

Părerea mea. este că, 
dacă acest autocamion 
se ambiționează și se 
mai așază o dată pe bu
tuci, naște pînă la urmă 
și un elicopter.

niște 
aț?
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Plecarea vicepreședintelui Vecei
Executive Federale a R.S.F. lujoslavia

Vineri după-amiază a părăsit 
Capitala Boris Kraiger, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fede
rale a R. S. F. Iugoslavia, care, la 
invitația prim-vicepreședintelui 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Alexandru 
Bîrlădeanu, a făcut o vizită în țâra 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost salutat de 
Alexandru Bîrlădeanu, precum și 
de Emil Drăgănescu și Constantin 
Scarlat, miniștri, Gheorghe Pele, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Aurel Groapă, adjunct al 
ministrului industriei chimice.

Au fost prezenți Iakșa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia la 
București, și membrii ambasadei.

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a vicepreședintelui Vecei Exe
cutive Federale a R. 
lavia, Boris Kraiger, 
miază Iakșa Petrici, 
R. S. F. Iugoslavia la 
oferit un cocteil.

Printre invitați se aflau Alexan
dru Bîrlădeanu, prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, Ia- 
noș Fazekaș și Roman Moldovan, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Boabă, Gheorghe 
Cioară, Constantin Scarlat, Alexan
dru Sencovici, miniștri, Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conduce
rii unor ministere, ziariști.

S. F. Iugos- 
vineri la a- 
ambasadorul 
București, a

(Agerpres)

CONVENȚIE ROMANO-SOVIETICĂ

J

La 4 martie a. c., la Ministerul 
Afacerilor Externe s-a semnat 
Convenție între 
blicii Socialiste 
vernul Uniunii 
vietice Socialiste 
țarea vizelor de intrare-ieșire pen
tru călătoriile oficiale și călătoriile 
particulare în vizită la rude și 
prieteni, precum și a vizelor de 
tranzit.

0 
guvernul Repu- 

România și gu- 
Republicilor So- 
privind desfiin-

în numele guvernului român, 
Convenția a fost semnată de 
Gheorghe Pele, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, iar în 
numele guvernului sovietic, de 
A. V. Basov, ambasadorul U.R.S.S. 
în Republica Socialistă România.

Convenția va intra în vigoare 
după aprobarea ei de către gu
vernele celor două țări.

Repartizarea, transferarea și detașarea
cadrelor medico-sanitare

Colegiul Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale a aprobat 
noi instrucțiuni privind repartiza
rea, transferarea și detașarea ca
drelor medico-sanitare cu pregă
tire superioară.

Absolveriții institutelor de me
dicină și farmacie sînt repartizați 
în muncă de către M.S.P.S., iar 
posturile în care aceștia urmează 
a fi încadrați, precum și criteriile 
de repartizare se stabilesc anual 
de către minister, în raport cu ne
cesitățile ocrotirii sănătății.

Instrucțiunile prevăd, de aseme
nea, că. absolvenții institutelor de 
medicină și farmacie care se gă
sesc în efectuarea stagiului de 
3 ani pe posturile în care au fost

SPORT
Mondialele"

repartizați pot fi transferați în ca
drul aceleiași regiuni de către co
mitetele executive ale Sfaturilor 
populare regionale dacă au func
ționat cel puțin un an pe acel post 
și dacă sînt trecuți în locuri de 
muncă similare celor în care au 
fost repartizați inițial.

în ceea ce privește transferul la 
cerere al personalului medico-sa- 
nitar dintr-o localitate în alta, în 
afara sesiunilor de concursuri, a- 
ceasta se va face de două ori pe 
an, în lunile martie și septembrie. 
La avizarea cererilor se ține sea- 

. ma de vechimea acestuia în cadrul 
regiunii și unității, de starea să
nătății, de necesități familiale. 
Principalul criteriu care va sta la 
baza rezolvării cererilor de trans
fer va fi în primul rînd asigurarea 
continuității asistenței medicale la 
locurile de muncă de unde pleacă 
cei ce solicită transferul.

Transferarea personalului medi- 
co-sanitar cu pregătire superioară 
ca urmare a sesiunilor de con
cursuri constituie, de asemenea, 
un capitol important al instruc
țiunilor.

(Agerpres)

FAPTUL
DIVERS

• Pregătirile ce se fac în această perioadă la combina
tul siderurgic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Galați in 
vederea intrării în probe tehnologice a laminorului de tablă 
groasă au fost marcate, vineri, de aprinderea focului la 
prima celulă a cuptoarelor adinei — cum este denumit în 
termeni de specialitate locul unde lingourile fac primul po
pas pentru a fi încălzite pînă la temperatura cerută de teh
nologia de prelucrare.

De 7a I.T.B.

modernizare de pe strada Sabi- 
autobuzele liniei 33 vor circula

Din cauza lucrărilor de 
nelor, începînd de astăzi, 
pe un traseu deviat, în ambele sensuri, între calea 13 sep
tembrie și strada Uranus, prin strada Sirenelor. în cartierul 
Drumul Taberei, autobuzele liniei 37 vor circula de la că
minul studențesc nr. 3 pînă la capătul actual al liniei, prin 
strada Drumul Taberei și strada Lujerului.

® Ieri au sosit la depozitele de la Iacobeni și Argestru, de 
pe cursul Bistriței, primele trei plute din acest an cu 260 m c 
bușteni rășinoase. I. F. Iacobeni va plutări în actualul se
zon circa 80 000 m c bușteni rășinoase.

® Violoncelistul Radu Aldulescu a plecat vineri într-un 
turneu în Anglia. El va susține un concert cu Filarmonica 

de radio aledin Londra și două recitaluri la posturile 
B.B.C.

• Cooperativele agricole Scărișoara, Valea 
Traian și altele din regiunea Dobrogea au 
mănatul culturilor din urgența I. Pînă acum, în regiune 
au fost însămânțate aproape 70 000 ha cu mazăre, măză-
riche, borceag, ovăz etc.

CIPRU

Seacă, Valu 
terminat se-

• Intre 24 și 28 iunie se va desfășura primul Festival in
ternațional al filmului de animație de la Mamaia. Pe a- 
dresa comitetului de organizare, care a expediat peste 600 
de invitații unor studiouri și realizatori de pe toate meri
dianele, au și sosit primele înscrieri.

Spre pista de aterizare
Foto : Gh. Vințilă

LOTO
La tragerea Loto a „Mărțișorului" 

din 4 martie 1966 au fost extrase din 
urnă următoarele numere : 
Extragerile pentru premiile obișnuite 

în bani
83 77 34 22 44 10 58 76 35 21 

Suplimentare : 34 18 23
Extragerile pentru premiile 

suplimentare
88 61 62 90 5 46 70 25 2 54 

Categoria A, B și C : 12 19 32
Fond de premii : 2 912 812 lei

CUMHlIREME#
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 martie. în țară : vreme 
relativ rece. Cerul va fi schimbă
tor. înnorări mai accentuate se vor 
produce în nordul țării, unde local 
ploile se vor transforma în lapo- 
viță. în rest ploi slabe. Vînt po
trivit din sectorul nordic. Tempe
ratura în scădere ușoară la 
tul intervalului. Minimele 
cuprinse între minus 3 și 7 
iar maximele între 5 și 15

sfîrși- 
vor fi 
grade, 

, grade, 
tn București : vreme relativ rece, 
cu cer schimbător. Temperatura în 
scădere ușoară în a doua parte a 
intervalului.

a

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a R.P. Albania, 
condusă de Llambro Duka, pre
ședintele Departamentului agricul
turii de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri, pentru a lua parte la lucră
rile Congresului de înființare a 
Uniunii Naționale a cooperativelor 
agricole din Republica Socialistă 
România.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost întîmpi- 
nați de David Davidescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, Mihai Ubornyi, din 
partea Comisiei de organizare a 
Congresului, Nicodim Dăianu, di
rector general în Gostat.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R.P. Albania la Bucu
rești. (Agerpres)

PLECAREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE ROMÂNE 
LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL 

DE LA LEIPZIG
Vineri dimineața a părăsit Capi

tala, plecînd în R. D. Germană, o 
delegație guvernamentală română 
condusă de Victor Ionescu, preșe
dintele Camerei de Comerț a Re
publicii Socialiste România, care 
va participa via. deschiderea ediției 
din primăvara acestui an a Tîrgu- 
lui internațional de la Leipzig.

★

Cu ocazia prezenței în țara 
noastră a misiunii industriale fran
ceze, vineri seara vicepreședintele 
Camerei de Comerț a Republicii 
Socialiste România, Marcel Po
pescu, a oferit un cocteil în saloa
nele restaurantului Athenee Palace. 
Au participat Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Ni- 
colae Ionescu, adjunct al ministru
lui petrolului, Constantin Teodoru, 
adjunct al ministrului industriei 
alimentare, Mihai Mihăiță, adjunct 
al ministrului căilor ferate, condu
cători ai unor întreprinderi de co
merț exterior. Au fost prezenți 
Jean Louis Pons, ambasadorul 
Franței la București, și membri ai 
ambasadei. (Agerpres)

Sărbătorirea acad.
Vineri după-amiază, într-o șe

dință festivă a secției de științe a- 
gricole și silvice a Academiei Re
publicii Socialiste România, a fost 
sărbătorit acad. G. Ionescu-Șișești, 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 80 
de ani.

Despre personalitatea sărbători
tului ca om de știință, pedagog și 
profesor, au vorbit acad. Eugen 
Rădulescu, președintele secției de 
științe agricole și silvice, acad. 
Ștefan Milcu, vicepreședinte al

Deschiderea Congresului Partidului 
Progresist al Oamenilor Muncii
Raportul prezentat de secretarul 
general al partidului,
Ezekias Papaioannu

NICOSIA 4 (Agerpres). — La 
Nicosia s-a deschis cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Progresist 
al Oamenilor Muncii din Cipru, 
„AKEL", la care participă peste 
800 de delegați din întreaga țară. 
Participă, de asemenea, reprezen
tanți ai partidelor frățești, comu
niste și muncitorești din 11 țări. 
La lucrările congresului participă 
din partea Partidului Comunist 
Român, Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.C.R.

Ezekias Papaioannu, secretar 
general al partidului „AKEL", a 
prezentat un raport cu privire la 
drumul parcurs de partid în pe
rioada care a trecut de la cel de-al 
X-lea Congres (1962), cu privire la 
traducerea în viață a programu
lui adoptat la acest congres, pre
cum și la sarcinile ce revin Parti
dului Progresist al Oamenilor 
Muncii din Cipru în actuala eta
pă. în raport se arată că princi
pala problemă care stă în centrul 
atenției congresului este consoli
darea unității poporului cipriot în 
lupta pentru apărarea indepen
denței republicii și pentru apăra

rea dreptului ciprioților de a-și 
hotărî singuri soarta. Papaioannu 
a subliniat caracterul primejdios 
al acțiunilor cercurilor imperialiste 
din N.A.T.O., care urmăresc trans
formarea teritoriului țării într-o 
bază de rachete a N.A.T.O. Vorbi
torul a arătat că majoritatea zdro
bitoare a poporului cipriot cere li
chidarea bazelor militare și demi
litarizarea insulei, și că această 
cerere este sprijinită de guvern, 
în continuare, Papaioannu a ară
tat că partidul „AKEL" sprijină 
guvernul Makarios, pentru că a- 
cesta duce o politică de apărare 
a libertății și independenței națio
nale, politică îndreptată împotriva 
înrobirii Ciprului de către N.A.T.O. 
El a subliniat că celui de-al XI-lea 
Congres al partidului „AKEL" îi 
revin sarcini importante în ce pri
vește extinderea și consolidarea 
luptei de eliberare națională a po
porului cipriot, în unirea tuturor 
forțelor patriotice în lupta pentru 
libertate deplină și independență 
a republicii, pentru dreptul ciprio
ților de a fi stăpîni în patria lor.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru transporturi

între 22 și 28 februarie 1966, la 
Moscova s-au desfășurat lucrările 
celei de-a XXV-a ședințe a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
transporturi.

La ședință au participat delegați 
din partea Republicii Populare 
Bulgaria, Republicii Socialiste

G. Ionescu - Șișești
Academiei, Ion Popescu-Zeletin, 
Vasile Velican și Constantin Mano- 
lache, membri corespondenți ai 
Academiei.

Mulțumind pentru cinstirea și 
prețuirea acordată, a răspuns acad. 
G. Ionescu-Șișești. Sărbătoritul a 
fost felicitat călduros de cei pre
zenți, printre care se aflau membri 
ai Prezidiului Academiei și alți 
academicieni.

(Agerpres)

Cehoslovacia, Republicii Democra
te Germane, Republicii Populare 
Mongole, Republicii Populare Po
lone, Republicii Socialiste România, 
Republicii Populare Ungare și 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste.

în calitate de observatori au par
ticipat reprezentanți din R.D. Viet
nam și Cuba.

Comisia a examinat unele mă
suri în vederea îndeplinirii reco
mandărilor Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. în domeniul transporturi
lor, acordînd o atenție deosebită 
problemelor cu privire la coordo
narea planarilor de dezvoltare a 
transporturilor pe perioada 1966— 
1970. De asemenea,„s-au examinat 
o serie de probleme referitoare la 
dezvoltarea .pe mai departe a tran
sporturilor 'internaționale, raportul 
cu privire la" activitatea Comisiei 
pe anul 1965 și alte: probleme.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, prietenie și colaborare.

• R. F. G.—România 4-1
ZAGREB (prin telefon). — Vineri 

dimineafa, echipa României a sus
ținut cel de-al doilea meci din 
grupa B, întîlnind formajia R. F. 
Germane. De data aceasta hocheiș- 
fii noștri au pierdut cu 4—1, deși 
au condus o repriză cu 1—0 prin 
punctul înscris în minutul 9 de 
Calamar. Cu excepția primei repri
ze, ei au acjionaf încîlcit, dezordo
nat. Mai mult, datorită nervozității 
excesive a unor jucători (în spe
cial a lui Florescu, care a fost pe
nalizat de patru ori), echipa a ju
ca* 1 cu efectiv redus peste 12 mi
nute (!). De acest lucru au profitat 
hocheișfii vest-germani care au 
marcat de 4 ori prin Schloder, Funk, 
Waifl și Riedmeier. Spre final, an- 
gajîndu-se în jocul de uzură prac
ticat de adversar, hocheișfii ro
mâni n-au izbutit să marcheze nici 
chiar în perioadele cînd au avut 
superioritate numerică.

noi. In curînd trecem la lucru pentru 
trasarea noilor canale.

Aceeași atmosferă vie de lucru am 
regăsit-o la Borănești. La sediul co
operativei, numai contabilii. Tofi oa
menii, bărbafi și femei, porniseră din 
zori la cîmp sau în lunca lalomifei, 
în hotar cu Coșerenii, unde se ame
najează canalele de irigație. Brigă
zile lui llie lordache și Nieolae Cu
la veniseră în luncă cu peste 200 
de oameni care lucrau în incinta vi
itoarei orezării.

— Vom amenaja aici, ne spune 
Gheorghe Podăreanu, tehnician a- 
gronom, o suprafafă de 145 ha pe 
care vom cultiva orez. Fafă de vecini, 
supratafa irigată e mică, trebuie să-i 
ajungem din urmă I

— Cum ați primit propunerea lor ?
— Am studiat-o atent, iar acum a- 

ceastă problemă este examinată de 
specialiștii de la Direcfia Gospodă
riei Apelor. Ei fac proiectul de ame
najare și ei sînt cei care ne sfătuiesc ce 
variantă e mai rentabilă. Se pare că 
propunerea vecinilor, deși simplă la 
prima vedere, ne costă cam mult.

Atitudinea chibzuită, examenul 
minufios al tuturor posibilităților se 
impun oriunde, cu atît mai mult a- 
colo unde zestrea de experienfă e mai 
săracă. Important și prefios este cli
matul de colaborare rodnică pe care 
l-a creat, chiar de la înființare. Uniu
nea raională a cooperativelor, climat 
în care inițiativele pozitive și expe
riența înaintată se pot fructifica din 
plin.

Am continuat drumul mai departe, 
pe același fir al lalomifei, urmărind 
efortul miilor de oameni de a pune 
în valoare rezerva de ape a rîului 
pentru viitoarele recolte.

La Bărcăneșfi — a nu se confunda 
cu Borănești I — cîmpurile coopera
tivei zumzăiau ca niște stupi cu al
bine. Este o cooperativă puternică și 
bogată, iar entuziasmul cu care vin la 
lucru oamenii îți are reazimul în ve

Următorul meci al echipei noa
stre are ioc duminică dimineafa în 
compania seleefionatei 
care anul trecut a făcut 
grupa A.

In celelalte partide de vineri 
s-au înregistrai următoarele rezul
tate : Elvefia—Anglia 6—3 (0—3 ; 
1—0 ; 5—0), Austria—Ungaria 7—2 
(0—0; 4—1; 3—1),

Norvegiei, 
parte din

Nieolae PLOPEANU
*

La Jesenice, în grupa 
zentativa Danemarcei a 
9—0 echipa Republicii 
cane. Ieri, echipele din grupa A au 
avui zi liberă.

C, repre- 
învins cu 
Sud-Afri-

în cîteva rînduri

FOTBAL: Ieri la Teheran, în 
prezența unui numeros public, 
s-a disputat partida internațio
nală de fotbal dintre reprezenta
tiva Iranului și echipa Rapid 
București. întâlnirea s-a terminat 
la egalitate ; 0—0. Duminică, Ra
pid va susține în Iran cel de-al 
4-lea meci; de data aceasta în 
compania echipei Djavan.

TENIS. — Pe terenurile de la 
„Gezira" Sporting Club din Cairo 
au început campionatele interna
ționale de tenis ale R.A.U. Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—4 ; 6—2 
pe Ismael al Shafew (R.A.U.), iar 
Petre Mărmureanu l-a întrecut 
cu 5—7 ; 6—1 ; 6—4 pe Mabroulc 
Mohamed Aii (R.A.U.).

Pe șantierele regiunii Oltenia
(Urmare din pag. I)

— în ce ritm sînt livrate 
șantierelor utilajele tehno
logice ?

ȘTEFAN DUȚĂ : Diferite șan
tiere nu primesc utilajele în ordinea 
montării lor ți Ia termenele stabilite 
prin grafice. O asemenea situa
ție este determinată, după părerea 
mea, de următoarea anomalie. în 
timp ce contractarea utilajelor se 
face de organele tutelare centrale, 
beneficiarii care răspund direct de 
investiții nu cunosc stadiul aces
tor operațiuni și nu primesc la 
timp repartițiile respective. Trus
tul minier Oltenia nu are repartiții 
pentru utilaje în valoare de 13 mi
lioane lei, iar Direcția regională 
C.F.R. — pentru 8 milioane lei.

— Ce consecințe au aceste '■ 
neajunsuri asupra realizării 
planului de investiții ?

MARCU LEPĂDAT : Graficele 
de montaj sînt date peste cap, se 
întîrzie execuția lucrărilor, ducînd 
în ultimă instanță la nerespecta- 
rea termenelor de punere în 
funcțiune. Aș vrea să semnalez și 
un alt aspect. Nu rare sînt cazurile 
cînd livrările de utilaje tehnologice 
nu sînt corelate cu datele de pune
re în funcfiune a obiectivelor. Pare 
de necrezut, dar, uneori, termene
le de livrare a utilajelor, prevă
zute în contractele încheiate, sînt 
chiar posterioare datelor planifi
cate de punere în funcțiune a 
obiectivelor. O asemenea situație 
s-a creat în cazul Fabricii de ulei 
Podari. Termenul de intrare în 
funcțiune a acestei unități este 
trimestrul IV al acestui an, în 
timp ce s-a prevăzut ca anumite 
utilaje să fie livrate șantierului 
în 1967.

ȘTEFAN DUȚĂ : Asupra conse
cințelor aș vrea să-mi spun și eu 
părerea, 
utilajelor 
eșalonare 
mului de

. cest an 
volum mare de lucrări, unii bene
ficiari și anumite organizații de 
construcții-montaj au prevăzut 
pentru primul trimestru sarcini 
destul de mici, dacă avem în ve
dere termenele de punere în 
funcțiune a obiectivelor. Ca bene
ficiar, Trustul minier Oltenia a 
stabilit să se execute în trimestrul 
I doar 10 la sută din planul anual 
de investiții, deși nevoile dezvol-

Lipsa documentației și a 
tehnologice a dus la o 

necorespunzătoare a volu- 
lucrări. Cu toate că în a- 
urmează să realizeze un

există o 
posibili-

tării extracției de lignit impun un 
ritm mult mai accelerat 
zarea lucrărilor.

— Considerați că 
neconcordanță între 
tățile reale de execuție ale 
șantierelor și eșalonarea vo
lumului anual de lucrări pla- 
viiipnt ?

MARCU LEPĂDAT: Așa este. 
Am să încep cu Sfatul popular 
regional Oltenia. Aici, defalcarea 
planului pe trimestre s-a făcut 
nerațional. S-a stabilit ca în pri- 

. mul trimestru să se realizeze doar 
14,29 la sută din planul anual. 
Este un volum de lucrări inferior 
capacității actuale 
Trustului regional de construcții. 
Calculele arată că 
mele trei luni ale 
prezintă abia 
realizările trimestrului IV 1965. 
Este de la sine înțeles că această 
„scădere" a volumului de lucrări 
din primul trimestru va fi cu greu 
recuperată, va avea consecinfe asu
pra ritmicității în darea în folosință 
a apartamentelor. Situații similare

în reali-

de execuție a

planul pe pri- 
acestui an re- 

61,5 la sută din

(Urmare din pag. I)

sînt și alte probleme, 
adiacente, care ar tre- 
stea atît în atenția

zis 
să

inventarului. Rețeaua comercială a 
Capitalei nu dispune însă de revi
zori cu calificare de specialitate și 
nici numărul lor nu este suficient.

Mai 
așa 
bui „___ ; __
organelor comerciale, cît și a în
treprinderilor producătoare. Rapi
ditatea inventarierii depinde și de 
felul în care sînt prezentate măr
furile. Dacă toți nasturii sînt furni
zați „în vrac", sigur că se pierde 
timp pentru numărarea lor. Soluția 
este extrem de simplă : mărirea 
numărului de produse preambalate; 
prezentarea mărfurilor mărunte în 
cutii și casete, de exemplu, ar ușu
ra simțitor această muncă. Sînt 
chestiuni care par mărunte, soluțio. 

se constată și în cazul unor inves
tiții industriale. La Combinatul 
chimic, planul de investiții pe 1966 
nu a fost definitivat integral nici 
măcar pentru lucrările în conti
nuare, din care cauză constructo
rul are prevăzut pe trimestrul I 
un volum de lucrări cu mult sub 
capacitatea sa de lucru. In gene
ral, volumul de construcții ce ur
mează să se realizeze în primele 
trei luni, pe ansamblul regiunii, 
reprezintă doar 15,5 la sută din 
planul anual.

★

Din relatările de mai sus se des
prinde că recomandările făcute la 
Consfătuirea pe fără a lucrătorilor 
din construcfii sînt pe deplin va
labile pentru ministerele care au 
lucrări de investifii în regiunea 
Oltenia, pentru sfatul popular re
gional. Ele au datoria să fragă toa
te concluziile cuvenite din neajun
surile existente, să 
hofărîte și imediate 
rarea în întregime a 
tehnice și livrarea la i 
graficelor de montaj, 
lajelor tehnologice, 
constructorilor și monforilor de pe 
șantierele din regiune condifii pen
tru desfășurarea în ritm susfinut a 
lucrărilor și punerea în funcfiune la 
termen a noilor obiective indus
triale, agricole și social-culfurale.

i ia măsuri 
pentru asigu- 
documenfafiei 
timp, conform 
a tuturor uti- 
creînd astfel

I

narea lor ar simplifica înșă foarte 
mult acest procedeu greoi.

O condiție pentru buna desfășu
rare a inventarelor ar fi existența 
unor spații de depozitare corespun
zătoare la fiecare magazin. în acest 
fel s-ar putea efectua inventarul 
mai întîi în unitate și apoi, fără să 
se întrerupă programul de funcțio
nare, în depozit. Dacă la unitățile 
vechi lucrurile nu se pot schimba 
radical, este cu atît mai de neîn
țeles perpetuarea acestui neajuns 
la magazinele noi.

De ce uneori unitățile „intrate" 
în inventar se țin lanț pe aceeași 
arteră și în același timp? „Din cau
za unor situații neprevăzute — ni 
s-a răspuns. Căci, în general, există 
o planificare judicioasă a acestei 
operații". Cît de judicioasă este 
această planificare s-a putut con

stata ușor parcurgînd în primele 
luni ale anului străzile orașului. 
Mai la tot pasul te izbeai de maga
zine închise.

Mii de ore din programul de 
funcționare al magazinelor se pierd 
și din alte cauze. Una : sistemul de
fectuos de organizare a concediilor. 
Cînd gestionarul pleacă în concediu, 
unele unități se închid, intrînd și 
ele în... concediu. Dacă în această 
perioadă gestiunea se predă — 
bineînțeles cu inventar — unui alt 
gestionar, inventarul durează cît 
concediul, perioada de închidere 
dublîndu-se.

De mulți ani se depune o activi
tate fructuoasă pentru moderniza
rea rețelei comerciale. Sute de uni
tăți au fost reînnoite, spațiul de 
vînzare a fost adaptat noilor forme 
de desfacere a mărfurilor. Toate 
acestea au drept rezultat crearea 
unor condiții moderne de vînzare, 
creșterea rentabilității magazinelor. 
Ceea ce-i supără însă pe cumpă
rători este faptul că unele unități 
stau luni și chiar ani în moderni
zare, că este depășit aproape cu 
regularitate timpul prevăzut pentru 
terminarea lucrărilor. Dinamica... 
tergiversării lucrărilor de renovare 
și modernizare cunoaște cele mai 
curioase justificări și nici una din 
măsurile preconizate nu a avut 
drept rezultat curmarea acestei 
stări de lucruri. La Direcția comer
cială a Capitalei se remarcă o preo
cupare pentru găsirea unor soluții 
eficiente care să reducă perioada 
de imobilizare a unităților. Organi
zațiile comerciale ale orașului au o 
experiență bună în ceea ce privește 
terminarea în timp scurt a moder
nizărilor efectuate în regie. Cum 
este însă vorba de lucrări execu
tate prin investiții, lucrurile se 
schimbă. în ultimii doi ani nici una 
din unitățile intrate în modernizare 
n-a fost terminată — de întreprin
derile raionale de construcții și re
parații — în termenul planificat.

Este vorba, în primul rînd, de o 
slabă organizare și planificare a 
muncii la întreprinderile respec
tive, . de neglijarea principalului 
principiu care trebuie să stea la 
baza activității comerțului: asigu
rarea bunei deserviri concomitent 
cu aceea a eficienței economice, a 
rentabilității unității. Cum poate 
fi recuperată o pierdere din vîn
zare de cîteva luni și chiar de cîți- 
va ani ?

Comitetul executiv al S.P.C. cu
noaște situația, a convocat nume
roase ședințe de analiză, dar situa
ția continuă să rămînă aproape ne
schimbată. Ținînd cont de expe
riența acumulată în astfel de lu
crări, Direcția comercială propune, 
între altele, înființarea unei între

prinderi de construcții proprii, care 
să efectueze, în timp scurt și pe 
baza unor planificări realiste, mo
dernizările din rețea.

★
Nu e deloc simplu să dai o so

luție. Fără îndoială însă că orga
nele de resort, cu experiența bo

PRIMĂVARA PE IALOMIȚA

(Urmare din pag. I) 

gată pe care o au, cu competența 
lor, vor găsi modalitatea de a re
duce la strictul necesar timpul a- 
fectat inventarelor și renovărilor, 
de a limita la maximum alte cau
ze care duc la închiderea repetată 
și prelungită a unităților comer
ciale.

niturile mari pe care le obține an de 
an această unitate fruntașă. Averea 
obștească a cooperativei s-a ridicat 
anul trecut la peste 14 milioane, iar 
venitul la aproape 10 milioane lei. 
Valoarea zilei-muncă s-a ridicat ia 31 
lei. S-au dat avansuri bănești lunare, 
plătite la zi fixă, iar în plus s-au îm
părțit 456 000 lei reprezentînd retri
buția suplimentară pentru depășirea 
planului de producție.

— Nu mai trebuie să-i convingem 
pe cooperatori de necesitatea inves
tițiilor sau de necesitatea de a mări 
neîncetat fondul de acumulare, ne 
spune președintele llie Badea, gos
podar inimos și priceput, care poartă 
răspunderea treburilor obștești de 
peste zece ani. — Tocmai de aceea, 
adaugă el, sîntem interesați în dez
voltarea tuturor acțiunilor de colabo
rare între cooperative, menite să sti
muleze ridicarea fiecărei unități.

Mi-a explicat apoi planul de cola
borare cu cooperativa din comuna 
Pelinu, pentru amenajarea unui canal 
de evacuare a apelor din orezăriile 
celor două unități.

— în mod normal, la acest plan — 
ne explică președintele — ar trebui 
să colaboreze și cooperativele din 
Frumușica și Axintele, comune ca^e 
se află în raionul Lehliu, învecinate 
cu noi.

— De ce ezită ?
— Poate fiindcă fac parte din alt 

raion, spune zîmbind președintele. 
Sînt convins că Uniunea regională 
va coordona în viitor cu folos acțiu
nile noastre, ajutîndu-ne să valorifi
căm chibzuit fiecare inițiativă bună. 
Vom discuta aceste lucruri și la Con
gres.

Am plecat cu sentimentul că pri
măvara a dezlănțuit nu numai energia 
acestor săteni, dar a ridicat pe o 
treaptă superioară grija lor față de 
interesele obștești, răspunderea față 
de bunul mers general al agriculturii 
noastre. Preambulul marelui Congres, 
ce se va deschide zilele acestea, a 
avut loc pe toată întinderea cîmpiei.
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Lucrările Comisiei economice

URUGUAY
mixte româno-egiptene

Sesiunea

ALEGERILOR
Pregătirile oficiale pentru alege

rile parlamentare din 6 martie sînf 
practic încheiate. Numărul cetățe
nilor care au dreptul să se prezinte 
la urne esle evaluat la 4 886 534, 
dintre caie mai mult de jumătate 
femei.

Campania electorală a fost în 
general dominată de disputa din
tre partidele coalifiei guvernamen
tale, populist și socialist, care din 
1945 își împart portofoliile în toate 
cabinetele. Fiecare din cele două 
partide și-a anun|at intenjia de a ob- 
|ine o majoritate convenabilă în 
parlament și, pe această bază, drep
tul de a decide asupra formării gu
vernului. Partidul populist a insistat 
asupra asigurării „liberei inițiative" 
pentru capitalul privat, în timp ce 
partidul socialist, care deține răs
punderea principală a sectorului 
industriei etatizate, a subliniat con
tribuția acestui sector în ansam
blul economiei țării și progresele 
realizate, preconizînd investiții gu
vernamentale masive și o mai justă 
repartizare a veniturilor. Numeroa
se alte probleme ca : situația școlii, 
asistența socială, creșterea prețuri
lor, scăderea puterii de cumpărare 
a șilingului au fost menționate sau, 
mai degrabă, după cum remarcă 
unele ziare, enunțate. După cum a

REALITĂȚI SI
7 7

REVENDICĂRI
In Uruguay a avut loc transfe

rarea funcției de președinte al 
Consiliului Național (care echiva
lează cu cea de președinte al re
publicii în celelalte țări latino- 
americane); ea a fost preluată de 
Alberto Heber, unul din liderii par
tidului guvernamental .,Blanco*.

Din 1952, în Uruguay funcțio
nează un așa-numit sistem „cole
gial" de guvernare. In cadrul a- 
cestuia se alege un consiliu de 
conducere format din nouă per
soane, după complicate criterii 
de reprezentare a diverselor frac
țiuni existente atît în cadrul par
tidului învingător în alegeri, cit 
și în rîndurile partidului de opo
ziție — „Colorado*. Din rîndul 
acestor nouă persoane se alege 
anual președintele Consiliului Na
țional.

In declarațiile făcute presei 
înaintea ceremoniei de preluare 
a funcției sale, noul președinte a 
scos în evidență că actuala criză 
economico-financiară și tensiu-

„Die Presse", campania 
a constituit în fond un

Pittermann, fiind mai

• Deosebiri
• Un șir de 
s-au retras

de opinii 
delegații

ADDIS ABEBA 4 
Sesiunea Consiliului 
O.U.A. de la Addis Abeba și-a con
tinuat vineri lucrările. Mohamed 
Sahnoum, secretar general adjunct 
al O.U.A., a anunțat că, în cadrul 
unei ședințe speciale, șefii delega
țiilor au hotărît să continue dezba
terile, ședința plenară finală ur- 
mînd să aibă loc sîmbătă dimineața.

Agențiile de presă anunță că de
legațiile Guineei, Tanzaniei, R.A.U., 
Kenyei și Republicii Mali s-au re
tras oficial de la lucrările actua
lei sesiuni, exprimîndu-și dezacor
dul față de prezența la lucrări a 
reprezentanților noului regim gha- 
nez. Delegațiile Algeriei și Somaliei 
au părăsit, de asemenea, lucrările 
sesiunii, exprimîndu-și dezacordul 
față de adoptarea textului tunisian 
al rezoluției cu privire la Rhodesia, 
pe care l-au considerat prea mo
derat. Tot în legătură cu adopta
rea textului tunisian în problema 
rhodesiană, delegațiile Mauritaniei 
și Congoului (Brazzaville) au făcut 
cunoscut că nu vor mai participa la 
discuții, deși rămîn prezente la se
siune.

(Agerpres). — 
ministerial al

CAIRO 4. — Corespondentul
Agerpres, C. Oprică, transmite : 
La 3 martie, Ia Cairo au continuat 
lucrările Comisiei economice mixte 
româno-egiptene, la care participă 
delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și delegația 
guvernamentală a R.A.U. în frunte 
cu Abdel Moneim el-Kaissuny, vice
președinte al guvernului R.A.U.,

însărcinat cu problemele eco
nomice și financiare.

In aceeași zi, șeful delegației 
române a făcut o vizită la Expo
ziția națională industrială a R.A.U., 
deschisă în pavilioanele ‘ ~
zira. Oaspetele român 
tîmpinat cu căldură de 
Bihaili, președintele 
expoziției. A fost de față, de ase
menea, Mircea Nicolaescu, ambasa_ 
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Cairo.

de la Ge- 
a fost în- 
Mohamed 
consiliului

în Comitetul economic al Consiliului

economic și social al O. N. U.

România coautoare a două
rezoluții în problema turismului

GRECIA

AUDIERILE DIN COMISIA 
SENATORIALĂ
PRIVIND RĂZBOIUL DIN VIETNAM
Senatorul Fulbright condamnă 
trimiterea de noi trupe americane

WASHINGTON 4 
(Agerpres). — In Co
misia senatorială pen
tru afacerile externe, 
unde continuă dezba
terile asupra politicii 
guvernului american 
față de Vietnam, a 
fost audiat joi, cu 
ușile închise, Robert 
McNamara, ministrul 
apărării al S.U.A. 
Agenția Associated 
Press relatează că 
McNamara a încercat 
din nou să apere ac
tuala politică a ad
ministrației în Asia 
de sud-est. Argumen- 
tînd acțiunea de ma
jorare a efectivelor a-

mericane pentru Viet
nam, anunțată cu o zi 
înainte, el a spus că 
puterea militară a for
țelor patriotice de eli
berare este în con
tinuă creștere. McNa
mara a informat pe 
senatori că Coreea de 
sud va dubla numă
rul actual de 23 000 de 
soldați care se află în 
Vietnam. Referindu-se 
Ia temerile senatori
lor, exprimate în 
timpul dezbaterilor 
cu privire la posibili
tatea escaladării răz
boiului într-un 
flict de

con- 
proportii în

Asia de sud - est, 
McNamara a arătat că 
„ar fi iresponsabil" 
pentru el să spună că 
ar exista un astfel de 
risc.

William Fulbright, 
președintele comisiei 
senatoriale pentru a- 
facerile externe, a 
adoptat în cursul dez
baterilor o atitudine 
critică față de depozi
ția ministrului apă
rării și împotriva po
liticii guvernului a- 
merican în Vietnam. 
El a condamnat trimi
terea de noi contin
gente americane în 
Vietnamul de sud.

scris ziarul 
electorală 
duel înlre cancelarul Klaus și vice
cancelarul
mult axată pe persoane și mai puțin 
pe programe. Cu o frecvență a- 
proape zilnică, propaganda parti
dului populist a abordat chestiunea 
așa-numitului pericol al „frontului 
popular". Este vorba de disputa 
stîrnifă în jurul hotărîrii partidului 
comunist de a prezenta candidaji 
proprii înfr-o singură circumscripție 
și de a recomanda membrilor și 
simpatizanjilor săi să voteze pentru 
candidajii partidului socialist spre a 
nu dispersa voturile oamenilor 
muncii.

Ce se poate spune despre cele
lalte partide ? Dacă partidul najio- 
nal-liberal (de extremă dreaptă) n-a 
reușit să stîrnească în jurul său decît 
unple presupuneri că ar pulea de
veni, în cazul unei majorifăji sufici
ente a partidului populist, partener 
la formarea guvernului, vii dispute 
sini angajate însă în legătură cu 
gruparea fostului ministru de exter
ne Olah — partidul democrafic-pro- 
gresist — exclus din partidul so
cialist. Coloratura politică a acestei 
grupări a fost clar definită în 
cursul campaniei electorale. Liderul 
ei a afișat deschis o pozijie anti
comunistă, reluîndu-și, fotodafă, 
atacurile împotriva unora dintre 
foștii săi parteneri din conducerea 
partidului socialist.

O temă importantă care n-a 
făcut obiectul actualei campanii 
electorale a fost politica externă. 
Cei doi parteneri ai coalifiei gu
vernamentale n-au abordat nici 
una din marile chestiuni, neu
tralitatea și nici problema asocierii 
Austriei la Piafa comună, care în 
cursul anului trecut au refinut în 
mod constant afenjia cercurilor po
litice.

a sec-

latino- 
șef al

nea socială reflectată de nume
roase acțiuni revendicative de 
amploare vor putea fi remediate 
numai prin punerea în aplicare a
unui plan riguros de combatere 
a inflației și de stimulare 
toarelor productive.

Din comentariile presei 
americane reiese că noul
Consiliului Național Uruguayan 
va întîmpina serioase dificultăți 
în înfăptuirea măsurilor proiecta
te, pe de o parte din pricina di
vergențelor politice interne, exis
tente chiar în sînul Consiliului 
Național, iar pe de altă parte din 
cauza deprecierii produselor de 
export ale Uruguayului. Un defi
cit crescînd al balanței de plăți, 
datorii externe care în patru ani 
au sporit de la 300 milioane Ia 
550 milioane de dolari, o devalo
rizare considerabilă a mone
dei naționale în ultimii ani și 
altele s-au răsfrînt nefavorabil 
asupra nivelului de trai al majo
rității populației, provocînd, mai 
ales în ultimele luni, o intensifi
care fără precedent a mișcării 
revendicative.

Se știe că guvernul a apelat în 
două rînduri la ajutorul forțelor 
armate pentru a reprima pe cei 
ce și-au exprimat nemulțumirea. 
Noul președinte preia conducerea 
într-un moment dificil, dispunînd, 
după părerea comentatorilor, de 
posibilități reduse de 
situației în timpul 
său de un an.

Forțele politice de
Uruguay, în primul rînd partidul 
comunist, se pronunță pentru 
realizarea unor reiorme economi- 
co-sociale, între care reforma 
agrară capătă prioritate.

Vasile OROS

împotriva unor 
noi deportări

ATENA 4 (Agerpres). — O de
legație a partidului E.D.A. a vizi
tat pe premierul Stephanopoulos 
și a cerut anularea imediată a or- 
dinului de deportare pe diferite 
insule și eliberarea imediată a doi 
conducători ai organizației demo
cratice de tineret Lambrakis și a 
doi repatriați. Stephanopoulos a 
declarat că va reexamina întreaga 
problemă, pentru că nu trebuie re
înviată instituția deportărilor.

NEW YORK 4 (Agerpres).— Co
mitetul economic al Consiliului 
economic și social al O.N.U., pre
zidat de- reprezentantul român, 
Coștin Murgescu, prim-vicepreșe- 
dinte al ECOSOC, a dezbătut 
problema turismului și călătoriilor 
internaționale. Discuțiile, la care 

■ au participat numeroase delegații,- 
s-au purtat și pe marginea a două 
proiecte de rezoluție care au ca 

. obiective declararea anului . 1967 ca 
I; „An al turismului internațional" și 

elaborarea de acțiuni privind dez
voltarea cooperării în domeniul tu
rismului internațional. Ambele 
proiecte de rezoluție au fost pre
zentate de 12 țări coautoare, prin
tre care : România, Algeria, Ceho
slovacia, 
altele.

Luind 
baterilor,

poare, a spus vorbitorul, dispune 
de însemnate rezerve care — valo
rificate în mod corespunzător — 
voi- putea contribui la eforturile 
depuse de diferitele țări în proce
sul dezvoltării lor economice.

Comitetul a adoptat, în unanimi
tate, ambele proiecte de rezoluție, 
care au fost înaintate plenarei 
ECOSOC.

Bombardiere

Petre STANCESCU

(Urmare din pag. I)

Se desfășoară intens 
construcția de căi ferate 
în regiunea Tiumen din 
Siberia apuseană, unde 
s-au descoperit mari ză
căminte de petrol. Anul 
acesta vor fi puse în func
țiune noi linii, cu o lun
gime totală de circa 
1 400 kilometri.

Paralel cu dezvoltarea 
rețelei feroviare, se des
fășoară intens electrifi
carea căilor ferate; Au 
fost electrificate aseme
nea mari magistrale ca : 
Moscova — Kuibîșev —• 
Celeabinsk — Omsk — 
Novosibirsk — Irkutsk — 
Baikal, cu o lungime de 
aproximativ 5 500 km, și 
Leningrad — Moscova — 
Harkov — Rostov — Soci 
— Tbilisi — Leninakan, 
cu o lungime de 3 400 ki
lometri. A fost electrifica
tă, de asemenea, linia 
Moscova — Gorki — 
Sverdlovsk, precum și alto 
porțiuni de cale ferată. In 
1966 se vor electrifica în 
continuare peste 2 000 ki
lometri de linii, ajungîn- 
du-se la un total de circa 
25 000 kilometri de căi fe
rate electrificate. In pre
zent, locomotivele eiechi- 
ce și cele, cu motoare cu 
combustie internă asigură 
85 la sută din 'otalul 
transporturilor de mărfuri 
pe cale ferată, față do 
numai 26 la sută în 1358.
jjBgggg ___

★ ★

Chile, India, Pakistan și

cuvîntul în cadrul dez- 
_ r____ , reprezentantul român, 
Alexandru Niculescu, a subliniat 
interesul pe care țara noastră îl 
manifestă pentru dezvoltarea turis
mului, făcînd, totodată, și o scurtă 
prezentare a realizărilor României 
în acest domeniu. Turismul inter
național, ca factor al dezvoltării 
economice și al apropierii între po-

★
La misiunea permanentă a Re

publicii Socialiste România la 
O.N.U., prof. Costin Murgescu, șe
ful delegației române la lucră
rile celei de-a 40-a sesiuni a 
ECOSOC, prim-vicepreședinte al 
acestui organism, a oferit o re
cepție în cinstea participantilor la 
lucrările actualei sesiuni.

La recepție au participat Tewfik 
Bouattoura, reprezentant perma
nent al Algeriei la O.N.U., pre
ședintele ECOSOC, Philippe de 
Seynes, secretar general adjunct al 
O.N.U., numeroși ambasadori, re
prezentanți ai diferitelor delegații 
la sesiune, diplomați și funcționari 
superiori din Secretariatul O.N.U. 
Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

americane
doborîte
în R. D. Vietnam

HANOI 4 (Agerpres).— In cursul 
raidurilor aeriene efectuate în ul
timele zile de către aviația ameri
cană asupra R.D. Vietnam, unități 
ale armatei populare vietnameze 
au doborît încă cinci bombardiere 
americane. Cu acestea, numărul a- 
vioanelor americane doborîte în 
R. D. Vietnam pină la 3 martie a- 
nul acesta se ridică la 891.

★
COPENHAGA 4 (Agerpres). — 

La 3 martie guvernul danez a răs-

puns la scrisoarea trimisă de Ho 
Și Min, președintele R. D. Viet
nam, regelui Frederik, în legătură 
cu agresiunea americană din 
Vietnam. După cum transmite 
Associated Press, în scrisoarea sa 
de răspuns guvernul danez se 
pronunță în favoarea participării 
Frontului Național de Eliberare la 
orice tratative ar avea loc în ve
derea încetării războiului din 
Vietnam.

★

BONN 4 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de ziarul vest- 
german „General Anzeiger", Bun- 
deswehrul furnizează armament 
trupelor americane din Vietnam. 
Statele Unite au achiziționat pînă 
în prezent din R.F.G. muniții în 
valoare de 350 000 de mărci.

în Senatul italian SIRIA

redresare a 
mandatului

stînga din

mai mari sta-

★
următori, dez- 

în

au 
aleagă cele 
căi de trans- 
lemnul, in
și alte măr-

...Frînele intră în acțiu
ne, acceleratul încetinește, 
apoi se oprește în lața 
peronului gării exact la 
ora înscrisă în mersul tre
nurilor. Călătorii urcă în 
vagoane și la ora fixată 
trenul acesta, care circulă 
pe o porțiune de 90 "a e ki
lometri, între Moscova și 
Klin, pornește tnai depar
te. Se vede cît de colo că 
mecanicul de locomotivă 
își cunoaște bine meseria. 
Totuși, acest mecanic care 
accelerează și încetinește 
viteza, care oprește și por
nește trenul cu o abatere 
de la graficul de mișcare 
ce nu depășește 10 se
cunde, este un robot elec
tronic. Intervenția o- 
mului la conducerea tre
nului se limitează de 
fapt la punerea în funcțiu
ne a robotului la începu
tul cursei și la oprirea lui 
după ce trenul a străbă
tut traseul. în rest, me- 
canicul-om (care continuă 
să se afle deocamdată în 
cabina 'locomotivei) ur
mărește doar Indicațiile 
aparatelor de măsurat, 
montate pe un panou spe
cial, care îi permit să con
troleze în fiecare clipă 
cum își îndeplinește robo
tul atribuțiile.

Este unul din numeroa
sele exemple de pătrun
dere a automatizării în 
transportul ieroviar. Iată 
șl altele. La direcția re
gională Moscova funcțio
nează un dispecer auto
mat prevăzut cu ,;ochi 
electronici" — care înre
gistrează și transmit unui 
„creier electronic" infor
mații cu privire la circu
lația trenurilor. Prelucrînd 
aceste informații, dispece
rul automat alege aproa
pe instantaneu graficul cel 
mai rațional pentru fieca
re moment al circulației 
generale. De asemenea, 
mașinile electronice ale 
centrului de calcul al fero
viarilor din Moscova 
„învățat" să 
mai potrivite 
portat turba, 
grășămintele
furi, să analizeze rulajul 
vagoanelor, să efectueze 
calcule legate de funcțio
narea locomotivelor, de 
consumul de -combustibil. 
Ținîndu-se seama de „sfa
tul" mașinilor de calcul, 
au fost desființate cîteva 
drumuri de acces cu cir
culație redusă. Ajutoarele 
electronice ale omului au 
sugerat, de asemenea, 
cele mai raționale căi de

transportare a cărbunelui 
din bazinul aflat în apro
pierea Moscovei.

Prima gară din Uniunea 
Sovietică la care munca 
impiegatului de mișcare 
a fost în întregime înlo
cuită cu un robot este 
Gara Finlandeză din Le
ningrad. Aci, impiegatul 
de mișcare-robot „me
morează" numerele su
telor de trenuri elec
trice care trec zilnic 
prin gară.

Ciberneticienii din ora
șul de pe Neva au trecut la 
proiectarea unui centru 
electronic de calcul pentru 
dirijarea activității pe ma
gistrala feroviară de 
10 000 de kilometri care 
leagă Moscova de Mur
mansk, oraș aflat pe țăr
mul Mării Barenț. Potrivit 
proiectelor, mașinile elec
tronice cu acțiune rapidă 
și comandă la distanță ar 
urma să fie amplasate în 

400 de puncte ale căii fera
te și să comunice operativ 
orice mișcare a.trenurilor, 
încărcătura vagoanelor, 
disponibilul de locomo
tive, productivitatea mun
cii diferitelor brigăzi și 
echipe de feroviari etc. 
Aceleași mașini vor per
mite centrului electro
nic să „vadă* în per-

manență întreaga cale 
ferată și să dea soluțiile 
cele mai bune pentru diri
jarea transportului de 
mărfuri și pasageri.

Dacă aceasta este încă 
o chestiune de viilor, in
stalațiile de bloc automat 
și de centralizare dispecer 
sînt de acum lucruri obiș
nuite pe majoritatea căi
lor ferate sovietice. Me
seria de acar este sortită 
să dispară. Devine un lu
cru obișnuit și robotul- 
casier. Numele unuia din 
ei este „Harkov-4" și se 
ocupă cu vînzarea bile
telor de tren. Acest auto
mat vinde 15 tipuri de bi
lete, ține evidența lor și 
transmite apoi cifrele cen
trului electronic de calcul. 
Cu ajutorul automatelor 
au fost vîndute anul tre
cut peste 100 de milioane 
de bilete de tren. Casieri 
automați pot fi întîlniți la 
50 din cele 
ții din țară.

In anii 
voltarea căilor ferate 
U.R.S.S. va cunoaște un 
nou avînt. Potrivit proiec
tului de Directive al celui 
de-al XXIII-lea Congres al 
P.C.U.S. cu privire la noul 
cincinal, pînă în anul 
1970 se vor construi li
nii ferate cu o lungime 
de circa 7 000 de kilometri, 
în timp ce rețeaua căilor 
ferate electrificate se va 
extinde cu încă 10 000 
de kilometri. Q

In Republica Sud-Africana, 
subalimentația cronică în rîn- 
durile populației autohtone 
este un fenomen pregnant. 
Fotografia înfățișează munci
tori așteptîndu-și rîndul pen

tru a primi o rație mizeră

Luări de poziție 
față de 
programul 
noului guvern

ROMA 4 (Agerpres). — Vineri 
au început dezbaterile din Sena
tul italian pe marginea programu
lui noului guvern.

Primul vorbitor, senatorul so
cial-democrat Viglianesi, a recu
noscut dificultățile întîmpinate în 
încercarea de „relansare" a poli
ticii de centru-stînga, subliniind 
că societatea, jtaliană este carac
terizată prin existența unor pro
funde dezechilibruri. Exprimînd 
votul favorabil al social-democra- 
ților față de programul guvernu
lui, Viglianesi a spus că este de 
dorit ca politica de centru-stînga 
să ajute democrației-creștine să-și 
găsească unitatea internă.

In cuvîntul său, senatorul comu
nist Paolo Bufalini a denunțat de
plasarea spre dreapta a noului 
guvern, spunînd că expunerea fă
cută de președintele Consiliului de 
Miniștri în fața parlamentului a 
întărit aprecierea negativă a parti
dului comunist față de modul cum 
s-a ajuns la soluționarea crizei și 
față de programul noului cabinet 
Moro, care nu face decît să abor
deze la modul general problemele 
economice și ale politicii externe 
a țării. După ce a arătat că sena
torii comuniști vor vota împotri
vă, Bufalini a subliniat că în vi
itor „alte idei și noi programe se 
vor afirma, datorită mai ales 
luptei clasei muncitoare pentru 
progresul economic și social, pen
tru pace".

ra NEW YORK. Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a oferit o masă cu prilejul plecării defi

nitive de la post a ambasadorului Mihail Hașeganu, 
reprezentantul permanent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă Organizația Națiunilor Unite. Au 
participat înalți funcționari ai Secretariatului O.N.U. 
și reprezentanți permanenti acreditați pe lingă 
O.N.U.

PEKIN. După cum anunță agenția China Nouă, la 
3 martie, la Pekin au avut ioc convorbiri între 

delegația P. C. Chinez și delegația P. C. din Japonia 
care se află în vizită în R. P. Chineză. Din delegația 
P. C. Chinez fac parte Liu Șao-ti, vicepreședinte al 
C.C., Den Siao-pin, secretar general al C.C., și alti con
ducători ai P. C. Chinez. Din delegația P. C. din 
Japonia fac parte K. Miyamoto, secretar general 
C.C. al P. C. din Japonia, conducătorul delegației, 
alți conducători ai P. C. din Japonia.

ra SOFIA. Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
““ Partidului Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit la 4 
martie pe ministrul apărării al R.A.U., Bishry. Au fost 
de față membrii delegației R.A.U., aflați în vizită în 
Bulgaria.

§5?! PRAGA. In capitala R. S. Cehoslovace au în- 
ceput joi lucrările celui de-al doilea Congres al 

Asociației tehnico-științifice cehoslovace, la care iau 
parte 600 de delegați și invitați din întreaga țară.

★
La 4 martie, Antonin Novotny, prim-secretar al 

C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele R. S. Cehoslovace, și alți conducători de 
partid și de stat ai R.S.C. s-au întîlnit cu o delegație

al
Și

evenimentelor
din 23 februarie

Mișcare de cadre
in armată

DAMASC 4 (Agerpres). — Minis
trul informațiilor în noul guvern 
sirian, Jamil Chia, a făcut o decla
rație unui ziarist francez în legă
tură cu evenimentele din 23 februa
rie, care au dus la înlăturarea ve
chiului regim sirian. „Conducătorii 
înlăturați la 23 februarie, a spus 
Jamil, au încălcat programul par
tidului Baas, nu au vrut niciodată 
să recunoască autoritatea organiza
țiilor interne ale acestuia și și-au 
atribuit puteri absolute" El i-a 
menționat printre principalii răs
punzători pentru aceste greșeli pe 
generalii Amin El-Hafez și Moha
med Omrane, iar dintre conducă
torii civili ai partidului pe Michel 
Aflak și Salah Bitar. Ministrul in
formațiilor a confirmat faptul că 
„un anumit număr dintre membrii 
conducerii interarabe a partidului 
Baas sînt deținuți".

Corespondenții de presă din Da
masc semnalează o importantă miș
care de cadre în armata siriană ; 
ea va afecta aproximativ 90 de ofi
țeri superiori. Unii vor fi trecuți în 
rezervă, iar alții vor primi alte 
posturi.

a celui de-al II-lea Congres al Asociației tehnico- 
științifice cehoslovace.

LA STOCKHOLM a avut loc o conferință a or
ganizației din Stockholm a Partidului Comunist 

din Suedia. Delegații la conferință au discutat pro
bleme referitoare la pregătirile în vederea alegerilor 
din toamnă. îmbunătățirea propagandei de partid, 
situația forței de muncă, precum și problema viet
nameză.
ra PEKIN. O delegație a Partidului Comunist din

Noua Zeelandă, condusă de V. G Wilcox, secre
tar general, a sosit jqi dimineața la Pekin într-o vi
zită de prietenie Deleqația a fost întîmpindtă de 
B^n Siao-pin, secretar general al C.C. al P C. Chi
nez, precum și de activiști din conducerea P. G. 
Chinez.

PES DELHI. Generalul Ne Win, președintele Consi- 
liului revoluționar al Uniunii Birmane, a sosit 

vineri într-o vizită neoficială de șase zile la Delhi.
NEW YORK. Deasupra statului Mississippi s-a 

“™ abătut joi cel mai puternic uragan cunoscut în 
istoria acestei regiuni a S.U.A. Au fost înregistrați 
57 de morți și 411 răniți. Vînt.ul a ridicat avioanele 
de pe sol, iar numeroase automobile au fost arun-. 
cate la sute de metri distanță. Lihiile telefonice și 
telegrafice au fost rupte, acoperișurile caselor au 
fost smulse.

LONDRA. In urma unui sondaj al opiniei publice 
efectuat în rîndurile alegătorilor britanici s-a 

constatat că partidul laburist are un avans de 12,4 
la sută în fața partidului conservator.
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