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O NOUA INSTALAȚIE 
DIN ORAȘUL GHEORGHE

LA RAFINĂRIA
GHEORGHIU-DEJ

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita președintelui

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste
România, Chivu Stoica,

La invitația Maiestății Sale Im
periale, Haile Selassie I, împăratul 
Etiopiei, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Chivu Stoica. împreună cu so
ția, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în Etiopia între 5 și 9 de
cembrie 1966.

In timpul șederii în Etiopia, pre-

în Etiopia
ședințele Consiliului de Stat, soția 
sa și personalitățile care l-au înso
țit au vizitat orașe ale țării, obiec
tive economice, așezăminte sociale, 
de cultură și artă, avînd posibilita
tea să cunoască nemijlocit aspecte 
ale vieții și activității, precum și 
unele din realizările poporului 
etiopian.

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
celorlalți oaspeți români le-a fost 
rezervată pretutindeni, din partea 
populației, o primire călduroasă, 
expresie a sentimentelor de prie
tenie și stimă nutrite de poporul 
etiopian față de poporul român.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România și 
Maiestatea Sa împăratul Etiopiei 
au purtat convorbiri cu privire 
la relațiile româno-etiopiene, pro- 
cedînd, totodată, la 
de păreri asupra 
bleme importante ale 
ternaționale actuale.

La aceste convorbiri, care s-au 
desfășurat întf-o atmosferă de cor
dialitate șl înțelegere reciprocă, au 
mai participat, din partea română : 
Bujor Almășan, ministrul minelor, 
George Macovescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Mircea 
Nicolaescu, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România în Etiopia ; 
iar din partea etiopiană : Tsehafi 
Tizaz Aklilu Habte Wold, 
ministru, Tsehafi 
Work Kidane
Curții Imperiale, Ato Yilma De- 
ressa, ministrul
Abebe Reta, ministrul comerțului 
și industriei, Ato Ketema Yifru, 
ministrul afacerilor externe, Maior 
Asseffa Lema, ministrul minelor, 
Minasse Haile, ministrul de stat 
pentru informații și turism, Ato 
-------------------------------- i-------------
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NE JUSTIFICATE FATĂ DE

in controlul de calitate

Ingenioasă aplicație a matemati
cii în industrie, controlul statistic 
al calității producției și-a găsit 
la noi primele utilizări acum mai 
bine de 10 ani. Treptat, sfera de 
aplicare a controlului statistic s-a 
extins datorită avantajelor tehnice 
și economice certe pe care le oferă 
față de controlul bucată cu bu
cată sau de cel bazat pe probe lua
te empiric. Principalele sale va
riante, adaptabile în fabricația u- 
nei extrem de largi game de pro
duse, au fost standardizate și se 
utilizează cu succes în diferite în
treprinderi. Metodele statistice 
standardizate se aplică larg sub 
forma controlului final, de exem
plu la recepționarea organelor de 
asamblare filetate, jantelor pen
tru autovehicule și tractoare, tu
burilor și mufelor din azbociment, 
caietelor școlare, hîrtiei carton mu
cava. în cazul produselor care ne
cesită un control distructiv, meto
da statistică rămîne unica 
științific&.utilizabi lă.

în . unele întreprinderi se 
rezultate și 
a controlului statistic, 
un instrument im- 

supraveghere și diri-

tativă, controlul tehnic s-a trans
format într-una activă, de dirijare 
a procesului de fabricație, de pre
venire a apariției rebuturilor. A- 
ceastă operație necesită acum mult 
mai puțin timp, a devenit simțitor 
mai precisă, mai obiectivă. Cu a-

Ing. Adrian PRODAN 
Constantin CAPRARU

(Continuare în pag. a III-a)
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un schimb 
unor pro- 
situației in-

prim-
Tizaz Tefera

Wold, ministrul

finanțelor, Ato

Belete Gebre Tsadik, ministru da 
stat pentru reforma agrară și ad
ministrație, Ato Tekle Saddik Me- 
kuria, trimis extraordinar și mi
nistru plenipotențiar al Maiestății 
Sale Imperiale în România.

Cele două părți au relevat 
satisfacție faptul că relațiile 
mâno-etiopiene se desfășoară 
vorabil, exprimîndu-și dorința 
a utiliza toate posibilitățile în
derea dezvoltării lor continue, mai 
ales în domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural, în spiritul 
prieteniei tradiționale, 
și respectului reciproc 
tre cele două țări și 
acest sens, părțile au 
ridice reprezentarea 
reciprocă la rang de ambasade și 
să numească în viitor ambasador 
la București și Addis Abeba.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a avut posibilitatea 
de a cunoaște eforturile desfășu
rate de către poporul etiopian, sub 
conducerea Maiestății Sale Impe
riale, Haile Selassie I, pentru dez
voltarea economiei naționale, ridi
carea nivelului de trai al popu
lației, progresul învățămîntului 
și culturii naționale. Prin acestea a 
crescut participarea Etiopiei la cir
cuitul mondial de valori materiale 
și spirituale.

Partea etiopiană a acordat o 
înaltă apreciere succeselor obți
nute de Republica Socialistă Ro
mânia în dezvoltarea economiei 
sale, în domeniul activității știin
țifice și culturale, în ridicarea ni
velului de trai al poporului ro
mân, care au sporit contribuția 
României la schimburile econo
mice și culturale internaționale.

înțelegerii 
existent în- 
popoare. In 
convenit să 
diplomatică

(Continuare în pag. a V-a)

DECORARE

V-ați pregătit pentru
LA CONSILIUL DE STAT

în: unele 
cu bune 
preventivă 
constituind 
portant' de _ _
jare a proceselor tehnologice, de 
urmărire curentă a calității produ
selor, de stabilizare a caracte
risticilor lor calitative. Este reve
latoare, în acest sens, experiența 
acumulată la uzina „Electromagne
tica" din Capitală.

— De cîțiva ani — ne spune 
ing. Nicolae Voicu, șeful serviciu
lui control tehnic din această uzi
nă — efectuăm după această me
todă controlul dimensional al celor 
aproximativ 2 500 de repere exe
cutate pe strungurile automate, a- 
dică la peste două milioane de pie
se pe lună. De cînd am introdus a- 
ceastă metodă putem spune că stă- 
pînim cu adevărat problema cali- 

- tății în secția automate : de la pes
te 2 la sută, cît era înainte, 
eficientul de rebut 
acum 
gurat 
ciziei 
cesul 
matic 
tistic 
o imagine precisă a stării 
uzură a sculelor, a tendințelor de 
dereglare a mașinilor-unelte. Din- 
tr-o fază post-operaforie consta-

co
se menține 

sub 1 la sută. S-a asi- 
astfel o constanță a pre- 

dimensionale a pieselor, pro- 
tehnologic a putut fi siste- 

îmburiătățit. Controlul sta
ne dă în permanență 

de

profesiuneadepărinte?
PE ACEASTĂ TEMĂ AM ANCHETAT 
200 DE PĂRINȚI Șl 100 DE TINERI, 
ADOLESCENȚI Șl COPII, UTILIZÎND 
METODA FORMULARELOR-CHESTIO
NAR Șl PE ACEEA A DISCUȚIILOR 
INDIVIDUALE

Interpretările și concluziile pe 
marginea cazurilor relatate în 
ancheta de față aparțin conf.

| univ. Ursula Șchiopu

MESERIA DE PĂRINTE
•v ' ••SE ÎNVAȚĂ

, _______________ ■ ț
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...spune tov. Ciobotaru Floreta, 
director adjunct la liceul nr. 
32. Amenințările cele mai severe și 
pedepsele corporale sînt, deobicei, 
eficiente în obținerea scopului ime
diat al părinților — acela de pre
venire a purtărilor nedorite — însă 
ele s-au dovedit ineficace în a de
termina pe copii să descopere si să

de

/
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—un inventar de 
W«»ti ■ S.V. contra 
rtifctul tribunalului ■ 

........... .. jiliiiicile mondiale! ■ 
pentru alege- 

wa soțulyl? Sg Creatorul familiei 
șl al ferklrH Ia toate popoarele 

; ptWuteial: Copilul B Slntefi un 
'ă/, ,...................... twm (a) ’ Controla.

ț» a! Ia toate popoarele
DrSlrttaUfui: Copilul H Slnteți un

discearnă un complex social 
valori.

Copilul unor cunoscuți avea în 
casă o purtare agresivă. Pedepsit 
din ce în ce mai aspru, a devenit 
cuminte, dar numai atît timp cît 
era acasă. Pe stradă și la școală, 
unde părinții nu erau prezenți, co
pilul devenise o adevărată spaimă. 

■ Acum trebuie să aibă vreo 20 de 
ani, — am aflat că își dușmănește 
părinții și, ceea ce este mai grav, 
a fost arestat pentru acte repetate 
de huliganism..

Preda Gh., str. V. A. Ureche nr. 
13, raionul Lenin, își bate copiii cu 
exagerare, „în colaborare" cu noua 
sa soție, Preda Ecaterina, determi-

ții. Educația reală echivalează cu 
transformări în dezvoltarea perso
nalității.

Nici stilul autoritar,. nici cel în
găduitor propriu atitudinilor de 
supraprotecție nu sînt altceva, în 
fapt, decît încercări de a substitui 
incapacități educative prin atitu
dini extreme. Cele de mai sus re
prezintă tot atîtea slăbiciuni ale 
părinților, și tot atîtea. argumente 
că părintele trebuie să uzeze de 
mijloace pedagogice. Ne pregătim 

minuțios pentru o profesiune, ne 
pregătim pentru fiecare eveni
ment al vieții noastre, pentru un

Acțiunile initiate în întreaga 
tară, în cădmfcînttecerii . pa
triotice pentru înfrumusețarea 
și buna gospodărire a orașelor 
și satelor, au atras și în acest 
an mii și mii de cetățeni.

Ca urmare a activității’ des
fășurate și a succeselor obți
nute pînă în prezent, printr-o 
hotărîre a Consiliului de Mi
niștri s-a stabilit acordarea de 
premii în întrecerea patriotică 
pe 1966 următoarelor orașe re
gionale : PITEȘTI — regiunea 
Argeș (premiul I), SATU MARE 
— regiunea Maramureș (pre
miul ÎI), BOTOȘANI — regiu
nea Suceava (premiul III), 
mențiuni orașelor: 
NEAMȚ — regiunea

iar 
PIATRA 
Bacău și 

CĂLĂRAȘI — regiunea Bucu
rești. Prin aceeași hotărîre au 
mai fost premiate orașele raio
nale : GHEORGHIENI — regiu
nea Mureș-Autonomă Maghiară 
(premiul I), VASLUI — regiu
nea Iași (premiul II) și ALBA 
IULIA — regiunea Hunedoara 
(premiul III).

Premiile acordate se ridică la 
aproape 3,5 milioane lei.

(Agerpres)
(Continuare în pag. a Il-a)

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc sîm- 
bătă după-amiază solemnitatea în- 
mînării ordinului „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa I tovarășului Ion 
(Iancu) Olteanu, pentru activitate 
îndelungată în mișcarea muncito
rească și merite deosebite în con
struirea socialismului, cu prilejul 

-împlinirii a 85,de ani.
După înmînarea înaltului ordin, 

tovarășul Chivu Stoica, președin
tele Consiliului de Stat, a felicitat

călduros pe cel
C.C. al P.C.R., 
Stat și al guvernului, urîndu-i mul
tă sănătate și viață îndelungată.

Răspunzînd, sărbătoritul a mul
țumit din inimă pentru înalta 
preciere dată activității sale.

La solemnitate au fost de față 
varășii Virgil Trofin, secretar
C.C. al P.C.R., Grigore Geamănu, 
secretarul Consiliului de Stat, pre
cum și vechi militanți ai mișcării 
muncitorești. (Agerpres)

decorat în numele 
al Consiliului de

a-

to- 
a]

Telegrame
Excelenței Sale

STEPHANOS STEPHANOPOULOS
Președintele Consiliului de Miniștri al Greciei

ATENA
Profund întristat de tragicul naufragiu al navei „Iraklion“, care a 

produs pierderi însemnate de vieți omenești, transmit Excelenței Voas- 
' tre și familiilor îndoliate cele mai sincere condoleanțe.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
adresat președintelui Republicii Islamice Mauritania,

Președintele 
. Chivu Stoica, a 
. Moktar Ould Dad.dah, felicitări cordiale și urări de fericire personală 

cu prilejul zilei naționale a Mauritaniei, precum și urări de pace și pros
peritate poporului mauritan.

în răspunsul său, președintele Moktar Ould Daddah a transmis pre
ședintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Chivu 
Stoica, sincere mulțumiri pentru felicitările adresate și urările sale cele 
mai sincere de fericire personală și prosperitate poporului român.

nîndu-i, in cele din urmă, să fugă 
de-acasă. Preda Marin, 12 ani, ; 
sit de miliție vagabondînd, împreu
nă cu fratele săzt, Constantin,'de 9 
ani, declară: „Din orice, tata sare 
să ne bată cu catarama de la curea, 
iar mama cea vitregă, ce să mai 
vorbim, ne rupe in bătaie, a frînt, 
pînă acum, vreo douăsprezece lin
guri mari de lemn pe spinarea 
noastră!"

In aceste cazuri, bătaia, degra- 
dînd relațiile afective dintre pă
rinți și copii — creează situații e- 
xasperante care în multe cazuri se 
termină cu ruperea dramatică a 
tînărului de familie. în perioada 
pubertății această rupere de fami
lie se manifestă adesea prin aba
teri de la cele mai elementare re
guli de conviețuire socială.

Autoritarismul abuzează adesea 
de pedepse extreme. Există și o 
conduită, o reacție sub presiunea 
fricii — dar aceasta este doar oi 
reacție de apărare. O reacție pro
vocată de teama neîncadrată în 
structura și substanța personalită-
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Cine a avut posibilitatea 
să călătorească prin diferite 
regiuni a rămas desigur fra
pat de numărul mare de 

ii de pomi și arbuști 
fructiferi ce se cultivă pe 
pămîntul fării noastre și im
presionat profund de ma
rea diversitate de fructe 
care se întîlnesc de la mun
te pînă la mare.

Fructele constituie un ali
ment prefios, bogat în za
hăr, acizi organici, săruri 
minerale, proteine, grăsimi, 
celuloză, tanin, uleiuri aro
matice, vitamine și alte sub- 
stanfe absolut necesare unei 
nutrifii complete și rationale, 
precum și pentru funcționa
rea normală a organismului 
omenesc. Zahărul din frucfe, 
fiind reprezentat prin gluco- 
ză, fructoză și zaharoză, se 
asimilează foarte ușor 
către organism, întrucît 
urma unor transformări su
mare, trece direct în singe. 
Mare importantă în alimen- 
tafie au și sărurile minerale, 
îndeosebi cele de calciu 
(coacăzele, agrișele, zmeu
ra), precum și cele de fier 
și cupru (zmeura, murele, a- 
grișele și piersicele). Se știe 
că pentru dezvoltarea nor
mală a oaselor, organismul 
omenesc are nevoie de cal
ciu, care se administrează în 
special la copii sub formă 
de medicamente. Rezultă că, 
în urma consumului de căp
șuni, zmeură, sau agrișe se 
satisfac nevoile organismu
lui în acest element, abso
lut necesar copiilor și femei
lor în perioada mafernităfii.

de 
în

Generozitatea
fructelor
ignorata

Acad prof. Teodor BORDEIANU
șeful secției de pomicultură din Institutul de cercetări hortiviticole

Consumul de zmeură, mure, 
agrișe și piersici asigură or
ganismului elementele nece
sare formării hemoglobinei.

Fructele unor specii de 
pomi confin apoi cantităfi 
însemnate de proteine și 
grăsimi. în această privinfă 
se cunoaște că soiurile de 
nuci, alune și migdale culti
vate în fara noastră confin 
pînă la 17 la sută proteine 
și pînă la 72 la sută grăsimi. 
De aceea nucile, alunele și 
migdalele dulci, iar uneori 
și miezul dulce al sîmburi- 
lor de caise, se folosesc ca 
hrană afît în stare proaspă
tă, cîf și transformate, ca 
prăjituri, bomboane, halva 
și altele. Untdelemnul de

nucă, de culoare galbenă ca 
chihlimbarul, fără miros și 
cu gust foarte plăcut, se fo
losește afît în ălimenfa|ie, 
cît și în industria de conser
ve, unde înlocuiește untde
lemnul de măsline.

Fructele prezintă impor
tantă foarte mare pentru 
hrana omului și pentru fap
tul că au în conținutul lor 
cantități mari de vitamine. 
Din acest punct de vedere 
se știe că, alături de legu
mele proaspete și nefierte, 
fructele reprezintă sursa 
principală de vitamină C. 
Lipsa din hrană a vitaminei 
C provoacă la copii înceta
rea creșterii, tulburări în

formarea și întărirea oase
lor, sîngerarea gingiilor etc. 
La adulfi lipsa vitaminei C 
se manifestă prin rezislenfa 
redusă a organismului fafă 
de boli, prin căderea dinți
lor, prin slăbirea musculatu
rii, prin scăderea capacităfi' 
de muncă, mai ales către 
primăvară. Fructele consu
mate în stare proaspătă 
(crudă) aduc în organism 
toată cantitatea de vitamina 
C pe care o confin. Pentru 
acoperirea nevoilor organis
mului în această vitamină se 
recomandă ca în rafia zilni
că să intre pînă la 150 gra
me fructe pentru copiii de

1—6 ani, pînă la 250 g pen
tru copiii de 7—12 ani, pînă 
la 300 g pentru tineret și 
adulfi. In timpul sarcinii ca 
și în perioada alăptării, fe
meile trebuie să consume 
zilnic cel pufin 350—400 g 
fructe. De asemenea, mun
citorii care lucrează în in
dustria chimică și bătrînii, 
mai ales către sfîrșitul iernii 
și primăvara, au nevoie de 
cantități mărite de vitamina 
C ; ca atare, în rafia lor zil
nică trebuie să intre, de a- 
semenea, o cantitate mal 
mare de fructe.

Consumul de alune, nuci, 
migdale, zmeură, mure șl 
coacăze acoperă nevoile or* 
qanismului în grupa vitami. 
nelor B, a cărei lipsă din 
alimentație atrage după sine 
pierderea poftei de mîncaro, 
tulburări gastro-intesfinale, 
oboseala și nervozitatea. 
Merele, murele, afinele, cai
sele și cireșele asigură or
ganismul cu vitamina P, care 
contribuie la menfinerea 
elasficităfii vaselor sanguine.

Fructele pot fi consumata 
la orice oră din zi ; luata 
însă înainte de masă ele 
provoacă indirect o micșo
rare a canlifăfii de hrană 
propriu-zisă ce trebuie in- 
gerafă la masă. Pe lingă sa
tisfacerea aproape integrală 
a nevoii de vitamine, fruc
tele consumate înainte da 
culcare calmează nervii,

(Continuare 
în pag. a III-a)
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B
I Nu-mi mai fac

(Urmare din pag. I)

Umor 
deplasat

Vreți să ajungeți la Ostra în 
munții Sucevei ? E simplu. Cobo- 
rîți din tren în stația Păltinoasa 
și luați-o în sus, de la gară, pe 
drumul marcat foarte precis de 
minereul împrăștiat de camioa
nele autobazei Gura Humorului? 
Zilnic aceste mașini cern pe 
drumul de la stația de prepa
rare (Ostra) și pînă la Păltinoasa 
2 la sută (conform calculelor) din 
concentratul de minereu trans
portat.

O fi la Gura Humorului, dar 
fapta pe care o consemnăm este 
lipsită total de umor 1 Cu bunu
rile statului nu are nimeni drep
tul să glumească.

Fără cifru...
Din regiunea petroliferă Plo

iești vin semnale : „Nu se gă
sește în comerț gaz I’ (petrol 
lampant). Emit comunele Cilibia, 
Unguriu, Cîndeșfi... etc.

Mesajul e necifrat. Vor reuși, 
totuși, cei în drept din Ploiești 
să-l descifreze ?

Primul 
„Robinson 
Crusoe" în 
românește

9

La biblioteca orășenească din 
Sibiu a fost descoperit manuscri
sul unei traduceri a romanului 
Robinson Crusoe. Manuscrisul se 
intitulează „Tînărul Robinson sau 
o povestire învățătoare de năra
vuri pentru pruncii cei mici, reîn
toarsă de pre limba sîrbească pre 
a noastră rumânească de părintele 
Petru Teodorovici administratorul 
parohiei Maerelor". El poartă data 
de 1 septembrie 1816 — deci cu 
un an înaintea traducerii făcute 
de serdarul Vasile Drăghici, con
siderată pînă acum prima tălmă
cire în limba română a celebrului 
roman al lui Daniel Defoe.

Chemați™!
9

Ia ordine
Sînt căsătoriți de 7 ani. El, 

om serios, inginer la fabrica 
de confecții și tricotajd-Bucu- 
rești. Paul Dimoftache. A inter
venit discordia și soțul a ple
cat de-acasă. Locuința a 
fost cedată (de el) altora. Soția 
legitimă a rămas pe drumuri. 
Studentă. Stă pe la prietene. 
La cămin nu se duce, se je
nează. Sînt 6 luni de la des
părțire. Soțul a înaintat divor
țul. Și în 6 luni, el, care are un 
salariu bun, a trimis soției, lip
sită de alte mijloace materiale, 
doar 400 lei.

Părerea juristului : „Soțul 
este obligat prin lege să asi
gure soției mijloace de exis
tență pînă la pronunțarea sen-, 
tinței”.

Așadar, chemați-1 la ordine 1 
Ne adresăm colectivului fa
bricii.

S-a oprit
un tramvai...

Neglijența unui om are, în 
multe cazuri, urmări grave. Alal
tăieri, la ora 18, în cartierul So- 
cola din lași a luat foc un grup 
de locuințe. Incendiul (izbucnit 
din cauza neglijenței unui lo
catar care n-a curățat coșul ca
sei) a fost văzut de cetățenii 
care călătoreau cu tramvaiul. 
Coborînd, aceșfia au intervenit 
energic cu mijloacele care le 
stăteau la îndemînă. înfruntînd 
flăcările, cetățenii au salvat copii 
și băfrîni aflați în locuințe. Cu 
ajutorul pompierilor, incendiul a 
fost repede stins.

Tramvaiul a întârziat, de data 
aceasta, în folosul cetățenilor.

Operativi
tate si mînie

în marginea Bucureștiului, 
pe șos. Olteniței, un 'grup de 
indivizi au acostat seara pe 
tînăra B. P. 'și pe prietenul ei. 
Veneau de la o reuniune. Sur
prinși de farurile unui auto
buz I.T.B., atentatorii au 
luat-o la fugă. Călătorii din 
autobuz au luat sub protecția 
lor pe cei doi tineri. Cîțiva au 
plecat în urmărirea huligani-' 
lor. Vinovății au fost prinși. 
Cetățenii au cerut organe
lor de miliție ca aceștia să fie 
aspru pedepsiți. Iată numele 
lor : loan și Manea Iosif, Toma 
Ilie, Sfetcu Ioan, Iosif Io'zu, 
Toma Parapuf și Ioan Ștefan.

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIJĂ 
Ștefan DINICA

examen, pentru o vizită chiar, 
numai pentru funcția de părinte 
educator ni se pare că nu este 
absolut necesar să ne pregătim. 
Or, aceasta este o funcție esen
țială a continuității sociale, a con
servării și transmiterii valorilor 
ei cele mai de preț în oamenii 
noi.
Medicul P. D. ne relata că a avut 

niște prieteni în casa cărora dom
nea întotdeauna o atmosferă de 
bună înțelegere și care se declarau 
„prietenii" copiilor lor. Aveau o 
fată și doi băieți, tineri de 18—20 
ani, care organizau „ceaiuri" a- 
proape săptămînal. Părinții, „prie
teni înțelegători", se retrăgeau, 
„să nu-i deranjeze pe copii", îi lă
sau să petreacă singuri. „Peste 
cîtva timp, nu le-a venit să-și 
creadă urechilor aflînd că unul 
din băieți a fost exmatriculat din 
facultate, iar fata întreține relații 
intime cu .un bărbat însurat!" — 
își încheie povestea interlocutorul 
nostru. Am început să comentăm 
cazul.

Situații ca aceasta arată că pă
rinții pot înțelege greșit atitudinea 
de-prieteni. A fi prieten cu copiii 
tăi nu înseamnă a suspenda ati
tudinea educativă. Educația fără 
îndrumare, dirijare, control, nu 
există.

Ih timp ce discutam a intrat din 
camera alăturată o fată.

— E una din fiicele mele, ne 
spune gazda.

— N-ar putea să participe și ea 
la discuția noastră ?

— Trebuie să știți că, în relații
le de familie, sînt un om destul de 
rigid, nu prea le răsfăț pe fetele 
mele cu discuțiile. De altfel, nici

'soția și nici ele nu-mi contestă 
niciodată hotărîrile și acțiunile. 
Cred că e mai bine așa decît să ni 
se întîmple și nouă ce li s-a în- 
timplat prietenilor noștri!

în fapt, tatăl are în acest caz o 
. atitudine autoritară, rigidă. Zidul 
dintre el și copii are altă construc
ție', dar e tot zid. Consideră că de
oarece atitudinea de liberalism, a- 
propiere și acceptare a unui mod 
de viață după voia tinerilor, a 
prietenului său a dus la un eșec 
educativ, prin atitudinea contra
rie de autoritarism rezultatele vor 
fi obligatoriu bune. Există în cele 
două cazuri o trăsătură comună : 
neexercitarea, în fapt, a unei in
fluențe educative. Nu poți educa 
absolut pe nimeni în mod real și 
deplin dacă nu-1 cunoști.

In una din nuvelele sale, „Zvă
păiata", A. Cehov descrie cu'mul
tă atenție și simpatie figura Olgăi 
Ivanova, căsătorită cu medicul O- 
sip Stepanici Dîmov. Dornică de a 
cunoaște personalități remarcabile, 
Olga Ivanova se complăcea într-o 
viață mondenă în care soțul era 
un partener discret și mărinimos. 
In sfîrșit, Osip Stepanici Dîmov 
contractează o difterie și moare — 
cu care prilej Olga Ivanova. află 
că Dîmov a fost un mare savant 
talentat — mult mai mare, mai 
profund decît toți invitații aduși 
acasă din curiozitate și dorința de 
extravaganță a Olgăi Ivanova.

Uneori se întîmplă așa și cu ti
nerii. Plini de curiozitate caută a- 
siduu în jur personalități marcan
te, fapte mari, reacții originale și 
ghicesc greu în personalitatea pă
rinților lor tot aurul prețios al 
unor oameni minunați. Aurul aces
ta trebuie arătat, folosit în în
treaga acțiune de educație.

— Mă certam des cu părinții, 
povestește geologul Ilie Comescu. 
Mă străduiam în fel și chip să le 
demonstrez că n-au niciodată 
dreptate, că sînt mai deștept de
cît ei, că nu mă înțeleg și că au 
idei preconcepute. Nu împlinisem 
nici șaisprezece ani cînd am fugit 
de-acasă, împreună cu doi buni 
prieteni. Porniserăm „să cucerim 
lumea". .Am hoinărit prin țară a- 
proape toată vara.

Intr-o zi am întîlnit, în munții 
Maramureșului, un grup de geo
logi. Ne-am împrietenit. Treptat, 
am început să admir acel colectiv 
puternic și..să înțeleg cite ceva din 
felul de a gîndi și de a fi al celor 
vîrstnici. M-am întors acasă. Acum 
sînt inginer. Am și eu un băiat.

Uneori societatea acționează mai 
pozitiv, îl înlocuiește, într-o măsu
ră mai mare sau mai mică, pe pă
rinte, în viața tînărului se exer
cită mai pregnant influențele din 
afara căminului părintesc, afară 
este antrenat în probleme majore 
de viață și de muncă, superioare 
problemelor cunoscute între cei 
patru pereți. '

— Vîrsta de șaisprezece-nouă- 
sprezece ani este o vîrstă critică 
pentru un tînăr — spune tovarășa 
Ciobotaru Floreta, director adjunct 
al liceului nr. 32 din Capitală. A- 
nul trecut a venit la mine un pă
rinte. Avea doi fii, unul student, 
celălalt elev în ultima clasă de li
ceu. „De la o vreme băieții mă 
evită!“ se plîngea el. „Nici nu prea 
mai stau pe-acasă, umblă toată 
ziua pe la colegi și prieteni". Îmi 
cerea sfatul. Stînd de vorbă cu 
unul din băieți, am aflat că tatăl 
său are legături cu o femeie, cu 
care îl văzuse într-un local. Am
bianța. familială nu-i oferea mo
dele integrale, demne de urmat.

— Modelul de viață existent în 
familie — ne spune psihologul 
Paula Constantinescu — se însu
șește într-o formă sau alta încă 
din cea mai fragedă copilărie. Nici 
nu ne dăm seama cit de mult con
tează pentru structura personali
tății copilului, în ordine compor
tamentală, ceea ce el găsește de 
foarte mic ca „model" în familie. 
Mediul familial devine responsa
bil pentru multe aspecte.

Foarte mulți copii și tineri care 
au răsptms la ancheta noastră re
latează cu plăcere o serie de tră
sături morale, de caracter, pe care 
le apreciază în mod deosebit la 
părinți, dar și unele atitudini pe 
care le dezaprobă. Ei evidențiază, 
alături de unele aspecte mai pu
țin importante și pe cele de o 
profundă semnificație socială și 
umană. Alături de reproșuri de 
forma „e cicălitor", „e influența-

cunoștințelor pe care copilul sau 
tînărul le primește, îl învață să 
studieze, fapt de care va avea ne
voie pe tot parcursul întregii exis
tențe, îi dezvoltă' capacități inte
lectuale, îi transmite cunoștințe pe 
care tînărul, singur, nu s-ar încu
meta șă și le însușească și de alt
fel nici nu ar putea. '

Adesea, părinții surprinși de 
manifestări la care nu s-ar fi aș
teptat" din partea odraslei lor (ex
presii pitorești, extravaganțe ves
timentare, . obrăznicii, abuz de 
plimbări sau vizionări de filme) 
acuză prieteniile copilului. „Nu-1 
las pe Georgică să iasă pe stradă, 
că-1 strică haimanalele din car
tier" — ne spunea o gospodină . în 
Blocul M 20 din cartierul Balta 
Albă.. Din exces, nervozitate sau 
necugetafe, gospodina pretinde că 
toți copiii cu care se întâlnește 
Georgică sînt „golani" și sînt sus
pectați de vicii ascunse și de in
fluente nefaste.

Oricît ar dori și ar reuși adulții 
să creeze o ambianță plăcută în
tre ei și copii, ■ distanța de vîrstă, 
atracția dintre cei de vîrste apro
piate vor acționa întotdeauna pu
ternic și deci problema se cere 
pusă cu totul altfel. în loc ca pă-, 
rintele să-l avertizeze pe copil să 
„nu-1 mai prindă în stradă, cu go
lanii" mai bine să se întrebe : „In 
ce măsură copilul meu exercită o 
influență bună sau rea asupra 
celorlalți ?" Un psiholog ne-a fă
cut următoarea demonstrație ex
trem de simplă dar semnificativă : 
100 de colocatari spun, fiecare, co
pilului : să nu te prind cu ceilalți, 
că sînt derbedei. Deci toți cei 100 
de părinți își consideră, reciproc, 
copiii derbedei. Efectul: mijlocul 
de educare a copilului e izolarea 
de ceilalți, nu formarea, lui în așa 
fel, încît oricînd să poată discer
ne și să aprecieze ce e bun și ce 
e rău.

în privința diferenței de menta
litate dintre generații există foar
te multe aspecte de semnalat. Poa
te cel mai pregnant constă în fap
tul că schimbările mai importante 
din viața socială creează rămîneri 
în urmă, prin inadaptare.

Am doi nepoți — spune bătrî- 
nul M. Darie. Unul e muncitor, al
tul e la liceu. Ăl mic vine acasă 
cu tot felul de desene, sîrme, pie-, 
se. Cică face nu știu ce fel de a-, 
parate, li zic: „Mă, eu cînd eram 

ca tine nu mă ți
neam de prostii 
de-astea. Mun
ceam toată ziulica 
pe cîmp cu tata". 
Da’ lui nici că-i 

■ pasă. Tot umblă 
pe la niște bu
toane.

Trăim într-o 
perioadă de inten
să industrializare; 
mecanica, mașini
le au pătruns cu 
impetuozitate în 
viața socială. Ti

neretul se simte atras de acest fe
nomen central al vieții sociale. în 
fapt, funcția de tată cuprinde în 
obligațiile ei de bază și un acord' 
de ritm cu epoca în care trăiesc 
copiii.

Ion Marin, muncitor la uzina „23 
August", declară cu resemnare : 
Ce să-i mai învăț pe copiii mei? Sînt 
mari toți trei: fata e studentă, cei
lalți doi sînt elevi de liceu. Eu am 
făcut numai patru clase primare. 
Intr-o zi, cînd l-am certat pe unul 
din băieți pentru că a fost obraz
nic cu profesoara, mi-a spus că eu 
sînt înapoiat, că habar n-am cum 
e la școală astăzi. Mi-a făcut o a- 
devărată morală. In uzină sînt 
respectat. Mulți tineri vin și-mi 
cer sfaturi nu numai în probleme 
de producție, dar și de viață. Co
piii mei însă..."

Este limpede că muncitorul ve
nerat de atîția tineri posedă un 
zăcămînt de înțelepciune dar pe 
care acasă, în familie, ori nu știe 
să-l folosească, ori în relațiile fa
miliale se petrece ceva care-i înde
părtează pe copii.

Există părinți străbătuți de ideea 
distanței dintre ei și copiii lor la 
temperatura unei amărăciuni pro
venite din neputința de a fi găsit 
în fața copilului sfatul competent. 
Aceasta se explică și prin lipsa de 
receptivitate a unor părinți la ce
rințele vieții contemporane. Nu-i 
vorba atît de handicapul creat de

lipsa studiilor făcute la timpul po
trivit, a instrucției, ci de interesul 
pe care-1 depun ei acum în a fi la

bil“, „își. rezervă puțin timp, pentru 
familie" întîlnim răspunsuri ca 
„multe nu-mi plac la tata", sau 
„n-am nimic de apreciat la tată".' 
Sorin Ancuțescu, elev la școala 
profesională, scrie pe formularul 
anchetei: „Aș vrea ca aceste 
cuvinte să ajungă la primul 
meu tată. A . știut să-mi dea 
viață dar nu s-a îngrijit de 
creșterea și edu
cația mea. In nouă 
ani n-a venit să', 
mă vadă nicioda
tă". Copiii deza
probă atitudinea 
imorală -față dej.' 
mamă, patima 
pentru băutură. 
Relațiile de fami
lie constituie pîr- 
ghia de transmi
sie a educației. 
Degradarea senti
mentelor de dra
goste, de respect
reciproc și de prietenie creează în 
familie un climat dezumanizant. 
în ancheta noastră s-a constatat 
că 3 la sută 'din copii și tineri 
trăiesc tensiunea familiei dezorga
nizate și un procent de 8 la sută 
manifestă o trăire în gol a visului 
și dorinței de a avea o familie, 
unită, plăcută. Unii tineri se re
feră la micile dar permanentele 
neînțelegeri, sau micile plictiseli 
pe care uneori le întrețin părinții. 
Certurile, stările de încordare a- 
fectează mentalitatea și atitudinea 
fundamentală a copilului față de 
relațiile posibile între' oameni, mă
resc gradul de nervozitate a fie
căruia și adesea copilul suportă 
cîte o mică porție de nervi, ceea 
ce duce la un climat de tensiune. 
Nu este vorba numai de cazurile 
în care. soții se ceartă sau chiar 
se bat între ei. Unii părinți spun 
chiar : în casa mea n-a fost nici
odată scandal, noi nu putem in
fluența în rău copiii. Starea de

• tensiune și încordare se creează și 
prin modul în care discută între 
ei părinții, modul în care își fac 
reproșurile:

— Ești, o proastă I îi spune ta
tăl mamei și copilul se simte rănit 
în sensibilitatea lui fiindcă el își 
iubește mama și nu concepe că 
este așa. Sau tatălui i s-a întîm- 
plat ceva și din clipa aceea se lasă 
o tăcere de cremene, nimeni nu 
mișcă, toți îl privesc ca pe un 
sfinx. Asemenea stări de apăsare 
duc, în formarea copilului, la o ex
cesivă creștere a reacțiilor de pru
dență și apărare, ori la dezvoltarea 
unui caracter închis și brutal în 
permanentă defensivă și înstrăi
nare.

curent cu ceea ce e nou în dife
ritele domenii ale vieții sociale. 
Prin faptul că sînt părinți ei sînt 
și educatori și un educator trebuie 
să se informeze.

în colectivitatea analizată 
noi există un procent de 45,5 
sută cazuri în care se observă o _ 
chivalență între pregătirea școlară 
a părinților și copiilor (la nivelul 
de 8—9 clase, la nivelul profesional 
și la cel de învățămînt superior) ; 
în 26,6 la sută dintre cazuri pregă
tirea școlară a părinților este su
perioară aceleia la care au ajuns 
copiii. Un proceht de 28,5 la sută 
dintre părinți sînt depășiți mai 
mult sau mai puțin simțitor ca ni
vel de cultură școlară și cultură în 
general de către copiii lor. Este 
vorba de părinți cu 4 clase ele
mentare, care au copii în clasele 
IX—XI și chiar studenți, părinți cu 
studii echivalente cu 8 clase și în 
sfîrșit părinți, cu școală medie care 
au copii studenți. De multe ori, 
însă, chiar și părinții cu nivel de 
școlarizare superior sînt depășiți în 
competentă în diferite domenii de 
cunoștințe, dat fiind faptul că pro
cesul de construcție a socialismu
lui a dus la încorporarea. în învă
țământ, a numeroase cuceriri ale 
științei contemporane, suplimentând 
mult și restructurînd aproape radi
cal'domeniile de cunoștințe care se 
studiază în școală.

Pe de altă parte, 96,5 la sută din
tre părinți au afirmat că există la 
copiii lor o precocitate relativă, o 
precocitate a vîrstei în raport cu 
aceeași vîrstă în generația lor. 
Foarte, multe studii de psihologie 
socială infantilă calculează acest 
procent de precocitate care pare să 
fie aproximativ 1 an, încă de la 
vîrsta de 6—7 ani.

Se pune problema cum trebuie 
exercitată eficient funcția educa
tivă a părinților ținînd seama de 
cerințele și sensibilitățile mai 
pregnante ale tinerilor față de va
lorile culturale, dar și de acumu
lările de fapte și de experiență din 
viață, care se cer prelucrate ?

Se știe că părinții lui Grigores- 
cu, Brâncuși sau Arghezi erau ță
rani fără prea multă știință de 
carte, însă înzestrați cu o mare 

! forță educativă generată de expe
riența de viață, de bine cunoscuta 
înțelepciune populară. Mama lui 
Creangă nu știa să citească, însă a 

• știut să-și înzestreze feciorul cu 
■remarcabilul bun simț caracteristic 
omului din popor. Maxim Gorki 
s-a născut într-o familie de munci
tori. La fel și Ceaikovski. Tot în
tr-o familie de proletari s-a născut 
și Jack London.

Cultura școlară populează lumea 
spirituală a tînărului cu probleme, 
tensiuni intelectuale, curiozitate și 
atitudine interogativă față de ne
număratele probleme ale lumii și 
vieții. Dar experiența umană de 
cunoaștere ce 
cultura școlară 
catalizatoare a 
din experiența 
tînărul poate să 
la părinți, în familie, unde el în
vață limba maternă, limbajul aten
ției, al obligațiilor, al emoțiilor au
tentice legate de bucurii și ne
cazuri. în familie se însușesc va
lorile fundamentale ale omenirii 
ca cinstea, respectul față de cm, 
modestia, responsabilitatea, înalte 
sentîrhente civice, toate acestea 
fiind expresii ale caracterului mo
ral pe care un tînăr trebuie să-l 
posede astăzi.

— ..Părinții posedă cea mai înal
tă școală, experiența vieții. Mesa
jul lor educativ este unic și de o 
incomensurabilă măreție" — a răs
puns la ancheta noastră eleva din 
clașa'a Xl-a Doina Voinescu. Mulți 
copii mari ne-au evocat nopțile de 
veghe ale mamei lîngă patul lor. în 
perioadele de boală, grija tatălui, 
ocrotirea orelor de studiu, atitudini 
în care părinții concentrează toate 
valorile pozitive umane de dragos
te, grijă șl protecție.

în succesiunea generațiilor, tot
deauna au fost preluate și duse 
mai departe, cu valul timpului, va
lorile de preț ale experienței so
ciale din cadrul familiei, dînd roa
de mai bogate familiile de oameni 
integri, beneficiarii acelui sănătos 
și nedezmințit spirit popular de 
pedagogie și psihologie.

de 
la 
e-

se însușește prin 
nu are tensiunea 
aceleia ce provine 
de viată pe care 
și-o însușească de

Din colectivul de anchetă au 
făcut parte Constantin RADO
VICI și G. DIMA

...l-a spus tata învățătorului cînd 
m-a dus prima oară la școală, po
vestește tovarășul Constantin Mi- 
rescu, director adjunct la Ban- 

Națională. Socotesc că școa- 
de azi trebuie să aibă un 
mai activ în educația tine- 
generații. Am constatat per- 

.1 că de multe ori școa-

ca 
la 
rol 
rei „ 
sonal 
la se limitează la înregistrarea di
feritelor abateri ale elevilor, după 
care sesizează părinții, fără a fo
losi metode proprii de îndreptare. 
Deci școala sesizează, iar părin
ții sînt cei chemați să ia măsuri, 
deși școala este cea care are peda
gogi înarmați cu metode științifice 
de educație, superioare celor pe 
care le utilizează, în genere, pă
rinții. Un părinte ne-a spus: eu 
nu pot sta de vorbă cu băiatul 
pieu atît cît ar trebui și cit aș

dori. De ce ? Eu și soția sîntem în 
cîmpul muncii. Băiatul rămîne sin
gur toată dimineața. După amia
ză, cînd venim de la serviciu, el 
este plecat la școală.

Solicitarea multilaterală a fami
liei moderne, legată de integrarea 
ei socială mai profundă, creează un 
oarecare handicap față de familia 
tradițională, făcînd posibil un ca
racter vădit mai deschis al copii
lor la influențele sociale. (Noroc 
că acestea se manifestă preponde
rent, în mod pozitiv). Orarul pă
rinților pus în raport cu cel al 
copiilor creează în numeroase ca
zuri un contact mai redus al co
piilor cu părinții. în aceste con
diții, rolul școlii devine mai. pu
ternic și mai complex. Școala 
pune ordine logică, organizează 
qoerențe în haosul impresiilor și

Am greșit, tovarăși. 
Am greșit cînd am 
scris acum 
■luni 
mai 
îmi fac autocritica. 
Nu m-am documentai 
cum trebuie. Nu ști
am că str. Mihai E- 
minescu se săpa, se 
pava, iar se săpa și 
iar se pava după un 
plan bine chibzuit. Șl 
ceea 
grav 
este 
scris 
nechibzuit.

Ca să dovedesc cu 
acte vina mea, dau 
în continuare frag
mente din scrisoarea 
nr. 11/1598 trimisă de 
Serviciul coordonare 
și control lucrări edi
litare de pe lîngă 
Sfatul popular al 
rașului București, 
citim împreună :

„Considerăm că 
acțiunea pentru mo
dernizarea pavajelor 
pe str. Mihai Emi- 
nescu secțiunea gos-

cîteva 
foiletonul „Se 
fac săpături".

ce este și mai 
(Mea culpa) 

faptul că am 
un foileton total

o-
Să

în

podăriei comunale a 
S.P.O.B. a procedat 
just luînd toate mă
surile pentru execu
tarea anticipată a lu
crărilor edilitare îna
intea lucrărilor de 
pavaje și că pentru

trucît o acțiune chib
zuită și gospodăreas
că a fost greșit inter
pretată din necu
noașterea motivelor 
ce au determinat-o, 
blamîndu-se o ac
tivitate constructivă, _

de Nicufă

cazul relatat în arti
colul sus-menționat 
(a desfacerii unor lu
crări de substructură 
pentru executarea 
branșamentelor unor 
lucrări viitoare, în 
momentul cînd ele au 
fost cunoscute) a pro
cedat just, pentru a 
nu desface toată lu
crarea după, darea ei 
în folosință.

Apreciem că acest 
foileton nu a consti
tuit un ajutor în 
munca noastră, în-

strada M. Eminescu pavată „definitiv"...

de

TÂNASE

printr-un material 
total neconstructiv".

Semnează și pune 
ștampila șeful sec

ției, Florică GH.
Cum de am putut 

eu să ironizez sus-nu- 
mita acțiune a sec
ției sus-amintite ? Un
de era conștiința mea 
de foiletonist ?. Pa
vau oamenii și apoi 
săpau și, după cum 
ați observat în 
puns, făceau 
astea după multă 
chibzuială.

Strada 
nescu, în 
devenit o 
dernă. Și 
eu, ingratul, am sati
rizat munca celor 
care au modernizat-o, 
drept pedeaț- să am 
luat hotărîrec; după ' 
un îndelungat proces 
de conștiință să-mi " 
tai un picior. Stîngul.

în momentul cînd 
porneam în căutarea 
unui chirurg califi
cat, mai precis ieri, 
trecînd pe str. Mihai — 
Eminescu, am obser
vat că se fac din nou LT 
săpături. Zi

Din sută în sută de Z 
metri, pistoane pneu- — 
matice, ori manuale “ 
sparg din nou asfal
tul abia răcit.

M-am hotărît. Nu 
mai îmi tai piciorul, ’ 
nu mai îmi fac nici ' 
autocritica, mal cu 
seamă că am citit șl’— 
scrisoarea de mai" 
jos.

răs- 
toate

Mihai Emi- 
sfîrșit, a 

stradă mo- 
penlru că

absurdități

I
a

Locuiesc de aproa
pe 8 ani pe strada 
Mihai' Eminescu, una 
dintre cele mai aglo
merate străzi din 
București. în acest 
timp, am avut ocazia 
să asist la numeroa
sele lucrări pe care' 
serviciile edilitare 
le-au făcut în vede
rea îmbunătățirii cu
noscutei căi de ac
ces. Trebuie spus 
că rîndurile de față 
sînt născute dintr-o 
veche indignare pe 
care multă vreme 
mi-am reprimat-o 
căutînd să înțeleg u- 
nele rațiuni ale nece
sităților comunale. 
Vă mărturisesc că nu 
am reușit nici pînă 
astăzi să pricep cine 
favorizează această 
risipă de fonduri și 
de energie umană, 
cu rezultate inverse.

Dar să mă explic : 
în 8 ani de zile, bu
cata de stradă dintre 
încrucișarea cu stra
da Dorobanți și în
crucișarea cu strada 
Polonă (circa 300 me
tri de asfalt) a fost 
ciopîrțită cu pica- 
merul de 30—40 de 
ori. Ultima repara-

țle capitală a înce
put în luna aprilie a- 
nul acesta și a luat 
sfîrșit abia în luna 
noiembrie (observați 
deci cît timp pentru 
300 de metri de drum 
asfaltat 1). Rezultate
le: strada Mihai E- 
minescu 
tă" 
prin 
care 
mai 
de la ploi, arătînd ca 
un canal venețian. A 
doua observație : cei 
însărcinați cu preda
rea acestei lucrări 
interminabile au lăsat 
pe una din părți tro
tuarele sparte, uitînd 
să asfalteze ceea ce 
mai aveau de asfal
tat pe o porțiune de 
200 de metri. Noroiul 
și accidentele provo
cate de denivelări 
colecționează cele 
mai inedite omagii 
ale trecătorilor la a- 
dresa celor ce s-au 
ocupat de această 
„modernizare" 1

însă ceea ce ni se 
pare intolerabil, măr
turisind o sfidare a 
grijii pentru banul pu
blic este faptul că de 
două zile, pe aceeași

„moderniza- 
nu absoarbe 

canalele sale 
au fost mutate 
sus toată apa

porțiune, nu știu care 
serviciu de lucrări e- .. 
dilitare a început din."" 
nou să spargă stra
da. Mă întreb cum 
este posibil ca după 
ce trei sferturi de an 
strada a arătat ca 
tranșeele de la Ver
dun, să nu se fi re-"":, 
zolvat toate proble-- : 
mele ridicate de a-_ 
ceastă blestemată 
porțiune carosabilă ? 
Exercitarea incompe- ' 
tenței, a lipsei de lo
gică și risipirea de ", 
bani, mai flagrantă 
decît tot ce mi-a fost'T 
dat să văd vreodată, 
m-au silit să vă 
scriu.

Dacă nici televizi
unea, care a arătat 
la vremea ei hărnî- ", 
cia și brambureala 
constructorilor, dacă ' 
nici presa mereu “ 
dînd semnale de a- 
larmă în acest caz 
nu au reușit să curme 
zvîrlirea banului pu
blic pe fereastră, a- 
tunci cine o s-o facă 
vreodată ?

Eugen BARBU 
scriitor 'T- 
str. M. Eminescu 56 ~J, 
raion 30 Decembrie
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Industriei UșoareCOLTA DE CARTOFI? Rezultatele
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Convorbire cu tovarășii ing. Dumifru VASIL IU, directo
rul Trustului Gostat Suceava, și ing. Constantin PACUR ARU, 
președintele Consiliului agricol regional Suceava.

ignorată
fructelor...

CUM ATI REUȘIT SA DUBLAȚI 
ANUL ACESTA

Suceava este una din principalele regiuni ale țării producătoare de cartofi. 
Anul acesta au fost cultivate cu cartofi mai bine de 20 000 ha. Gospodăriile 
de stat și cooperativele agricole au acumulat o experiență valoroasa privind 

metodele 
în acest

medie la
de vară,
aproape

de cultivare, reușind să sporească necontenit 
an gospodăriile de stat au obținut pe întreaga
hectar de 27 465 kg la cartoful de toamnă și 

iar cooperativele agricole — cîte 18 236 kg, ceea 
dublă față de cea realizată anul trecut.

Generozitatea

producțiile la hectar, 
suprafață, o producție 
22 529 kg la

ce înseamnă o

cartoful
recoltă

Indrumătorul „Construcția, 
întreținerea șl repararea va
goanelor”, de I. ERCEANU și 
ȘT. POPOVICI se adresează 
personalului de la reviziile de 
vagoane și atelierele de zonă. 
Lucrarea cuprinde descrierea 
construcției vagoanelor de 
cale ferată și a instalațiilor lor 
specifice, precum și tehnolo
gia întreținerii și reparării în 
exploatare a vagoanelor. Ea 
poate fi utilă atît muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de 
exploatare, cit și elevilor șco
lilor profesionale șl de maiștri 
în specialitatea vagoane.

întaxp. convorbire, 
rășii țng. Dumitru 
liu, directorul 
Gostat și ing. Constantin 
Păcuraru, președintele 
consiliului agricol regio
nal, au împărtășit din ex-

tova-
Vasi- 

Trustului

periența acumulată de 
unitățile agricole din re
giune în cultura cartofu
lui. Am reținut cîteva as
pecte mai semnificative 
privind această expe
riență.

de stat
Ing. DUMITRU VASI- 

LIU :
In ultimii 4 ani, supra

fața ocupată cu cartofi, 
în gospodăriile de stat, a 
crescut de aproape 4 ori. 
Totodată au sporit și re
coltele medii la hectar. 
G.A.S. Rădăuți a obținut 
în ultimii 4 ani producții 
constante de peste 22 000 
kg la hectar, iar în acest 
an are cea mai mare re
coltă pe trust — 31 500 kg 
la hectar. Ce stă la baza 
obținerii acestor rezul
tate ?

In primul rînd, am ținut 
seama ca amplasarea cul
turii cartofului să fie fă
cută în unitățile din zona 
favorabilă. La rîndul lor, 
gospodăriile au ales tar
lalele cu tipurile de sol 
cele mai adecvate : lu
toase și lutonisipoase. A- 
sigurarea unui material 
de plantat corespunzător 
din punct de vedere al 
soiurilor și ca valoare bio
logică a constituit al doi
lea aspect al problemei. 
Soiurile care au dat cele 
mai bune rezultate și pe 
care le înmulțim, pe lo
turile șemincere 
Mercur, Ora și 

ț ran. la cartoful 
toamnă și Iris Cobbler, 
Bintje și 
cartoful de 
treilea rînd, 
o densitate
55 000 plante la hectar la 
cartoful de toamnă și 
58 000—62 000 plante la 
hectar la cartoful de vară. 
Pentru acesta am rezer
vat cîte 4 000 kg sămînță 
la hectar. O mare atenție 
a fost acordată pregătirii 
și fertilizării solului. în
treaga suprafață a fost 
arată din toamnă, admi- 
nistrîndu-se sub brazdă

sînt:
Vo- 

de

Urgenta, la 
vară. în al 
am asigurat 
de 47 000—

3

de 
Și

importante cantități 
îngrășăminte chimice 
organice. O parte din gu
noiul de grajd s-a admi
nistrat la cuib,, o dată cu 
plantarea (pe jumătate 
din suprafața totală).

Merită, de asemenea, să 
fie reținute unele aspecte 
specifice regiunii noastre. 
Rigolele pentru plantarea 
cartofului trebuie să fie 
făcute cît mai superficial 
pentru’ ca partea supe
rioară a tuberculilor plan
tați să fie la nivelul so
lului, iar șanțul rezultat 
în urma acoperirii tuber
culilor (seminței) să fie 
sub nivelul lor pentru a 
da posibilitatea eliminării 
excesului de umiditate și 
în felul acesta să se evite 
putrezirea în timpul ploi
lor. Totodată, această mă
sură ușurează recoltatul 
cu mașinile, eliminîndu-se 
pierderile. Ca lucrări de 
întreținere am aplicat o 
prașilă oarbă, două pra
șile mecanice și 2—3 ma
nuale.

Deși s-au făcut lucrări 
numeroase și s-au aplicat 
cantități însemnate de în
grășăminte naturale și 
chimice prețul de cost a 
fost redus simțitor: la 
cartoful de vară — cu 250 
lei la tonă, iar la cel de 
toamnă — cu 65 lei la 
tonă.

Ținînd seama de expe
riența dobîndită pînă în 
prezent și de măsurile lu
ate în toamna acestui an, 
atît în ce privește alege
rea terenului, cît și pre
gătirea lui, a asigurării 
seminței de cea mai bună 
calitate și din soiurile 
cele mai productive, a- 
vem convingerea că anul 
viitor vom obține produc
ții și mai bune la cultura 
cartofului".

nuale pe rînd și un 
mușuroit. Combaterea bo
lilor și dăunătorilor a stat 
în atenția consiliilor agri
cole regional și raionale, 
aplicîndu-se tratamente 
în epocile optime și cu 
eficiență economică și 
tehnică maximă. Un aju
tor deosebit am primit 
din partea aviației uti
litare, reușind să aplicăm 
stropiri cu Detox pe mai 
bine de 11 000 ha, iar pră- 
fuiri pe 1 700 ha.

Cu '
bune 
tatea 
cole 
există totuși unități 
care producțiile realizate 
sînt sub posibilități. Ast
fel, cooperativa agricolă 
din Drăgușeni, 
Fălticeni, deși se 
în zona foarte favorabilă 
cultivării cartofului, a- 
vînd teren cu o fertilitate 
naturală bună, a 
de pe suprafața 
ha numai 12 804 
hectar. Aceasta, 
faptului că consiliul 
conducere al cooperativei 
și inginerul agronom nu 
au dat atenția cuvenită 
fertilizării corespunză
toare a solului. Coopera
tivele agricole Bogdănești 
și Hîrtop, din același ra
ion, care au folosit la 
plantare material semin
cer degenerat au obținut

toate rezultatele 
obținute în majori- 
cooperativelor agri- 
cultivatoare, mai 

la

raionul 
află

obținut 
de 210 
kg la 

datorită 
de

(Urmare din pag. I)

respectivnumai 12 780 și 
13 800 kg la hectar.

Apreciem că, în condi
țiile regiunii noastre, avem 
încă importante rezerve 
pentru mărirea producției 
de cartofi. Consiliul agri
col regional și consiliile 
agricole raionale au luat 
încă din toamna acestui 
an o serie de măsuri me
nite să sporească produc
ția la această cultură. O 
grijă deosebită am acor
dat asigurării materialu
lui semincer necesai- plan
tării suprafețelor planifi
cate pentru anul 1967.

In anul viitor vom 
căuta să aplicăm o ferti
lizare diferențiată a cul
turilor de cartofi în func
ție de potențialul de pro
ducție al solului din fie
care unitate, acordînd o 
atenție mai mare coope
rativelor agricole din zona 
solurilor podzolice sărace. 
De asemenea, vom căuta 
să introducem în practică 
o agrotehnică diferențiată 
pe loturile șemincere. A- 
plicînd cu mai multă exi
gență regulile agrotehnice 
de bază în cultura carto
fului avem asigurate toate 
condițiile pentru obține
rea de producții și mai 
mari în anul viitor.

Convorbire realizată de
Nisior ȚUICU 
corespondentul „Scînteii

cooperativele
agricole
de producție

Ing. CONSTANTIN PĂ
CURARU ne-a relatat :

..Principalii factori care 
au contribuit la realiza
rea unor producții sporite 
de cartofi în cooperativele 
agricole se împart în două 
grupe și anume : organi
zatorici și agrotehnici.

In primul rînd ne-am 
îngrijit ca măsurile sta
bilite la consfătuirea de 
la Brașov din februarie 
a.c. privind sporirea pro
ducției de cartofi să fie 
bine cunoscute în toate 
unitățile. Pe această temă 
s-au organizat consfătuiri 
raionale. în cooperativele 
agricole și chiar pe bri
găzi. în unitățile mari cul
tivatoare, stabil indu-se 
măsuri corespunzătoare 
condițiilor specifice. în a- 
cest fel, cooperatorii 
au cunoscut din timp ce 
țrebuie făcut pentru 

(sporirea producției de 
cartofi. în vederea cointe
resării cooperatorilor în

aplicarea la timp și în 
bune condiții a lucrărilor 
agrotehnice toate suprafe
țele au fost repartizate pe 
echipe și familii. Produc
ția s-a stabilit în funcție 
de fertilitate și cantitatea 
îngrășămintelor aplicate.

Printre măsurile agro
tehnice cele mai impor
tante care au stat în a- 
tenția specialiștilor din 
unitățile producătoare, a 
consiliilor agricole amin
tesc : zonarea suprafețe
lor cultivate cu cartofi în 
raioanele care întrunesc 
cele mai favorabile con
diții de climă și sol ; am
plasarea culturilor pe te
renuri fertile, arate din 
toamnă și îngrășarea lor 
corespunzătoare ; planta
rea întregii suprafețe în 
epoca optimă ; fertilizarea 
la cuib a cartofului. In 
timpul 
getație 
tivele 
șit să
cîte două prașile ma-

perioadei de ve- 
toate

agricole au reu- 
execute la timp

coopera-

celași număr de controlori facem 
față unui volum de piese simțitor 
sporit, sortarea unor piese — îna
inte absolut obligatorie — a deve
nit inutilă. Se poate aprecia că re
zultatele obținute depășesc toate 
așteptările noastre, demonstrînd că 
este vorba într-adevăr de o me
todă avantajoasă, care se cere larg 
extinsă. în prezent, sîntem preocu
pați de introducerea ei și în secția 
prese.

Cu toate acestea, într-o serie de 
întreprinderi în care, cu ani în 
urmă, au fost efectuate studii și 
experimentări fructuoase, și unde, 
o vreme, controlul statistic al ca
lității s-a utilizat cu succes, me
toda a fost cu timpul abandonată. 
Intre acestea se numără și Uzina 
mecanică din Sinaia. Cum s-a a- 
juns aici să se renunțe la aplicarea 
controlului statistic ?

— Nu am renunțat la ea pentru 
că nu ar fi eficace, ci, înainte de 
toate, pentru că n-am putut asi
gura unele condiții pe care aplica
rea metodei le reclamă în mod 
absolut obligatoriu — ne răspunde, 
tov. Mihail Simionescu, inginerul 
șef al uzinei. De pildă, constanța 
dimensiunilor și a calității barelor 
laminate utilizate. De la un trimes
tru la altul, pentru aceleași repere 
ne aprovizionăm cu semifabricate 
diferite, combinatele siderurgice 
livrîndu-ni-le în loturi cu mari va
riații între ele în privința limi
telor dimensionale, omogenității, 
durității, rezistenței la tracțiune. 
Schimbînd materia primă, ne aba
tem de la tehnologia în funcție de 
care s-a elaborat întreg calculul 
statistic al elementelor de lucru, 
deci aplicarea metodei devine ha
zardată, imposibilă chiar. Intrucît 
în situația noastră se află și alte 
colective, în vederea extinderii 
controlului statistic al calității con
sider necesar ca ministerele și alte 
organe economice centrale să asi
gure întreprinderilor condițiile pe 
care le necesită aplicarea Iui.

S-ar părea că inginerul șef al 
uzinei are dreptate. O analiză mai 
atentă a cauzelor care au dus la

Argeț ss 
27 silozuri pentru pSstra- 

iarnă a fructelor. Este un 
deji încă modest. Tn alte 
pomicultura dezvoltată nu

de „nectar", sînt foarte apreciate 
consumatori. Din păcate, ele nu 
servesc decîf la cofetării, lipsind 
desăvîrșire din restaurante. Nu

activității 
economico-
financiare

Lucrarea „Stabilizarea pă- 
mînturilor la lucrări de dru
muri și căi ferate” de inq. MI
HAI RAFIROIU tratează pro
bleme specifice lucrărilor de 
drumuri, căi ferate și hidro
tehnice. Sînt prezenta|i lianții 
utilizabili la stabilizarea pă
mânturilor, se precizează do
zajele, se expun condițiile de 
proiectare, execuție și verifi
care a lucrărilor de stabiliza
re a pămînturilor. Cartea poa
te fi folosită de personalul de 
proiectare, execuție și exploa
tare ca și de studenții și ele
vii din învățămîntul tehnic de 
specialitate.

contribuie la eliminarea calculilor re
nali, stimulează funcfionarea normală 
a tubului digestiv și ușurează durerile 
la cei ce suferă de aferoscleroză.

Cititorul ar înclina să spună că 
arăt lucruri cunoscute și degeaba se 
face reclamă pentru consumarea fruc
telor din moment ce nu le avem în 
cantitate suficientă. Eu afirm că noi 
avem destule fructe. Neajunsul con
stă în aceea că există perioade de 
vîrf în care producfia e mare, ca a- 
poi, după un timp, lipsind mijloacele 
de păstrare, fructele respective să nu 
ajungă, lată de ce se impune tot 
mai mult crearea unor depozite fri
gorifice sau silozuri obișnuite în care 
fructele să fie păstrate un timp mai 
îndelungat. In regiunea 
construiesc 
rea peste 
lucru bun, 
regiuni cu
s-a întreprins însă nimic în această 
direcjie și, ca urmare, nu se pun la 
păstrare peste iarnă decît can- 
fităfi mici de fructe. Este un lucru 
care explică faptul că primăvara pre
țul merelor pe piață echivalează pe 
cel al portocalelor, lată de ce, es*e 
absolută nevoie să se rezolve pro
blema creării de silozuri și depozite 
cu temperatură reglabilă pentru păs
trarea fructelor. Așa cum s-a subli
niat și la consfătuirea pomicultorilor 
care a avut loc la Pitești, în această 
direcție este necesar să se acționeze 
mai rapid, să se facă primul pas, pen
tru că altfel este imposibil să-l faci 
pe al doilea.

Industria noastră produce o gamă 
variată de conserve de fructe, apre
ciate pentru calitățile lor nu nu
mai la noi în fără ci și peste hotare. 
Totuși, în acest domeniu, s-ar putea 
face mai multe pentru valorificarea 
superioară a producției de fructe prin 
conservare. In 
preciate pastele 
„suc propriu’ 
tăiate bucăfi și
tablă care se sterilizează. Ar putea fi 
valorificate astfel mari cantităji de 
fructe. In acest an, în raioanele Hîr- 
lău și Dej s-au depreciat cantități mari

unele fări sînf a- 
de fructe, merele în 
adică mere curăjafe, 
așezate în cutii de

de cireșe. In același fimp industria 
alimentară nu și-a făcut planul la com
potul din cireșe colorate, produs mult 
solicitat la export, lată de ce se cere 
mai multă inițiativă și in ce privește 
crearea unor sortimente noi de pro
duse din fructe, care ar putea forma 
gustul consumatorilor.

Băuturile fermentate provenite din 
fructe, ca cidrul și altele, stimulează 
digestia, iar sucurile nefermentate 
sînt deosebit de folositoare sănătății 
omului. Din păcate, o tradiție larg 
răspîndită în trecut — cea a prepa
rării cidrului, adică a vinului de mere 
— est» pe cale de dispariție. Și a- 
ceasta în limp ce toamna în livezi 
se strică grămezi de fructe. Cît pri
vește sucurile de fructe, cunoscute 
unele din ele mai nou sub denumi
rea 
de 
se 
cu
știu de ce, dacă mănînci la restau
rant trebuie să bei neapărat vin sau 
alte băuturi alcoolice. S-ar putea 
pune la îndemîna consumatorilor, 
care doresc așa ceva, cunoscutele 
sucuri de fructe. Bineînțeles trebuie 
făcute eforturi de către industria ali
mentară în scopul îmbunătățirii lor, 
pentru a se ajunge la nivelul produ
selor similare din străinătate. Cît pri
vește băuturile răcoritoare. în loc să 
fie făcute din sucuri de fructe indi
gene, se prepară din coji de lămîie și 
portocale din care nu se extrag decîf 
unele arome, aceste băuturi fiind 
lipsite de valoare alimentară. De ce 
să nu înlocuim atunci materiile pri
me care stau la baza fabricării lor ? 
Am fi de două ori cîșfigafi : valori
ficarea mai bună a producției de 
fructe și asigurarea organismului cu 
materii hrănitoare și pe această cale.

Sînt numai cîteva din problemele 
importante care condiționează spori
rea consumului de fructe. Avînd în 
vedere că statul nostru face eforturi 
mari pentru asigurarea sănătății 
populației, pentru formarea unei ge
nerații robuste este necesar să folo
sim mai bine acest dar al naturii — 
fructele — adevărat izvor de sănă
tate.

t»

Colegiul Ministerului Industriei 
Ușoare a analizat recent rezulta
tele activității economico-finan- 
ciare obținute în întreprinderi de 

' la începutul anului, perspectiva 
îndeplinirii indicatorilor planului 
financiar și a prețului de cost, 
măsurile pentru realizarea pro
ducției pe 1967, precum și acti
vitatea de selecționare, pregătire 
și repartizare a cadrelor.

Membrii colegiului au apreciat 
că în acest an, indicatorii planului 
financiar și prețul de cost au fost 
realizați și sînt create condiții ca 
pînă la 31 decembrie toate între
prinderile din industria ușoară să 
îndeplinească acești indicatori. 
Pînă la 31 octombrie, de pildă, 
planul de încasări din vînzarea 
producției marfă a fost realizat 
de toate direcțiile generale.

în discuții, membrii colegiului 
și-au îndreptat atenția spre măsu
rile ce trebuie luate pentru în
lăturarea unor aspecte negative, 
care se manifestă încă, în activi
tatea unor întreprinderi. Este 
vorba de existența unui volum 
încă ridicat de cheltuieli neeco- 
nomicoase, depășirea procentului 
admis de rebuturi, a prețului de 
cost la unele produse etc.

S-a stabilit ca direcțiile gene
rale industriale să ajute conduce
rile întreprinderilor pentru ca în 
planul de măsuri tehnico-organi- 
zatorice pe anul viitor să se cu
prindă acțiuni concrete, pentru 
eliminarea pierderilor de orice 
natură. S-a indicat ca, în anul 
viitor, direcțiile generale să pla
nifice și să repartizeze cu priori
tate fabricarea unor produse, 
încă nerentabile, acelor întreprin
deri care au capacități corespun
zătoare și pot obține cel mai scă
zut preț de cost. Pentru elimina
rea cheltuielilor neeconomîcoase 
și a imobilizării mijloacelor circu
lante în stocuri supranormative, 
se vor face bilunar analize în fie
care întreprindere.

Din discuțiile purtate în șe
dința de colegiu s-a desprins fap
tul că deficiențele semnalate pot 
fi înlăturate într-un timp scurt. 

(Agerpres)
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Aplicarea

abandonarea controlului statistic 
arată însă că aici nu s-a făcut to
tul pentru a da cu adevărat viață 
acestei metode. Nu s-a asigurat, de 
pildă, cum era normal, stabilitatea 
cadrelor care s-au ocupat de con
trolul statistic. Și intrucît primele 
rezultate nu au fost „spectaculoa
se", conducerea tehnică a uzinei a 
renunțat prea ușor la experimentă
rile făcute. Nu poate fi omis nici 
faptul că lipsa unui sprijin con
cret din partea Ministerului 'Indus
triei Construcțiilor de Mașini a 
influențat această evoluție necores
punzătoare a unui început mai mult 
decît promițător.
. Există anumite uzine, între care 
„Tractorul" și „Rulmentul" — Bra
șov, „Electronica", Fabrica de ace 
și Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate-București, „Independența" 
— Sibiu, Uzina de piese auto — 
Colibași, unde metoda are în pre
zent o sferă prea restrînsă de a- 
plicare în procesul tehnologic. De 
ce depinde ca metoda controlului 
statistic al calității să-și croiască 
drum mai larg în practica indus
trială ? Iată măi întîi părerea 
conf. dr. Ludovic Tovissi, prorec
tor al Institutului de științe econo
mice din București, umil din pro
motorii metodei la noi în țară.

— înainte de orice, cred că tre
buie schimbată o anumită menta
litate, potrivit căreia e mai bine 
să se lucreze cu metode îndelung 
verificate și temeinic însușite, decît 
să se încerce soluții noi, mai în
drăznețe, pe care le oferă aplicarea 
matematicii. în producție. Există 
în întreprinderi cadre tehnice care 
consideră că „n-are rost să ne com
plicăm, cîtă vreme se poate utiliza 
controlul de pînă acum". La urma 
urmei, există o bază legală solidă a 
aplicării controlului statistic — 
standardele — și nu e vorba de 
nici o complicație. Ce-i drept, se 
cer respectate cu strictețe pres
cripțiile tehnologice și anumite ce
rințe metodologice, dar acest lucru 
e oricum util și în nici un caz prea 
dificil. Părerea mea este că aceas
tă mentalitate va dispare pe mă
sură ce metoda va fi cît mai bine 
cunoscută în uzine. Iar pentru a-

matematicii La Combinatul
siderurgic

calitate industrial
ceasta, esențial mi se pare ca in
ginerii să-și însușească încă din 
anii de școală noțiuni de statistică 
matematică. în altă ordine de idei, 
aș aminti că, după cîte am constatat, 
colectivele care se ocupă în pre
zent în vreun fel de controlul sta
tistic lucrează dispersat, la întîm- 
plare. Bine ar fi ca activitatea lor 
să fie coordonată, după mine, de 
către direcțiile tehnice din minis
tere și Oficiul de stat pentru stan
darde.

La cele spuse de interlocutorul 
nostru am adăuga că specialiștii 
din învățămîntul superior, ca și cei 
din cercetare ar putea da, din pro
prie inițiativă, mai mult sprijin 
întreprinderilor în privința rezol
vării problemelor metodologice și 
practice legate de introducerea 
controlului statistic în producție. 
In afară de elucidarea unor aspec
te teoretice ale problemei, în pla
nurile de muncă ale unor ca
tedre sau colective de cercetare 
credem că ar trebui inclusă și a- 
ceastă activitate nemijlocită în 
uzine.

Am solicitat și părerea ing. Au- 
Oficiul derel Sălăgean, de la 

stat pentru standarde.
— De ce să nu 

crurilor pe nume: 
controlului statistic în 
producție este nemijlocit legată de 
pregătirea temeinică a cadrelor 
chemate să se ocupe de această 
problemă. După părerea mea, a- 
pare necesar ca personalul din ser
viciile de control tehnic ale uzine
lor să cunoască cît mai bine parti
cularitățile metodei, anumite noți
uni de statistică matematică. Cred 
că dacă organele tutelare centrale 
s-ar ocupa sistematic de acest lu
cru, progresele ar fi mult mai ra
pide și mai fructuoase.

— Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini a organizat 
mai multe simpozioane pe această 
temă.

— Nu este suficient. Aș pro
pune, de aceea, ca aplicarea con
trolului statistic să figureze în pla-

spunem lu- 
promovarea 
procesul de

•f
nurile tehnice ale uzinelor cu serii 
de fabricație care permit folosirea 
lui.

— Reținem această propunere. 
Dar să revenim la problema pre
gătirii cadrelor. După cîte știm, O- 
ficiul de stat pentru standarde a 
organizat, cu ani în urmă, un curs 
de specializare pentru ingineri. Nu 
considerați că e prea puțin?

— Intr-adevăr, deși a dat rezul
tate bune, acțiuni de acest fel nu 
s-au mai organizat. Ar fi bine ca a- 
semenea cursuri, cu o durată de 
două-trei săptămîni, să aibă Ioc cu 
regularitate. O ultimă idee. Expe
riența de pînă acum arată că 
este absolut necesar să se asi
gure continuitatea în muncă, 
stabilitatea cadrelor care se o- 
cupă de controlul statistic. Spun 
aceasta deoarece absolvenților 
cursului de specializare de care 
am amintit, ca și altor specialiști 
care s-au^ocupat un timp de aceas
tă metodă, Ii s-au încredințat sar
cini și funcții care nu mai au nici 
o legătură cu această problemă.

★

Din ancheta noastră se desprin
de necesitatea ca întreprinderile și 
forurile lor de resort — nu numai 
din industria construcțiilor de ma
șini, ci și din alte ramuri — să do
vedească mai multă perseverență 
în aplicarea metodelor statistice la 
controlul calității produselor. Neîn
doielnic, dacă în întreprinderile 
cu producție de serie mare sau de 
masă s-ar crea colective de 3—4 
ingineri și economiști care să stu
dieze condițiile concrete de pro
ducție, ar rezulta concluzii în fa
voarea extinderii controlului sta
tistic al calității. Apare necesar ca 
direcțiile tehnice din ministere și 
Oficiul de stat pentru standarde 
să coordoneze nemijlocit promo
varea acestei metode în întreprin
deri, sprijinindu-le în pregătirea 
cadrelor, în luarea măsurilor care 
să ducă la respectarea riguroasă a 
cerințelor metodologice ale con
trolului statistic, la îmbunătățirea 
modului de aplicare practică 
a acestei metode moderne.

Hunedoara

Sesiune 
de comunicări 
tehnico-
economice

Vineri și sîmbătă a avut loc la 
Combinatul siderurgic Hunedoara 
a IlI-a sesiune de comunicări teh- 
nico-economice. Au luat parte 
specialiști ai întreprinderilor side
rurgice din țară și ai unor uzine 
constructoare de mașini, precum 
și reprezentanți ai Ministerului 
Industriei Metalurgice, Consiliu
lui național al cercetării științi
fice, Institutului de cercetări me
talurgice și altor institute de cer
cetări și proiectări.

Referatele și comunicările pre
zentate au sintetizat activitatea 
desfășurată în acest an de cadrele 
tehnice ale combinatului hunedo- 
rean în ce privește cercetarea ști
ințifică și introducerea tehnicii 
noi. Participanții au luat cunoș
tință despre aportul specialiștilor 
din Hunedoara la îmbunătățirea 
calității oțelului pentru rulmenți, 
folosirea materialelor termoizolan- 
te indigene în locul celor din im
port, creșterea intensității de 
funcționare a furnalelor cu un 
consum mai redus de cocs etc.

Prin folosirea oxigenului ca 
intensificator în procesul de ela
borare a șarjelor, procedeu apli
cat la Hunedoara pentru prima 
dată în țară, s-a obținut anul a- 
cesta un spor de 150 000 tone de 
oțel.

în discuții și concluzii s-a apre
ciat activitatea desfășurată de 
cadrele tehnice ale combinatului 
și s-a subliniat importanța și a- 
pbrtul acestui centru siderurgic 
la dezvoltarea industriei româ
nești, la formarea cadrelor. S-au 
făcut, de asemenea, propuneri va
loroase și recomandări pentru îm
bunătățirea și dezvoltarea activi
tății de cercetare științifică și ge
neralizare a experienței pozitive.

(Agerpres)
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• OMUL DIN RIO — cinemascop : PATRIA — 9; 
11,15; 13,45; 16,15; 19; 21,30, FEROVIAR — 8; 
10,30; 13,15; 16; 18,45; 21,30 (la ambele completarea 
Scoica), EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
21,15, BUCUREȘTI — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : REPUBLICA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45 (la ambele comple
tarea George Coșbuc, cîntărețul pămîntului ro
mânesc), FLAMURA (completare Invizibilul vi
zibil) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• CIMARON — cinemascop : LUCEAFĂRUL 
(completare începutul) — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21, FESTIVAL — 8,45; 11, 13,15; 16; 18,15; 21, 
MODERN — 9; 11; 13; 15; 17; 19,15; 21,30 (la 
ambele completarea Scoica), GRIVIȚA (comple
tare Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Hunedoara) — 8,15; 10,45; 13,15; 16; 
18,45; 21,15.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE 
LOR ZBURĂTOARE — cinemascop : CAPITOL 
— 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : LUMINA (com
pletare Vox Maris) — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 18,45; 20,45, PACEA — 15; 17,30; 20.
• DIPLOMATUL GOL : VICTORIA (completa
re Tradiții maramureșene) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45, AURORA (completare Timpul, le
gende, oameni de știință) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,30.
• IDIOTUL: CENTRAL — 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10,30; 12.
• COLINA : UNION — 10,30; 15,30; 18; 20,30.

• STEAUA FĂRĂ NUME : DOINA (completare 
Orizont științific nr. 6) — 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC NR. 7 - VIZITA 
CONDUCĂTORILOR DE PARTID ȘI DE STAT 
IN REGIUNEA HUNEDOARA - MAREA SAR- 
MATICĂ... MAREA NEAGRĂ — PODURI FES
TE TIMP — PATA — ÎNCEPUTUL - A CUI E 
ȘOSEAUA ? — PILULA : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
• TUNELUL — cinemascop : GIULEȘTI (com
pletare 6 000 de ani) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
BUZEȘTI (completare Plasma) — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,30.

• UMBRELE STRĂMOȘILOR UITAȚI : 
FRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare 
Copiii... iar copiii) — 12; 14; 16; 18; 20.
• FANTOMAS și FANTOMAS SE DEZLĂN
ȚUIE — cinemascop : DACIA — 8,30—12,15 în 
continuare ; 16; 19,45.
• ZORBA GRECUL : CRÎNGAȘI — 15,15; 18; 
20,45.
• CASA DIN MONTEVIDEO — cinemascop : 
FERENTARI — 12; 14,45; 17,30; 20,30, DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,30.
• WARLOCK — cinemascop : BUCEGI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 8,45; 11; 
13,15; 15,45; 18,15; 20,45, VOLGA — 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21,15.

ÎN-

• FERIȚI-VĂ AUTOMOBILUL ! : UNIREA 
(completare Prezintă pisica) — 11; 15,30; 18; 20,30.
• MINUNATA ANGELICA — cinemascop : TO
MIS - 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,30; 20,45, ARTA 
(completare Soarele rănit) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45, CLUBUL UZINELOR „REPUBLICA" 
— 15,30; 18; 20,30.
• TAXIUL MORȚII : VITAN (completare Trei 
ori trei) — 15,30; 18; 20,15.
• FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE — cinema
scop : MUNCA (completare 6 000 de ani) — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
« VERIFICAT, NU EXISTA MINE 1 : POPU
LAR (completare Tînărul căsătorit) — 10,30; 
15,30; 18; 20,30.
• IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : MO
ȘILOR — 11; 15,30; 18; 20,30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : 
COSMOS — 15; 17,30; 20,15.
• CELE DOUĂ ORFELINE : COTROCENI — 
15,15; 18; 20,45.
• FIUL CĂPITANULUI BLOOD — cinemascop : 
VIITORUL (completare Frunze) — 11; 15,30; 18; 
20,30.
• POVESTEA PROSTIEI MELE:FLOREASCA 
(completare Năică și barza) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
« CÎT TIMP EȘTI SĂNĂTOS : PROGRESUL 
(completare O noapte de vis) — 15,30; 18; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinema
scop : RAHOVA — 10,30; 15,30; 18; 20,30.

o LAGUNA DORINȚELOR : LIRA — 10; 
12,30; 15,30; 18; 20,30.
• TRIUMFUL LUI ROBIN HOOD — cinema
scop : COLENTINA — 15; 17,45; 20,15.

în condițiile revoluției 
tehnico-științifice contem
porane cerința de cadre teh
nice cu pregătire superioară 
crește extrem de rapid în 
toate țările care urmăresc 
să-și asigure condiții optime 
de dezvoltare a economiei. 
Cu atît mai mult într-o țară 
ca a noastră, în care indus
trializarea socialistă, dezvol
tarea rapidă a economiei se 
află la baza politicii parti
dului și statului, învățămîn
tul pregătitor de specialiști 
este chemat să asigure pro
moțiile necesare de cadre 
cu înaltă calificare pentru 
diferitele sectoare ale eco
nomiei, capabile să rezolve 
cu competență și răspunde
re sarcinile complexe cuprin
se în planurile de stat cu
rente și dc perspectivă.

Cu ocazia deschiderii a- 
cestui an universitar, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al 
P.C.R., sublinia că „a nu ma
nifesta în învățămînt o re
ceptivitate maximă, mobili
tate și capacitate de adap
tare rapidă la progresele ști
inței, la ultimele cuceriri din 
domeniul respectiv, înseam
nă a da societății cadre in
suficient înarmate pentru 
cerințele imperioase ale vie
ții". Cum se prezintă situa
ția din acest punct de ve
dere în institutele noastre 
politehnice ?

Incontestabil, la alcătui
rea planurilor de învățămînt 
forurile răspunzătoare au, 
în general, în vedere direc
țiile de evoluție. ale științei 
și tehnicii, sarcinile actuale 
și de perspectivă în dome
niul dezvoltării economiei 
naționale. Pe bună dreptate, 
școala trebuie să fie întot
deauna în avans față de sta
diul producției pentru a se 
putea asigura progresul teh
nic și științific. Cu atît mai 
mult cu cît între momentul 
intrării studentului în facul
tate și absolvirea cursurilor 
se scurge un interval de a- 
proximativ cinci ani, timp în 
care au loc progrese impor
tante, mai ales în științele 
aplicate. Școala superioară 

• trebuie să fie elastică și o- 
perativă. De aceea, succesi
unea disciplinelor, volumul 
acordat fiecăreia sînt aspec
te care presupun — după 
părerea mea — un experi
ment continuu, înlăturarea 
rutinei și a conservatorismu
lui nejustificat. Referin- 
du-mă la actualele planuri 
de învățămînt ale Institutu
lui politehnic din Cluj, se 
constată că sînt discipline 
care față de specificul fa
cultăților, de nivelul actual 
al tehnicii, nu au ponderea 
corespunzătoare. De exem
plu, în cadrul Facultății de 
construcții, disciplinelor de 
„Geologie tehnică" sau 
„Planificarea lucrărilor de 
construcții" Ii s-a afectat un 
volum nejustificat de mare. 
Situații similare se pot con
stata și în cadrul secției 
„Tehnologia construcției de 
mașini" unde consider că 
volumul acordat discipline
lor „Mecanica fluidelor" și 
„Termotehnică și mașini 
termice" nu este în concor
danță cu profilul secției, în 
care trebuie să-și facă loc 
mai vizibil principiile mo
derne existente în construc
ția de mașini, profilul și mo
dul de utilizare a acestora 
în raport cu noile cerințe 
ale dezvoltării economice.

Aspecte asemănătoare a- 
par și la Facultatea de elec
tromecanică în privința dis
ciplinelor „Centrale și rețele 
electrice" sau „Toleranțe", 
care ocupă o bună parte din 
timpul de studiu al viitorilor 
ingineri. Cu toate străda
niile noastre — e drept nu 
destul de consecvente și ho- 
tărîte — de a moderniza 
cursurile, de a înlătura no
țiunile perimate, depășite, 
practic nefolositoare viito
rului specialist, mai există 
încă discipline încărcate cu 
amănunte, în care elemen
tul nou își face loc cu des
tulă greutate. Trebuie asigu
rată o nouă și judicioasă 
proporționare între elemen
tele așa-zis tradiționale și 
noile date științifice, pentru 
a nu încărca memoria stu
denților și pentru a nu-i ține 
pe loc în pregătire.

Sîntem chemați să cău
tăm modalitatea de a asi
gura predarea disciplinelor 
nu numai la nivelul actual 
al științei și tehnicii, ci și 
la nivelul exigențelor ce se 
pun în privința competen
ței și a capacității de rea-

Prof univ. ing. Alexandru DOMȘA, 
rectorul Institutului politehnic din Cluj

Uzare a îndatoririlor de pro
ducție fi de cercetare știin
țifică cerute inginerilor. 
După părerea mea, trebuie 
să se pună un accent mai 
mare decît pînă acum pe 
elaborarea și susținerea de 
către cadrele didactice cele 
mai reprezentative a unor 
prelegeri competente, argu
mentate, consacrate prezen
tării teoretice și practice a 
datelor celor mai noi din 
domeniul respectiv. Aseme
nea prelegeri obligă ca
drele didactice la o acti
vitate de nivel mai înalt, 
la o apreciere a. tendințe
lor generale în știință și 
tehnică, printr-uri contact 
permanent cu datele pro
gresului tehnic.

Mi se pare, de asemenea, 
că elaborarea manualelor u- 
nice de specialitate, în tiraje 
mari, pentru mai multe fa
cultăți cu profil oarecum 
asemănător sau înrudit, 
nu-și mai găsește justifica
rea.

Consider, de asemenea, că 
o bună pregătire a viitori
lor ingineri cere ca mate
rialul bibliografic pus la 
dispoziția studenților să re
flecte actualitatea științifică 
și tehnică clin domeniul de 
specializare ales. Studentul 
va căuta în mod firesc da
tele care reflectă concepția

prelegeri obligă ca-

profesorală a responsabilului 
de catedră.

O altă condiție impor
tantă care ar concura la 
perfectionarea pregătirii ca
drelor tehnico-inginerești 
este, după părerea mea, di
ferențierea învățămînțului 
superior tehnic, atît ca du
rată, cit și ca specific al pre
gătirii. Este nevoie, cred, de 
o analiză profundă fi de mai 
mare întindere din care să 
reiasă cum trebuie pregătiți 
specialiștii destinați produc
ției fi cum trebuie pregătiți 
cei destinați cercetării.

Nu trebuie să se scape din 
vedere, de asemenea, că ști
ințele aplicate evoluează mult 
mai repede decît cele fun
damentale și că, în fond, 
munca de instruire nu în
cepe și mai ales nu se ter
mină cu ultima zi de facul
tate. Or, pentru stimularea 
perfecționării în continuare 
a cadrelor tehnice superioa
re s-a făcut relativ puțin. 
Doctoratul este o formă la 
care în mod firesc au acces 
cei mai dotați ; gradele știin
țifice acordate prin atestat 
celor care, lucrează în anu
mite institute dc cercetare 
cuprind un număr prea mic 
de specialiști. Se impune 
găsirea unor forme de sti
mulare șt pentru restul de

cadre tehnice de formație 
superioară. O formă intere
santă, practicată la noi în 
alte sectoare (medici, pro
fesori din învățămîntul me
diu și superior) ar fi acor
darea de grade pe bază de 
atestări sau examene, grade 
ce implicit să-și găsească 
corespondențe în schemele 
de personal ale întreprinde
rilor.

Imprimarea unui carac
ter mai dinamic învățămîn- 
tului va influența și contu
rarea personalității fiecărui 
institut, fiecărei facultăți. 
Așa cum marca unei fabrici 
trebuie să garanteze calita
tea produselor, dar mai ales 
a unui anumit produs tipic 
ei, așa ar trebui ca fiecare 
absolvent al unui anumit 
institut să reflecte per
sonalitatea acestuia. Persona
litatea institutelor, a facul
tăților se conturează în spe
cial de către cadrele didac
tice prin nivelul pregătirii 
lor, prin preocupările lor 
științifice. Și în prezent se 
manifestă tendințe de afir
mare a personalității institu
telor în diferite sectoare 
de activitate. Aceste ten
dințe ar trebui mai mult 
încurajate și sprijinite. Con
siliile științifice au datoria 
să ajute forurile superioare 
de învățămînt pentru deter
minarea condițiilor în 
derea pregătirii 
specialiști, care 
vizibil amprenta 
i-a pregătit.

Publicul de mîine

ve- 
unor buni 
să poarte 
școlii care

Este oare apropierea de teatru un 
fenomen spontan ? Pentru a înțelege 
cu adevărat arta Thaliei, omul n-are 
nevoie de nojiuni pregătitoare ? Oare 
prinfr-un exces de inițiere nu frînăm 
imaginația spectatorului și nu-l facem 
să privească, pînă la urmă, teatrul și 
spectacolul prin lentilele unor re
guli și ale unor concepte isto
rice ? Desigur, mulți spectatori intră 
în sala și fără o inițiere prealabilă. 
Educația teatrală și-o fac adesea pe 
măsură ce în raza lor vizuală iptră 
mai mulfe spectacole ; de-a lungul a- 
nilor, frecventarea teatrului trece din 
stadiul obișnuinței în cel al pasiunii. 
Dar este oare modul cel mai bun de a 
cunoaște și înjelege teatrul î

Se întrefine în felul acesta focul 
continuu, neîntrerupt al dragostei 
pentru teatru sau există riscul de a se 
crea la un moment dat, hiatusuri ? 
Fără îndoială, da. Pus în fafa unor 
piese sau spectacole mai pu)in obiș
nuite, care aduc formule noi, inedite, 
un asemenea spectator poate foarte 
ușor să ridice din umeri, să se descu
rajeze la primele dificultăți. După cum 
el poate fi atras de forme artistice mai

spectaculoase și mai comode înțele
gerii. Să ne gîndim însă și la altceva : 
interesul pentru teatru se susfine'prin 
afluxul continuu al noilor generalii. 
Nu cumva însă cele mai proaspete 
generafii se formează artistic în raza 
de influenfă spirituală a televizorului, 
care de cele mai multe ori le satis
face multilateral curiozitatea spiri
tuală ?

Făta îndoială, există și remediu! a- 
cesfei siiuafii : școala. în momentul de 
fa)ă, toți oamenii tineri trec prin băn
cile școlii. Aici teatrul își află locul 
său. Programele analitice ale liceului 
prevăd parcurgerea regulilor genului 
dramatic și înscriu de asemenea cîtiva 
dintre cei mai reprezentativi drama
turgi români. însă cunoșfin|e căpălaie 
la ora de curs constituie abia stadiul 
incipient al unui proces care nu se 
desăvîrșește decît în sala de teatru. 
Aici se poate aprinde marea pasiune 
pentru teatru, aici teatrul este per
ceput în fol ceea ce are el specific, 
în tot ce îl individualizează printre 
celelalte arte. Școala dă cadrul gene
ral, fixează reperele, jaloanele esen
țiale, dar despre dragostea de teatru 
se poate vorbi abia după ce tînărul

H. CATARGI fdranca cu coșul

SORIN TITEL

EDUCATIV PENTRU

al Radioteleviziunii) :
• Filarmonica de stat „George Enescu 
Studioul de Concerte
CONCERT SIMFONIC - 11, (la Sala mică a 
Palatului) : CONCERT
ELEVI — 10,30, CONCERT DE MUZICA POPU
LARĂ — ORCHESTRA BARBU LĂUTARU 
— 20.
• Teatrul de Operă și Balet : LACUL LEBEDE
LOR — 11, LUCIA DE LAMERMOOR — 19,30.
• Teatrul de stat de Operetă : LOGODNICUL 
DIN LUNĂ — 10,30, ȚARA SURISULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 10, DOAMNA 
LUI IEREMIA — 15,30, EURIDICE — 19,30, (sala 
Studio) : CASTILIANA — 10, O FEMEIE CU 
BANI — 15,30. NUNTA ÎNSÎNGERATĂ — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 
15,30, ȘEFUL SECTORULUI SUFLETE
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : FII CUMINTE, 
CRISTOFOR ! — 10, UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ — 15, CLIPE DE VIAȚĂ - 20. (sala din 
str. Al. Sahia nr. 76 A) : CASA BERNARDEI 
ALBA — 10; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : CO- 
LOMBE — 10, AU FOST ODATĂ... DOUĂ OR
FELINE — 15,30, O NOAPTE FURTUNOASA —

20.

19.30, '(sala Studio) :. ABSENȚA UNUI VIOLON
CEL — 10,30, SCAUNELE — 16, SONET PEN
TRU O PĂPUȘA — 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : — RĂDĂCINI 
— 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR —
10.30, INCIDENT LA VICHY - 15,30, JOCUL 
IELELOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA 
PURTARE — 10, MONSTRUL DIN SAMAR- 
CAND — 15, 104 PAGINI DE DRAGOSTE —
18.30,
• Studioul Institutului de artă teatrală și cine
matografică „I. L. Caragiale" : VASSA JELEZ- 
NOVA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 11, EU ȘI 
MATERIA MOARTA — 18, (sala din str. Aca
demiei) : PUNGUȚA CU DOI BANI — 11,
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : REVISTA DRAGOSTEI — 20.
• Ansamblul
Sindicatelor :
DRAG — 20 (premieră).
• Circul de stat : PROGRAM DE CIRC IN
TERNAȚIONAL — 16; 19,30.

artistic ai Uniunii Generale a
PENTRU TOT CE IMI ESTE

Reîntoarcerea posibila
După ce a debutat 

ca autor de povestiri 
și schi)e (voiumul Co
pacul, 1963), Sorin Ți
ței reintră în afenfia ci
titorilor cu acest „mi- 
cro-roman”, publicai 
nu de mult de Editura 
pentru literatură. Mate
ria noii scrieri prozato
rul și-o extrage 
realitatea mediului 
telectual-artistic, în 

■ plorarea căruia 
monstrează o evidentă 
familiarizare. Planul 
prim al cărții e ocupat 
de figura lui Ștefan, un 
tînăr pictor, erou ce 
traversează o suită de 
experienfe omenești și 
intelectuale a căror fi
nalitate este să dezvă
luie protagonistului lor 
soluția cea mai fecun
dă (și cea mai armoni
oasă) de a se realiza 
integral în creație. în
cheind epoca inifierii 
artistice, Ștefan va stră
bate o etapă de per
turbări interioare, ani 
de căutări dramatice, 
apasafi de mari fimo-

din 
in- 
ex- 
de-

rări tn fa|a penelului, 
trăifi de erou cu senti
mentul descumpănitor 
că nu va putea trans
mite umanităfii, în artă, 
nimic nou și cu ade
vărat esențial. Drama 
lui Ștefan e aceea a în
singurării, cu efecte a- 
nulatoare pentru artist 
a cărui activitate im

claustrare, în elimina
rea crispărilor, în reîn
toarcerea la o dispozi
ție receptivă, de com
prehensiune și bunăvo
ință umană, de puri
tate și destindere — 
totul în roman ducînd 
la încheierea că o ase
menea reîntoarcere 
este posibilă.

plică, în chip funda
mental, un act de co
municare ; numai sen- 
zafia că nu se produce 
în vid întrefine elanul 
creației care altfel și-ar 
pierde obiectul. Acesta 
e și sensul complicatu
lui proces de clarificări 
lăuntrice trăit de eroul 
căr)ii, și el va pricepe 
că salvarea sa (ca ar
tist) stă, înainte de ori
ce, în smulgerea din

Acest filon principal 
al narațiunii se înire- 
taie cu încă vreo cîteva 
pornite din alte direc
ții, oferindu-ni-se ast
fel un tablou destul de 
încăpător și de animal 
al vieții actuale, văzute 
în aspectele ei coti
diene. Reluînd manie
ra cinematografică din 
povestirile mai vechi, 
Sorin Tilel face să se 
perinde prin fa(a noas-

fră imaginile cunoscute 
ale străzii sau ale in
ferioarelor citadine, ne 
plimbă prin locurile 
unde se string tinerii 
sau prin ateliere de 
pictură, prin piețele ul- 
trapopulate, prin noile 
cartiere de la marginea 
metropolei, prin parcu
rile publice, prin săli 
de expozifie, prin cine
matografele de pe bu
levard — din totul des- 
prinzîndu-se o stărui
toare poezie melanco
lică a orașului și a ore
lor lui. Nu e însă pură 
descripție căci fiecare 
secvență vrea să trans
mită o idee, aspiră 
se integreze

să 
vi-

Și
unei

ziuni despre viața
confem-preocupările

poranilor, în special ale 
tinerilor, și aici aflăm, 
poale, semnificația cea 
mai importantă a volu
mului.

Interesantă e și mo
dalitatea compozițio
nală a acestei cărți, au
torul dovedindu-se un 
adevărat virtuos în arta

Interferării planurilor 
narative. Intenția sa a 
fost să sugereze, prin 
procedee speciale de 
construcție, ideea de 
simultaneitate a acte
lor existentei ; el ur
mărește așadar o ac
centuare a realismului 
viziunii epice, căreia i 
se cere să-i creeze ci
titorului senzația că a- 
sistă la spectacole con
comitente ca și cum, a- 
semeni unei cortine, fa
țada unei clădiri s-ar 
da la o parte permi- 
tîndu-ne să îmbrățișăm 
cu o singură privire 
întîmplările din încă
peri. In acest scop dia
logurile sînf disconti
nui, rularea imaginilor 
se întrerupe mereu 
spre a se sincroniza 
toate elementele acțiu
nii. E drept că un ex
ces de tehnicitate se 
simte, mai ales în pri
mul capitol, jocul de-> 
concertîndu-ne pînă ne 
obișnuim. Există pe a- 
locuri riscul de a ni se 
abate afen)ia către la
tura pur tehnică, dar 
ideile scrierii se impun 
pînă la urmă CU toată 
vigoarea, înscriind a- 
cest roman concentrat 
printre realizările sem
nificative ale prozato
rilor din tînăra gene
rație.

Noutăți pentru
discofili

G. DIMISIANU

Intre 14—20 decembrie, între
prinderea „Electrecord", în cola
borare cu C.L.D.C. și Ministerul 
Comerțului Interior, organizează 
în Capitală „Săptămîna discului". 
In magazinele de specialitate 
vor fi lansate cîteva din 
noile realizări ale casei „Elec- 
trecord". Iubitorii muzicii de ca
meră și simfonice își vor putea 
procura două discuri noi : unul 
cuprinzînd Cvartetul ' de coarde 
în Mi minor, op. 9 de Mihail Jora 
(în interpretarea lui Ștefan Ruha, 
Vasile Horvath, Vasile Fiilop și 
Iacob Dula) și Cvartetul de coar
de în Mi bemol major de Marțian 
Negrea (în execuția lui Radu Zvo- 
rișteanu, Igor Turjanski, Ludovic 
Lang și Robert Sladek); pe celă
lalt disc sînt înregistrate Suitele 
pentru orchestră nr. 3 și 4 în Re 
major de J. S. Bach, în interpre
tarea orchestrei simfonice a Cine
matografiei.

Muzica ușoară se va prezenta 
cu șase noi discuri. Ele conțin 
melodii de Emanuel lonescu, pre- ■ 
cum și înregistrări din recitalu
rile susținute de cîntăreți cunos- 
cuți.

Din muzica populară româneas
că, casa „Electrecord" oferă noile 
înregistrări datorate interpreților 
Ileana Sărăroiu și Maria Butaciu- 
Dragu, iar din muzica noastră 
lăutărească, patru melodii cîntate 
de Dona Dumitru-Siminică, acom
paniat de orchestra Ion Mărgean. 
Va fi lansat cu acest prilej și un 
disc cu romanțe cîntate de Do
rina Drăghici.

trăiește sărbătoarea tntîlnîriî cu textul 
materializai în spectacol, transformai 
în imagine sensibilă.

De aceea, relația școală-tealru nu 
poate fi neglijată și nici tratată rudi
mentar. Nu poate fi neglijată deoa
rece teatrul nu se înva(ă ca regulile 
trigonometrici. Lecția ideală de teatru 
este (inufă nu în sala de clasă, ci în 
sala de spectacol, cu tot acel ritual 
al reflectoarelor, cu toate căderile și 
ridicările cortinei.

De aceea, aș spune că educația tea
trală a tinerelului privește nu numai 
instituțiile artistice, dar în aceeași mă
sură și școala. Profesorul de literatură 
română, cel dintîi, trebuie să aleagă 
dintr-o stagiune, ceea ce este cu ade
vărat reprezentativ, ceea ce se racor
dează cu puterea de înțelegere a 
elevilor, ceea ce îi poate emoționa 
și impresiona în chip deosebit. Desi
gur, la temelia acestei inițieri în tea
tru stau piesele marilor clasici ai li
teraturii române (Alecsandri, Hașdeu, 
Caragiale, Davila, Delavrancea). Cu
noașterea teatrului trebuie începută 
metodic, de la sursele ei. De aceea 
conferinja experimentală, însoțită de 
exemplificări — al cărui model ni l-a 
dat marele nostru om de teatru Ion 
Marin Sadoveanu — ar putea fi ex
tinsă în toate orașele tării unde se 
află instituții teatrale. Am impresia că 
nu totdeauna initiative pozitive ale 
teatrelor în această direcție (cum a 
fost aceea din stagiunea trecută 
Teatrului National din Craiova)

a 
s-au 

bucurat de sprijinul eficient al școli
lor. Apoi, elevul se cuvine a fi pre
gătit pentru a percepe nuanțele spec
tacolului, pentru a sesiza subtilitățile 
textului. Și aceasta deoarece specta
colul pentru elevi nu reprezintă nu
mai o simplă completare a lecției, ci 
constituie prilejul unei pătrunderi mai 
adînci în lumea teatrului. Dar nu nu
mai atît : esențial mi se pare și cadrul 
organizatoric 
școală-teatru. 
poate rămîne 
impresariat și 
plării și a preferințelor personale ci 
trebuie să devină o legătură perma
nentă de perspectivă a direcției șco
lii, a organizațiilor de tineret, unul 
din punctele esențiale ale muncii e- 
ducative. Atunci ea va deveni efi
cientă și va căpăta accentul cuvenit 
în formarea tinerei generafii, cu o 
condifie : ca spectacolele pentru cei 
tineri să aibă înlr-adevăr acest carac
ter sărbătoresc și nu improvizat. Cea 
mai mică fisură, cea mai mică negli
jentă, se răsfrînge în conștiinfa omu
lui tînăr care se vede tratat cu super
ficialitate și neluat în seamă.

Dar care va fi repertoriul destinat 
tineretului ?

Experienfa unui teatru „al tinere
tului* — după cum s-a văzut în anii 
trecuți — nu a fost fructuoasă deoa
rece spectatorului tînăr nu i se adre
sează numai piese ai căror eroi sînt 
de vîrsta sa. In timpul școlii elevul 
trebuie să capete o privire de an
samblu asupra momentelor cheie ale 
teatrului universal și national, să cu-

al legăturilor diritre 
Această relație nu mai 
numai o problemă de 
nici una la voia întîm-

noască piese reprezentative pentru 
stiluri și curente diferite. Dar dacă 
un teatru al tineretului nu mai exis
tă nu înseamnă că preocuparea pen
tru educarea teatrală a ^neretulul 
poale fi lăsată la voia îniîmplării. 
Ceea ce se întîmplă, cred, în mo
mentul de față. Or, toate teatrele ar 
trebui să țină seama, alunei cînd își 
alcătuiesc programul activității lor, 
de la repertoriul stagiunii pînă la 
programarea spectacolelor de acest 
aspect esenfial.

Improvizația, 
are consecințe 
iscoditoare a 
uneori mai ușor 
ne este atras de 
scăpări. Dar 
una dintre < 
pentru elevi, 
clanșarea pasiunii 
caracterul exemplar al acestui spec
tacol. Mai precis, o piesă la care-vin 
cei tineri dacă vrem să marcheze, 
așa cum spuneam, un eveniment și o 
sărbătoare trebuie slujită de forțele 
cele mai valoroase ale teatrului, de 
artiștii cei mai prestigioși, de numele 
de înfîia mărime, de cei ce au o pu
tere maximă de dăruire. Spectacolul 
pentru școlari nu este un spectacol 
de rentabilizare materială, ci în pri
mul rînd un act de cultură și un tîș- 
tig moral. Dacă el va fi slujit de pi
lonii cei mai devotat! ai rampei, dacă 
el va fi înfăfișal în condițiile artisti
ce și tehnice cele mai înalte, acel 
moment va rămîne înscris cu roșu 
în amintirea adolescentului. Cu cîfiva 
ani în urmă am asistat într-o dumi
nică dimineafă la un spectacol dat 
de teatrul din Ploiești cu o piesă de 
Dorel Dorian. In sală elevi din cla
sele a patra, a cincea, a șasea pen
tru care problemele piesei erau ho- 
tărîl prea complicate. Actorii își dă
deau seama de aceasta și unii ju
cau în consecință. Un asemenea mod 
de a înțelege apropierea de teatru 
a tineretului nu aduce nici un ser
viciu.

Am insistat oare prea mult asupra 
acestui caracter sărbătoresc pe care 
trebuie să-l aibă spectacolul pentru 
elevi ? Cred că nu. Și aceasta pentru 
că optica de pînă acum mi se parei 
în multe privințe deficitară. A aduce 
elevul la orice spectacol, a face din 
aceasta doar o preocupare a vacan
telor de iarnă și primăvară, sau a lăsa 
fotul sub zodia hazardului, nu în
seamnă că am sădit dragostea pen
tru teatru. Matineele școlare vor tre
bui să devină cu timpul una dintre 
problemele centrale ale.mișcării noa
stre teatrale, ca și a forurilor de re
sort din Ministerul învățămînțului. 
Programarea spectacolelor și a dis
tribuțiilor de duminică, gradarea a- 
cestora în funcție de puterea de în
țelegere a tinerilor spectatori, reali
zarea unui schimb rational între Ca
pitală 
măsuri 
decvaf 
elevi.

tărîm, 
Mintea

pe acest 
nedorile.

celui tînăr refine 
accidentele, mai leș- 
neconcordante și de

acuratețea este numai 
condițiile spectacolului 
. Hotărîlor pentru de- 

mi se pare însă

și provincie — toate 
vor crea climatul cel 
adevăratului teatru

TEL

aceste 
mai a- 
pentru

Valeriu RÂPEANU

Pentru noi, femeile !
pentru copii și tineretul școlar : Noile 

ale echipajului Val-Vîrtej : Monstrul din 
(reluare) ; Studioul pionierilor ; Poșta

8,32
9,15 — Emisiune

aventuri 
Lochness 
copiilor.

11,00 — Concert simfonic: Transmisiunea primei părți a 
concertului orchestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Dirijor : Milan Horvath - 
(R.S.F. Iugoslavia). Solistă • Monique de la 
Bruchollerie (Franța).

— Emisiune pentru sate.
— Magazin... duminical.
— Telejurnalul de seară.
— T.V.-lll. Emisiune alcătuită la cererea telespecta

torilor.
— Documente de piatră. „Ovidiu pe țărmul Pontului 

Euxin". Film realizat de Studioul de Televiziune 
București.

— Tangoul veșnic tînăr...

12,00
18,00
19,00
19,20

19,50

20,20
20.50 — Film artistic „Comoara din Iacul de argint".
22,30 — Invitatul nostru : Constantin Kazansky — solist de 

muzică ușoară din Bulgaria.
22.50 — Telesport.
23,05 — Telejurnalul de noapte.
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita președintelui 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

Chivu Stoica, în Etiopia

LA

CU

(Urmare din pag. I)

Schimbul de vederi în legătură 
cu problemele internaționale a 
evidențiat preocuparea comună a 
celor două părți pentru menține
rea și consolidarea păcii în lume. 
Ele și-au reafirmat hotărîrea de a 
întreprinde, în continuare, noi 
acțiuni și inițiative îndreptate 
spre slăbirea încordării interna
ționale, înlăturarea factorilor care 
înveninează raporturile dintre 
state, de a milita pentru stator
nicirea unui climat de înțelegere, 
colaborare și prietenie între po
poare.

Ambele părți au fost de acord 
că singura bază pe care se pot 
clădi, în lumea contemporană, re
lații sănătoase între state o con
stituie respectarea dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec din 
afară, precum și a principiilor su
veranității, independenței națio
nale, integrității teritoriale, ega
lității în drepturi. Părțile au con
damnat cu hotărîre încălcarea a- 
cestor principii, prin intervenții 
fățișțț și folosirea forței, în scopul 
frînării procesului de lichidare 
definitivă a colonialismului sub 
toate formele și manifestările 
sale.

Cei doi conducători și-au expri
mat profunda îngrijorare față de 
agravarea situației din Vietnam 
și primejdiile ce decurg din acea
sta pentru pacea și securitatea in
ternațională.

Procedînd la un schimb de ve
deri, în această problemă, părțile 
au subliniat dreptul poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, fără amestec din afară, 
pronunțîndu-se pentru respecta
rea acordurilor de la Geneva, cu 
privire la Vietnam.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și Maiestatea Sa Imperială au evi
dențiat, în cursul convorbirilor, 
marea însemnătate a procesului 
de eliberare națională și a trans
formărilor politice, economice și 
sociale ce au loc în viata țărilor 
africane care și-au dobîndit re
cent independența.

Părțile .au . ..condamnat cu vi
goare existența pe continentul a- 
frican a unor vestigii ale colonia
lismului, politica rasială dusă de 
guvernele din Republica Sud- 
Africană și Rhodesia de sud și au 
afirmat solidaritatea lor cu lupta 
popoarelor aflate încă sub domi
nația colonială pentru dreptul lor 
sacru la autodeterminare. Toto
dată, cele două părți sprijină în 
mod categoric rezoluția Adunării 
generale a O.N.U. oare revocă 
mandatul Africii de Sud asupra 
Africii de Sud-Vest și cer înfăp
tuirea imediată a rezoluției adop
tate la actuala sesiune a Adunării 
Generale.

Maiestatea Sa Imperială a in
format pe președintele Consiliului 
de Stat despre lupta țărilor afri
cane pentru apărarea independen
ței și consolidarea economiei lor 
naționale. Maiestatea Sa Impe
rială a evidențiat dorința statelor 
africane de a-și valorifica resur
sele naționale în folosul propriilor 
popoare, pentru ridicarea nivelu
lui de trai al populației, dezvol
tarea învățămîntului și culturii, 
exprimîndu-și încrederea că efor
turile depuse în cadrul Organiza
ției Unității Africane vor contri
bui la realizarea acestor nobile țe
luri, la întărirea colaborării între 
statele din Africa.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, a evidențiat rolul 
eminent al Maiestății Sale Impe
riale, Haile Selassie I, în promo
varea cauzei nobile a unității, co
laborării politice și economice a 
statelor africane.

Președintele Consiliului de Stat 
și Maiestatea Sa Imperială, exa- 
minînd unele aspecte ale proble
mei dezarmării, au subliniat pri

mejdia serioasă pe care o repre
zintă pentru omenire intensifica
rea cursei înarmărilor nucleare.

Ei s-au pronunțat pentru adop
tarea urgentă de măsuri care să 
ducă la reducerea și eliminarea 
completă a armamentelor nucleare, 
astfel de măsuri fiind esențiale în 
vederea realizării dezideratului vi
tal al păcii și securității. In ace
lași timp, părțile au subliniat uti
litatea unui tratat de nerăspîndire 
a armelor nucleare. Ele consideră 
că un astfel de tratat trebuie să 
stabilească un echilibru reciproc 
acceptabil de responsabilități și 
obligații între puterile nucleare și 
nenucleare.

Părțile sprijină propunerea pri
vind declararea Africii, precum și 
a altor regiuni ale lumii ca zone 
denuclearizate, întărită de angaja
mentul statelor nucleare de a nu 
folosi niciodată arma atomică îm
potriva țărilor nenucleare.

în timpul convorbirilor, părțile 
au făcut un schimb de vederi asu
pra unor aspecte ale situației din 
Europa.

Maiestatea Sa Imperială, Haile 
Selassie I, a apreciat însemnătatea 
inițiativelor României pe plan in
ternațional, menite să contribuie 
la crearea unui climat de încredere 
și colaborare între state, cu regi
muri social-economice diferite, la 
înlăturarea a tot ce poate genera 
încordare în relațiile dintre state.

Părțile s-au pronunțat pentru 
sporirea rolului și eficacității Or
ganizației Națiunilor Unite în pro
movarea colaborării internaționale 
și menținerea păcii în lume. Ele 
consideră că o premisă esențială 
pentru ca Organizația Națiunilor 
Unite să poată răspunde acestor 
cerințe este ca ea să exprime cît 
mai fidel realitățile lumii contem
porane. în acest sens, Republica 
Socialistă România și Etiopia au 
fost de acord în ceea ce privește 
cererile îndreptățite ale statelor 
independente din Africa și Asia de 
a fi reprezentate echitabil în prin
cipalele organisme ale Organizației 
Națiunilor Unite.

Cele două părți au fost de acord 
asupra restabilirii drepturilor le
gitime ale Republicii Populare Chi
neze la Organizația Națiunilor Uni
te cît și în alte organisme inter
naționale.

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

Cele două părți au evidențiat ro
lul important al contactelor directe 
între șefii de state, constatînd cu 
satisfacție că vizita în Etiopia a 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Chivu Stoica, ca și vizita anteri
oară a Maiestății Sale Imperiale, 
Haile Selassie I, împăratul Etiopiei, 
în România, întrevederile care au 
avut loc cu aceste ocazii, consti
tuie contribuții de seamă la dez
voltarea relațiilor prietenești exis
tente între cele două țări și ser
vesc, totodată, cauzei păcii și înțe
legerii între popoare.

Apreciind utilitatea continuării 
acestor contacte, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, a 
adresat Maiestății Sale Imperiale, 
Haile Selassie I, împăratul Etiopiei, 
invitația de a mai vizita Republi
ca Socialistă România, la o dată 
care-i va fi convenabilă. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și-a exprimat gratitudinea față de 
primirea călduroasă rezervată lui 
și celorlalți oaspeți români, în 
cursul scurtei și utilei vizite în 
Etiopia.

Plecarea primarului general 
al Marelui [Berlin

Primarul general al Marelui 
Berlin, Friedrich Ebert, care ne-a 
vizitat țara, împreună cu soția, la 
invitația Comitetului Executiv al 
Sfatului Popular al orașului Bucu
rești, a părăsit sîmbătă dimineața 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie.

La plecare, în gara Băneasa, oas
peții germani au fost conduși de

Ion Cosma, președintele Sfatului 
Popular al orașului București, îm
preună cu soția, vicepreședinții 
comitetului executiv și alți repre
zentanți ai sfatului popular.

Au fost prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Soliștii Teatrului de Operă și 
Balet din Tirana, care se află în- 
tr-un turneu în țara noastră, au 
făcut sîmbătă o vizită la Comite
tul de Stat pentru Cultură și Ar
tă, unde au fost primiți de Virgil 
Brădățeanu, vicepreședinte al co
mitetului.

La întrevedere au luat parte 
' reprezentanți ai ambasadei R. P. 

Albania la București.
Cu același prilej, vicepreședin

tele C.S.C.A. a oferit o masă la 
restaurantul „Athenee Palace".

★
La invitația Uniunii scriitorilor 

sovietici, o delegație de scriitori 
români formată din poeții Ion Ho
rea, secretar al Uniunii Scriitori
lor, și Cezar Baltag a plecat sîm
bătă seara în Uniunea Sovietică 
pentru a participa la „Zilele poe
ziei sovietice" care se desfășoară 
între 13—20 decembrie la Moscova. 

(Agerpres)

IAȘI-MITING DE SOLIDARITATE

LUPTA POPORULUI VIETNAMEZ
ÎNTOARCEREA delegației
C.C. AL P.C.R. DIN JAPONIA

Condamnăm cu hotărîre acțiunile
7

agresive ale imperialiștilor americani
ționiste și bazele militare străine pacea din toată inima, dar o pace 

adevărată care să-i asigure inde
pendența și libertatea și nu o pace 
dictată de condițiile imperialiști
lor americani. Dacă Statele Unite 
vor du adevărat pacea, atunci eie 
trebuie să dea dovadă de acțiuni 
concrete, să recunoască Frontul de 
eliberare naționala din Vietnamul 
de sud ca singurul reprezentant 
autentic al poporului din sudul 
Vietnamului, să recunoască poziția 
în 4 puncte a R. D. Vietnam. Dacă 
nu o vor face, noi vom lupta con
tinuu pînă la victoria finală.

Partidul, guvernul și poporul 
român — a spus vorbitorul — în
țeleg foarte bine lupta dreaptă a 
poporului vietnamez. Alături de 
celelalte țări socialiste și de po
poarele iubitoare de pace din lu
mea întreagă, partidul, guvernul 
și poporul român au acordat po
porului nostru un sprijin deplin 
din punct de vedere politic, ma
terial și moral. Acest ajutor ne 
este foarte prețios și folosim a- 
ceastă ocazie pentru a exprima 
din nou mulțumirile noastre sin
cere.

în încheierea mitingului, a fost 
adoptată o moțiune, în care, între 
altele, se spune : Muncitorii, inte
lectualii, studenții, tineretul, repre
zentanții tuturor oamenilor muncii 
din Iași înfierează cu toată ener
gia noile bombardamente sălbatice 
ale aviației americane întreprinse 
asupra orașului Hanoi și a altor 
centre populate din Republica De
mocrată Vietnam- Aceste bombar
damente barbare constituie un nou 
pas, extrem de periculos, la care 
recurg Statele Unite în politica lor 
de escaladare a războiului.

Acțiunile agresive întreprinse de 
către imperialiștii americani umplu 
de indignare inimile tuturor locui
torilor orașului nostru, Alături de 
întregul popor român, de toate po
poarele lumii, cerem cu hotărîre 
încetarea imediată a bombarda
mentelor împotriva populației R.D. 
Vietnam, retragerea forțelor mili
tare americane și a tuturor trupe
lor străine din1 Vietnam și lichida
rea bazelor militare străine. Pro
blema vietnameză trebuie să fie 
rezolvată pe baza celor 4 puncte 
propuse de; către guvernul Repu
blicii Democrate Vietnam și a ce
lor 5 puncte propuse de Frontul 
național de eliberare din Vietna
mul de sud, respectîndu-se dreptul 
poporului vietnamez de a-și hotărî 
singur soarta.

Populația orașului Iași își ex
primă deplina solidaritate cu lupta 
bravului popor vietnamez împo
triva agresorilor, convingerea în 
victoria cauzei sale drepte.

A urmat apoi un program de 
filme vietnameze. (Agerpres)

Sîmbătă la amiază, la casa de 
cultură a sindicatelor din Iași a 
avut loc un mare miting de soli
daritate frățească cu lupta eroică 
a poporului vietnamez, împotriva 
agresiunii imperialiștilor ameri
cani.

Au participat numeroși oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile ieșene, precum și studenți 
din R. D. Vietnam, care se pregă
tesc în institutele de învătămînt 
superior din localitate.

Mitingul a fost deschis de acad. 
Vasile Mîrza.

Luînd cuvîntul, prof. univ. Pe
tru Jitaru, membru corespondent 
al Academiei, membru al Comite
tului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, a a- 
mintit că Statele Unite au săvîrșit 
noi acte agresive, de o gravitate 
excepțională, împotriva poporului 
vietnamez. în ultima săptămînă, 
formațiuni de avioane americane 
au bombardat de cîteva ori subur
biile și unele cartiere populate ale 
Hanoiului. Aceste acțiuni, care se 
adaugă la lista fărădelegilor ame
ricane din Vietnam, reprezintă o 
accentuare a politicii de încălcare 
flagrantă a celor mai elementare 
norme ale dreptului internațional. 
Poporul român, partidul și guver
nul nostru, care și-au manifestat 
deplina solidaritate frățească cu 
lupta poporului frate vietnamez 
din prima zi a agresiunii america
ne, condamnă cu indignare aceste 
noi acțiuni barbare.

Continuînd cu perseverență po
litica de agresiune, de atentate 
împotriva unei țări independente 
și suverane, guvernul S.U.A. își 
asumă o grea răspundere în fața 
întregii omeniri.

Noi, locuitorii lașului, sîntem 
hotărîți, împreună cu întregul po
por, să sprijinim cauza dreaptă a 
poporului vietnamez în lupta sa 
împotriva agresiunii imperialiste 
americane pînă la victoria finală.

Lăcătușul mecanic Nicolae Luca, 
în numele muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor de la Uzina de 
prelucrare a maselor plastice din 
Iași, a condamnat cu hotărîre fă
rădelegile imperialiștilor ameri
cani și și-a exprimat solidaritatea 
cu poporul vietnamez în lupta sa 
dreaptă. Cerem cu hotărîre guver
nului S.U.A. să pună capăt ime
diat bombardamentelor asupra Re
publicii Democrate Vietnam, să 
fie retrase toate trupele interven-

Sîmbătă seara s-a înapoiat, în 
Capitală delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C. din Japonia, a făcut o vizită 
în această țară. Din delegație au 
făcut parte tovarășii Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului regional 
Suceava al P.C.R.. și Alexandru 
Ionescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

La sosire, delegația a fost întîm- 
pinată pe aeroportul Băneasa. de 
tovarășii Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Patilinet, 
Virgil Trofin, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Simion Bughici, Bujor Sion, 
Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. 
al P.C.R., de Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
activiști de partid. (Agerpres)din Vietnamul de sud, să se res

pecte dreptul sfînt al poporului 
vietnamez de a-și hotărî singur 
soarta, conform cu interesele sale 
legitime, cu voința sa suverană.

Hotărîrea neclintită a statului 
nostru de a acorda tot sprijinul 
luptei drepte duse de eroicul po
por vietnamez împotriva agresiunii 
găsește un 
noastre, ale 
cepreședinta 
al femeilor, 
vernul american 
despre pretinsele sale „intenții 
pașnice". Dar pe cine mai pot în
șela asemenea declarații fățarnice, 
cînd în războiul tîlhăresc pe care-1 
duc, S.U.A. recurg la mijloace 
barbare, ucid băt.rîni, femei și co
pii, bombardează centre intens 
populate, distrug recoltele. Ne 
adresăm femeilor din întreaga 
lume, opiniei publice mondiale, să 
ne unim într-un front de luptă co
mun împotriva agresiunii ameri
cane, să luăm poziție hotărîtă îm
potriva războiului barbar din Viet
nam, în sprijinul luptei curajoase 
a poporului vietnamez.

Iuliana Duvac, studentă a Fa
cultății de geologie-geografie a U- 
niversității r„Al. I. Cuza", a expri
mat caldele sentimente pe care le 
nutresc studenții ieșeni față de 
poporul și tineretul vietnamez, con- 
damnînd • cu indignare, în numele 
tineretului, agresiunea barbară a 
S.U.A. Atașamentul frățesc față de 
eroicul popor vietnamez se mani
festă și prin calda și sincera priete
nie cu care îi înconjurăm pe tinerii 
studenți vietnamezi care învață în 
Iași. Dorim din 
vom acorda tot 
ca acești tineri 
înaltă pregătire 
tru a deveni cadre de nădejde ale 
patriei lor iubite.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul R. D. Vietnam la București, 
Hoangu Tu, care a evocat lupta 
îndelungată a poporului vietnamez 
pentru independența sa națională, 
pentru libertate. Vorbitorul a ară
tat că, deși imperialiștii ame
ricani au intensificat războiul 
de distrugere în Vietnam, au con
centrat aici mari forțe militare, 
aeriene și navale, armata popu
lară de eliberare și întregul popor 
din Vietnamul de sud au dat și 
dau- agresorilor riposte nimicitoa
re. Poporul vietnamez dorește

larg ecou în inimile 
femeilor — a spus vi- 
.comitetului regional 

Olimpia Corbu. Gu- 
face declarații 
sale

tot sufletul și le 
sprijinul nostru 
să dobîndească o 
profesională, pen-

ACORDAREA UNEI INDEMNIZAȚII
DE 1000 LEI MAMELOR PENTRU 
FIECARE COPIL NĂSCUT ÎNCEPÎND
DE LA CEL DE AL

în cadrul măsurilor legislative 
luate de statul nostru în scopul 
sprijinirii familiilor cu copii și 
stimulării natalității, prin decret 
al Consiliului de Stat se stabilește 
acordarea unei indemnizații de 
1 000 lei mamelor care vor naște, 
începînd cu data de 1 ianuarie 
1967, cel de-al treilea copil și 
mătorii.

Această indemnizație, care 
este impozabilă, se acordă, 
baza certificatului de naștere
copilului, și nu este condiționată 
de faptul că mama este sau nu 
angajată, de veniturile ei sau ale 
familiei și de starea civilă a ma
mei. La stabilirea .dreptului de in
demnizație se iau în calcul naște
rile anterioare, indiferent cînd 
s-au produs acestea, chiar dacă 
copilul pentru a cărui naștere se

ur-

nu
Pe 
al

întoarcerea delegației 
sindicale române de la Sofia

Sîmbătă dimineața s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Sofia, de
legația Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, care a participat la se
siunile Comitetului Executiv și 
Consiliului General al Federației 
Sindicale Mondiale, desfășurate 
între 5 și 9 decembrie în capitala 
R. P. Bulgaria.

Delegația a fost condusă de to
varășul Constantin Drăgan, pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România. Din delegație au mai 
făcut parte Larisa Munteanu, se

cretar al Consiliului Central, și 
Ion Ticărău, șef de sector în Con
siliul Central.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de Du
mitru Gheorghiu, vicepreședinte, 
Ion Cotoț și Gheorghe Petrescu, 
secretari ai Consiliului Central, de 
membri ai Comitetului Executiv al 
Consiliului Central, activiști ai U- 
niunii Generale a Sindicatelor.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI
COMUNIST DIN VENEZUELA

Vineri dimineața, delegația Par
tidului Comunist din Venezuela, 
condusă de tovarășul Jesus Faria, 
secretar general al Comitetului 
Central al partidului, a plecat în- 
tr-o călătorie în țară.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
venezueleni, împreună cu tovară
șii Dumitru Balalia, membru al 
C. C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Ploiești al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., au vizitat rafinăria Brazi, 
combinatul petrochimic Ploiești și 
uzinele de utilaj petrolier „1 Mai".

Continuîndu-și călătoria în țară, 
delegația Partidului Comunist din 
Venezuela a făcut, sîmbătă dimi
neața, o vizită la Comitetul regio
nal Brașov al P.C.R., unde a fost 
informată despre unele preocupări 
actuale ale organizației regionale 
de partid.

Membrii delegației au vizitat 
apoi Uzinele „Tractorul", orașul 
Brașov, noile cartiere de locuințe.

în timpul vizitelor, în regiunea 
Brașov, oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul loan Voina, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului regional Bra
șov al P.C.R.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru-12, 13 

șl 14 decembrie. In țară : Vreme 
în general umedă, cu cerul tem
porar acoperit. Vor cădea preci
pitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt potrivit din vest. 
Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi staționară. Mi
nimele vor fi cuprinse între mi-

■ nus 5 și 5 grade, iar maximele 
între zero și 10 grade. Diminea
ța și seara ceață. în București : 
Vreme în general umedă, cu ce
rul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă 
de ploaie și burniță. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

JTELEGRAME EXTERNE 
I

;a- Inașterilor de gemeni, | 
drentnrilor de indem- “

I
:ă se fl 
civilă |

I
I
I

TREILEA COPIL
solicită indemnizația sau copiii 
născuți anterior nu se mai află în 
întreținerea mamei sau nu mai 
sînt în viață.

în cazul i 
la calculul drepturilor de indem
nizație se acordă cîte 1 000 de lei 
pentru fiecare copil.

Pentru a obține indemnizația 
cuvenită, mamele trebuie să 
prezinte la oficiul de stare <' 
al sfatului popular în raza căruia 
își au domiciliul stabil.

Plata indemnizației se face per
sonal mamei prin sfaturile popu
lare comunale, orășenești și ale ra
ioanelor de oraș. în cazul cînd 
mama nu se poate deplasa, casie
rul va merge la domiciliul ei sau 
i se va expedia suma cuvenită 
prin mandat poștal.
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TENIS DE MASA

C. S. M. CLUJ —
C. S. UNION PARIS 5-0 
în cadrul „C. C. E."

CLUJ (coresp. „Sclnteii"). — 
Simbătă seara s-a desfășurat la Cluj 
intilnirea de tenis de masă dintre 
echipa locală C.S.M. și C. S. Union 
Paris, contind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni". Victoria 
române cu scorul

a revenit echipei 
de 5—0.

ULTIMA ETAPA A CAMPIO
NATULUI REPUBLICAN DE 
RUGBI: teren Gloria (de la 
orele 9,30) : Steaua-Universi- 
tatea Timișoara ; Gloria-Farul 
Constanța ; teren Constructo
rul : ora 10 : Progresul-Preci- 
zia Săcele.

Sub acest titlu revista iugoslavă 
„Komunist" a publicat un articol 
în care se spune, printre altele :

„Vizita pe care a făcut-o pre
ședintele Tito în România, la in
vitația secretarului general al C.C. 
al P.C.R., Nicolae Ceaușescu, este 
un exemplu de colaborare utilă și 
fructuoasă. Convorbirile purtate cu 
acest prilej s-au încadrat în mod 
firesc în continua dezvoltare cu 
succes a relațiilor și colaborării 
dintre cele două țări și partide ale 
noastre, dezvoltare intensivă, în 
special după vizita oficială la 
București a președintelui Tito, din 
luna aprilie a acestui an".

în continuare, revista arată că 
conducătorii de partid și de stat 
români și iugoslavi „au putut, în
tr-o astfel de atmosferă favorabi
lă, de. încredere și înțelegere, să 
analizeze cu succes multe proble
me din domeniul relațiilor interna
ționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești. Au fost expuse 
deschis și sincer punctele de ve
dere, problemele și pozițiile, a fost 
efectuat un schimb de informații 
cu privire la experiență și succese".

Referindu-se la experiența pe 
H care fiecare dintre cele două nărți

drează în relațiile dintre state și 
partide în care colaborarea și uni
tatea se dezvoltă pe baza princi
piilor socialiste și în care se por
nește de la dreptul fiecărei țări și 
mișcări de a dezvolta forțele crea
toare și inițiativele în conformitate 
cu condițiile sale specifice".

Arătînd în continuare că pe a- 
ceastă linie a fost efectuat și 
schimbul de păreri între președin
tele Tito și Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar și 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, revista conchide:

„Ambele întîlniri neoficiale, des
fășurate pe baza interesului reci
proc de a sluji experienței și cu
noașterii, precum și pe baza do
rinței de a contribui cît mai mult 
la dezvoltarea mai departe a re
lațiilor reciproce și la îmbunătăți
rea generală și consolidarea socia
lismului în lume au o importanță 
deosebită".

P. C. DIN BELGIA
BRUXELLES 10 (Agerpres). — 

La 10 decembrie, la Bruxelles și-a 
deschis lucrările cel de-al 17-lea 
Congres ordinar al Partidului Co
munist din Belgia. Pe ordinea de 
zi a congresului se află raportul 
C.C. al P. C. din Belgia cu privire 
la activitatea partidului pe peri
oada care a trecut de la ultimul 
congres (raportor Ernest Burnelle. 
președintele P. C. din Belgia), e- 
xaminarea problemelor interne de 
partid și alegerea organelor con
ducătoare ale partidului.

LA HAIFA

UN ATRACTIV MECI DE VOLEI 
MASCULIN : Steaua București- 
Politehnica Galați. Voleibaliș
tii de la Steaua vor încerca 
să oprească ascensiunea echi
pei din Galați, care pînă în 
prezent este neînvinsă. Partida 
se dispută în sala Dinamo, de 
la ora 11.

TEL AVIV (prin telex). — Ța 
Haifa a avut loc 
de fotbal 
București 
zentativa 
Izraelului 
14 000 de 
mâni au cîștigat cu scorul de 2—0 
(0—0) prin golurile înscrise de 
Iancu (min. 60) și Lucescu (min. 
90).

sîmbătă meciul 
dintre echipele orașelor 
și Haifa (în fapt repre- 
României și selecționata 

de nord). Au asistat 
spectatori. Fotbaliștii ro-

FINALA CAMPIONATULUI 
DE BOX PE ECHIPE. Pe ringul 
din sala Floreasca se întîl- 
nesc echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua. Primul 
gong — la ora 10.

PARTIDA INTERNAȚIONALA 
DE BASCHET — MASCULIN, 
în sala Floreasca (ora 20) : 
București-Slavia Sofia.

I a dobîndit-o,. revista spune : „Cu
noașterea acestor fenomene și ex- 

' perjențe, schimbul de păreri asu- 
| pra lor în spiritul egalității în 

drepturi și încrederii, cu deplina 
' luare în considerare și respectare 

a punctelor lor de vedere și rea- 
I lizărilor partenerului contribuie, 
I după cum s-a arătat și cu acest 
| prilej, la îmbogățirea cunoașterii 

reciproce și generale a problemelor 
și căilor dezvoltării și relațiilor so
cialiste. într-o asemenea colabora
re nu există loc pentru tactici di
plomatice și nici pentru îngrijo
rări că eforturile sau greutățile ce
leilalte părți vor fi minimalizate 
sau supraapreciate — întrucît a- 
cestea constituie experiențe spe
cifice concrete ale unei practici 
socialiste generale.

Din această cauză convorbirile 
au fost utile și interesante, nu nu
mai pentru participanții direcți, ci 
ca exemplu al egalității în drep
turi, al respectului și interesului 
reciproc și pentru un cadru mai 
larg. Asemenea întîlniri se înca-

*

BELGRAD 10 (Agerpres). — 
.Recenta întîlnire a președintelui 

Tito și a colaboratorilor săi cu 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C, al P.C.R., și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele gu
vernului român, reflectă gradul de 
dezvoltare a relațiilor și a cola
borării strînse dintre cele două țări 
și partide", a declarat purtătorul 
de cuvînt al Secretariatului de 
Stat pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia, Dușan Blagoie- 
vici, în cadrul obișnuitei sale con
ferințe de presă săptămînale.

Aceste relații, a spus el, s-au 
dezvoltat rodnic în toate domeniile 
și pe o bază trainică, mai ales 
după vizita oficială făcută de pre
ședintele Tito în aprilie anul a- 
cesta în România, Recenta întîl
nire a oferit un nou prilej de a 
se examina, în spiritul deplinei 
înțelegeri reciproce, un cerc larg 
de probleme privind colaborarea 
reciprocă, precum și situația inter
națională și mișcarea muncito
rească internațională.

El și-a ?exprimat convingerea că 
aceste convorbiri vor contribui la 
continua dezvoltare cu succes și 
lărgire a colaborării româno-iugo- 
slave.

VARȘOVIA 10 (Agerpres). — La 
Katowice a avut loc cea de-a 25-a 
ședință a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru industria carboni
feră. La ședință au participat de
legațiile R. P. Bulgaria. R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane. R. P. 
Polone, Republicii Socialiste Ro
mânia, R. P. Ungare și U.R.S.S. în 
calitate de observator a participat 
reprezentantul Republicii Demo
crate Vietnam.

Comisia a examinat unele pro
bleme din domeniul tehnicii secu
rității muncii la minele de cărbune, 
precum și din domeniul

. dizării.
La aceeași ședință s-a 

activitatea desfășurată îh
de către grupele de lucru ale co
misiei și a fost aprobat- planul de 
lucru al acesteia pe anul 1967

Ședința comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

standar-

examinat 
anul 1966
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în țările Africii continuă pro
testele împotriva rasiștilor de la 
Salisbury. „Sancțiunile obliga
torii selective propuse de gu
vernul britanic sînt noi ma
nevre care vor permite regimu
lui de la Salisbury să se consoli
deze", a declarat vineri la Cairo, 
în cursul unei conferințe de presă, 
secretarul general al Organizației 
Unității Africane (O.U.A.), Diallo 
Telli. După părerea secretarului 
general al O:U.A„ sancțiunile îm
potriva Rhodesiei ar putea fi efica
ce numai însoțite de dispozițiuni de 
ordin militar, de genul blocării mi
litare a coastelor Mozambicului și 
Africii de Sud.

„Dacă șantajul 
continuă, noi vom 
tanii să folosească
forța pentru a pune capăt rebeliu
nii minorității rhodesiene" — a de
clarat președintele statului Togo, 
Grunitzky.

Picasso despre
referendumul

PARIS 10 (Agerpres). — Intelec
tualii progresiști spanioli emigrați 
din Spania franchistă se alătură 
protestelor manifestate în această 
țară față de apropiatul referen
dum. „Dacă m-aș afla în Spania, a 
declarat cunoscutul pictor Pablo 
Picasso, aș refuza să iau parte la 
acest referendum".

sfidare adusăS Apartheidul — o 
conștiinței umane

® Discuțiile în jurul „campaniei mon 
diaie pentru

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Adunarea Gene
rală a O.N.U. în problema „politica 
de apartheid promovată de guver
nul Republicii Sud-Africane", am
basadorul Gheorghe Diaconescu, 
reprezentantul permanent al Ro
mâniei la O.N.U., a arătat că „po
litica de apartheid, manifestare a 
colonialismului și rasismului în zi
lele noastre, constituie o sfidare 
adusă conștiinței umane, o violare 
cinică a principiilor generale ale 
dreptului internațional, al Cartei 
O.N.U., , care periclitează pacea și 
securitatea în Africa și în lumea 
întreagă". „Sfidarea hotărîrilor 
O.N.U. de către guvernul rasist al 
Africii de Sud nu este străină de 
interesele unilaterale ale unor pu
teri occidentale care continuă să 
întrețină relații comerciale cu a- 
ceastă țară".

„Delegația română — a declarat 
ambasadorul Gheorghe Diacones
cu — consideră că menținerea ac
tualei situații de ineficientă a 
O.N.U. în problema politicii de 
apartheid aduce prejudicii autori
tății și prestigiului organizației și 
se răsfrînge negativ asupra cauzei 
păcii și securității internaționale, 
în această situație, O.N.U. trebuie 
să finalizeze sancțiunile economice 
și celelalte măsuri pe care le-a pre
conizat pentru curmarea situației 
anormale din Africa de Sud și să 
găsească cete mai eficace mijloace 
pentru atingerea acestor obiective".

★

O problemă de o Importanță 
deosebită ’— „campania mondială 
pentru alfabetizare" — este dezbă-

Femeile din Tokio își manifestă protestul împotriva creșterii continue a cos
tului vieții

DAMASC. După cum s-a anunțat, joi guvernul sirian a 
hotărît să pună sub sechestru executiv bunurile companiei 
occidentale „Iraq Petroleum Company", care posedă o con
ductă petrolieră pe teritoriul Siriei. Această hotărîre a in
tervenit în urma refuzului companiei de a spori redevențele 
pe care le plătea statului sirian pentru tranzitul conductei.

Procesele social-economice și po
litice din Siria atrag atenția opi
niei publice din Orientul Mijlociu, 
ca și a observatorilor politici din a- 
fara acestei regiuni geografice. în 
Siria au avut loc în ultima vreme 
schimbări economico-sociale pro
funde. care au lovit în pozițiile 
feudalismului și marii burghezii, iar 
pe plan internațional au scos tara 
din izolarea pe care i-o impusese
ră liderii anteriori.

După cum se știe, Siria este sin
gura țară din lumea arabă în care 
partidul Baas se află la conducere. 
Partide baasiste există de aseme
nea în Irak, Liban, Kuweit și Ior
dania , ele sînt în general grupări 
de dreapta cu o compoziție foarte 
eterogenă din care, alături de ele
mente mic-burgheze, fac parte re
prezentanți ai feudalilor și marii 
burghezii. în funcție de elemen
tele ce reușesc să dețină conduce
rea, partidele baasiste prezintă un 
adevărat evantai de poziții politi
ce, mergînd în unele țări pînă la 
extrema dreaptă.' Baasiștii care au 
deținut vremelnic puterea în Irak 
în 1963, erau exponenți tocmai ai 
celor mai extremiste cercuri ale 
burgheziei și moșierimii și au 
dezlănțuit represiuni sîngeroase 
împotriva tuturor elementelor de
mocratice din țară.'

Partidul Baas din Siria, în care 
predomină mici comercianți, inte
lectuali, ofițeri ieșiți din rîndurile 
țărănimii, s-a deosebit printr-o 
politică mai moderată. El a 
preluat puterea în urma lovi
turii de stat din 8 martie 1963. 
Sub presiunea luptei clasei mun
citoare, a maselor populare, a di
feritelor forțe democratice — 
la sfîrșitul anului 1964 și înce
putul anului 1965 Baasul a inițiat 
unele măsuri, pentru care aripa de 
stingă 
de 
de 
lor 
nor
cerea

controlul statului, continuarea 
înfăptuirii, în anumite limite, a 
reformei agrare. Burghezia și pro
prietarii de pămînt au reacționat 
violent, încercînd să torpileze le
gile de naționalizare. întreaga Si- 
rie a fost paralizată de o „grevă" a 
financiarilor, industriașilor, comer- 
cianților. La Alep, Hama și Da-

din partid pleda mai 
mult: interzicerea acordării 
concesiuni petroliere firme- 

străine, naționalizarea u- 
întreprinderi industriale? tre- 

comerțului exterior sub

Miting de solidaritate 
cu poporul vietnamez

tută în. prezent în Comitetul econo
mic și financiar al Adunării Gene
rale a O.N.U.

Reprezentantul ' țării noastre, 
Costin Murgescu, a arătat că „li
chidarea analfabetismului repre
zintă primul pas, esențial, în pro
cesul complex de punere în va
loare a resurselor umane de care 
fiecare țară dispune". „Această 
concepție cu privire lâ rolul hotă- 
rîtor al factorului uman — a de
clarat vorbitorul — a călăuzit gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia în lupta pentru lichidarea a- 
nalfabetismului, moștenit din tre
cut, și îl călăuzește astăzi în e- 
fortul pentru difuzarea largă în 
mase a cunoștințelor științifice și 
culturale, în efortul pentru perfec
ționarea formației profesionale în 
concordanță cu cerințele științei și 
tehnicii contemporane".

în legătură cu campania mon
dială pentru alfabetizare, vorbito
rul s-a referit Ia necesitatea alfa
betizării funcționale, precum și la 
faptul că eforturile care se depun 
in această direcție trebuie să' re
prezinte părți componente, insepa
rabile, ale planurilor naționale de 
dezvoltare economică și socială ale 
fiecărei țări.

Sîmbătă,. în Piața Bastiliei din Pa
ris; am asistat la o mare manifes
tare de solidaritate cu poporul viet
namez. organizată de Mișcarea pen
tru pace din Franța cu prilejul ani
versării Declarației drepturilor c- 
mului adoptată de O.N.U. în ciuda 
ploii care cernea deasupra capita-

„Dacâ ne ucidem frații, atunci 
noi cu cine vom mai trăi?". Sub 
această lozincă, locuitori ai 
Londrei au manifestat sîmbătă 
împotriva războiului dus de 

S.U.A. în Vietnam

HANOI 10 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. semnalează noi raiduri 
ale aviației american^ în spațiul 
aerian al R. D. Vietnam. La 9 de
cembrie aviația americană a bom
bardat și mitraliat numeroase 
centre populate și obiective eco
nomice din 8 provincii nord-viet- 
nameze. Un fapt deosebit de pri
mejdios, menționează agenția, este 
că avioanele americane au conti
nuat ’ să atace cartiere populate 
din suburbiile orașului Hanoi.

în afară de aceasta, în ultimele 
două zile nave de război ameri
cane au pătruns în apele terito
riale ale R. D. Vietnam și au bom
bardat localități de coastă.

Jack Ruby, cel care 
l-a ucis pe Oswald, pre
supusul asasin al pre
ședintelui Kennedy, a 
fost transportat vineri 
seară de la închisoare 
la spitalul Parkland din 
Dallas.

„E pe moarte", a de
clarat sora sa, Eva 
Grant. Doctorii spitalu
lui consideră și ei că 
pacientul este într-o 
stare gravă, dar arată 
că n-are febră.v In 
schimb, doctorul John 
Callahan, adjunctul îne- 
dicului șef al închisorii, 
s-a arătat surprint ' la 
aflarea știrii: „L-am 
examinat vineri dimi
neață la ora 10 ~ a 
declarat el — și mi s-a 
părut că merge spre 
bine. Am fost uimit să 
aflu că a fost trimis la 
spital". Callahan a ară
tat că Ruby suferea de 
două săptămîni de ră
ceală, că i s-au dat să 
bea siropuri și, în ulti
mele zile, i s-au admi
nistrat antibiotice, dar 
că nu se întrevede ni-

mic alarmant în starea 
sănătății lui.

Spitalizarea s-a făcut 
din ordinul șerifului 
Bill Decker și, la reco
mandarea doctorului 
Pickard, șef al serviciu
lui sănătății din distric
tul Dallas. După ce a 
fost supus diferitelor e- 
xamene, s-a dat publici
tății un comunicat în 
care se spune că „diag
nosticul este pneumonie; 
starea este considerată 
gravă". Sora lui Ruby 
a cerut să rămînă vi
neri noaptea la căpă- 
tîiul bolnavului. „N-am 
încredere în spital, a 
declarat ea. Fratele 
meu arăta ca un ca
davru". Spitalul Parck- 
land este același unde 
au fost transportați și 
unde au murit John 
Kennedy și Oswald.

Un eventual deces al 
lui Ruby ar introduce 
un nou element de con
fuzie și derută în dosa
rul asasinatului de la 
Dallas. Și aceasta t în
tr-un ‘moment cînd do-

sand se află în plină 
actualitate, ca urmare 
a faptului că tot mai 
mtilți oameni pun sub 
semnul întrebării con
cluziile raportului Wa- 
ren privitor la asasinat.

Se știe că Ruby urma 
să apară peste puțin 
timp în fața tribuna
lului din Wichita Falls 
(Texas) pentru un al 
doilea proces. La pri
mul proces, care s-a ju
decat la Dallas, în mar
tie 1964; el fusese con
damnat la moarte, dar 
sentința a fost anulată 
de curtea de apel a 
statului Texas pe moti
vul unor vicii de pro
cedură. Relatînd infor
mațiile de mai sus, a- 
gențiile de presă rea
mintesc că de la atenta
tul din noiembrie 1963 
cel puțin 14 persoane 
— martori oculari sau 
ziariști care au obținut 
informații în legătură 
cu asasinatul — și-au 
găsit moartea în împre
jurări care au rămas 
misterioase.

s. u. a. Declarație 
in favoarea dezvoltării
comerțului cu Estul

NEW YORK 10 
Subsecretarul de 
Nicholas Katzenbach, a cerut 
neri înlăturarea barierelor impuse 
de Congresul american în schim
burile comerciale cu țările socia
liste din Europa. Adresîndu-se re
prezentanților „Asociației naționale 
a industriașilor" reuniți la New 
York, el a arătat că în anul care a 
trecut țările occidentale au avut 
schimburi comerciale cu țările Eu
ropei răsăritene în valoare de 6 
miliarde dolari. Guvernul ameri
can,- a arătat vorbitorul, intențio
nează să ceară Congresului în anul 
1967 să voteze un protect de lege 
privind relațiile comerciale dintre 
Est și Vest și să suprime barierele 
vamale impuse în prezent 
selor care vin din Europa 
teană.

„Comerțul cu țările din 
de răsărit vor continua să 
cq noi sau fără noi", a remarcat 
subsecretarul de stat. Dacă nu vom 
participa la aceste schimburi co
merciale noi vom fi cei care vom 
avea de pierdut — a subliniat el.

(Agerpres). — 
stat al S.U.A., 

vi-

prbdu- 
răsări-

Europa 
crească

opus acestei orientări. La 23 
februarie 1966 guvernul Bitar a 
fost înlăturat. Conducerea țării a 
trecut în mîinile aripii de stingă a 
partidului și a altor reprezentanți 
ai forțelor progresiste, la guvern 
participînd și un membru al par
tidului comunist. Făcîndu-se ecoul 
muncitorilor, țăranilor, intelectua
lității patriotice, al tuturor pături
lor populației muncitoare, noul gu
vern a adoptat măsuri de natură 
să ducă la apariția în structura 
social-economică a țării a unor e- 
lemente noi, cu caracter progre
sist. Siria — a declarat guvernul 
de la Damasc — este hotărîtă să

brie, a conductei petroliere care 
transporta țiței din Irak spre 
Marea Mediterană, traversînd Si
ria, precum și a tuturor proprie
tăților mobile și imobile ale firmei 
Iraq Petroleum Company din Siria. 
Naționalizarea proprietăților com
paniei constituie un pas însemnat 
pe calea redobîndirii suveranității, 
a consolidării independenței Siriei.

Totodată, noul guvern a scos 
reforma agrară din stagnarea 
pe care i-o impusese politica 
conducătorilor anteriori. Autorită
țile au grăbit exproprierile, in ten- 
ționînd ca pînă la sfîrșitul anului 
2,5 milioane de hectare de pămînt

interesul dezvoltării economiei na
ționale. S-a hotărît construirea cu 
contribuția Uniunii Sovietice a 
barajului de pe Eufrat, care va a- 
vea o influență covîrșitoare asupra 
agriculturii și întregii economii a 
Siriei. Se fac studii pentru con
struirea a numeroase baraje mici. 
Se studiază posibilitatea creării in
dustriei petrochimice.

Măsurile progresiste ale guver
nului au fost primite cu bucurie de 
masele populare care-și manifestă 
adeziunea deplină la actuala po
litică a țării. Secretarul general al 
P.C. din Siria, Haled Bagdaș, a de
clarat că partidul comunist spri-

economice
și

mase, predicatorii moscheielor de
clarau „djihad" (războiul sfînt) 
împotriva „regimului ateu". Ac
țiunile forțelor reacționare au fost 
zădărnicite de către membri ai 
sindicatelor, muncitori, alte pături 
ale populației muncitoare care au 
dat o ripostă hotărîtă.

înfruntarea de la începutul anu
lui 1965 care a vădit, pe de o par
te, intenția marii burghezii și a feu
dalilor de a zădărnici legile de na
ționalizare, iar pe de altă parte, 
hotărîrea oamenilor muncii de a 
dezvolta reformele începute, a dus 
la ascuțirea luptei politice în în
treaga țară și a accelerat polariza
rea forțelor în sînul Baasului. Li
derii partidului au început să sus
țină că s-a mers „prea departe" și 
au pledat pentru sistarea măsurilor 
luate împotriva capitalului particu
lar, trecînd la restituirea că
tre foștii1 proprietari a unor 
întreprinderi naționalizate.

Aripa de stingă a Baasului s-a

promoveze o politică de indepen
dență și de luptă împotriva, im
perialismului, să adîncească trans
formările social-eeonomice, să 
dezvolte relațiile de colaborare cu 
țările arabe prietene, cu țările 
socialiste pe bâza respectării su
veranității naționale, egalității și 
neamestecului în treburile inter
ne. Noii conducători din Siria con
siderau că s-au creat condiții pen
tru o, dezvoltare a, țării pe calea 
decapitai ista.

Clasa muncitoare, care a obți
nut numeroase drepturi, și-a spo
rit influfența asupra vieții politice 
și economice. Prin' naționalizarea 
marilor întreprinderi industriale și 
a celei mai mari părți a întreprin
derilor mijlocii, a instituțiilor ban
care și de asigurări, precum și a 
comerțului exterior, . sectorul, de ' 
stat și-a lărgit simțitor'aria de cu
prindere în economia națională. 
Un eveniment însemnat l-a con
stituit confiscarea, la 8 decern-

sa fie distribuite țăranilor săraci : 
(totalul suprafeței agricole a Siriei 
este de 6 milioane hectare). Țăra
nilor cu gospodării mici li' s-a a- 
cordat în anul agricol 1966—^1967 
un credit de 5,5 milioane de lire’ 
siriene. într-un interviu acordat 
revistei „Jeune Afrique" primul mi
nistru Zeayen definea astfel poli-/, 
tica guvernului în domeniul agri
culturii: „Din marile exploatări ’ 
foarte moderne, mecanizate, cape 
n-au aproape deloc nevoie de per
sonal, am făcut ferme de stat, iar 
pămînturile care cer multă mînă , 
de lucru le-am distribuit micilor 
feîahi. De altfel, încercăm să-i 
adunăm pe aceștia din urmă în 
mici cooperative pentru a le ușura

• obținerea; de credite bancare,’ se
mințe sau materiale. /Vrem ca ei 

. să înțeleagă', ■ încetul 'cu'încetul, că 
interesul lor este.de a_.se grupa".

Printre primele măsuri luate de 
noul guvern a fost aceea de a a- 
sigura folosirea bogățiilor țării. în

lei, mii de francezi au ținut să fie 
astăzi prezenți la miting: delegați 
ai comitetelor pentru pace din su
burbiile Parisului, de la diverse fa
cultăți, oameni ai muncii, numeroa
se delegații din departamentele 
Franței. Imensa piață vibra de gla
sul manifestanților care scandau : 
„U. S. go home" I, „F.N.L. va în
vinge" ! ; peste tot, zeci de pancar
te, cerînd să se pună capăt agre
siunii imperialismului american.

Prezidat de scriitorul Jacques 
Madaule, mitingul s-a descliis cu 
un scurt montaj scenic despre Viet
nam, interpretat cu mult patetism 
de tinerii actori ai Teatrului „Ge
rard Philippe" din suburbia pariziană 
Saint Denis. Apoi, în cuvinte sim
ple, emoționante, ziarista Made
leine Riffaud, care a străbătut în 
aceste luni pămîntul însîngerat al 
Vietnamului, vorbește lîngă co
loana simbolică ce domină Piața 
Bastiliei despre ororile săvîrșite de 
aviatorii americani în raidurile lor 
contra R. D. Vietnam, despre ho
tărîrea dîrză și neclintită a poporu
lui vietnamez de a-și apăra cu ori
ce preț independența împotriva a- 
gresiunii imperialiste.

Manifestanții au adoptat o rezo
luție prin care se cere ca S.U.A. să 
pună capăt agresiunii din Vietnam, 
să-și retragă trupele din Vietnamul 
de sud, să respecte drepturile na
ționale ale poporului vietnamez.

Pe de altă parte, la ambasada a- 
mericană din Paris, precum și la 
alte ambasade ale unor țări care 
sprijină sau aprobă agresiunea a- 
mericană în Vietnam, au fost de
puse petiții purtînd mii de semnă
turi prin care se cere încetarea 
imediată a intervenției americana 
în Vietnam.

Această largă manifestare din Pia
ța Bastiliei este o continuare a acțiu
nilor duse în ultimele săptămîni în 
Franța de partizanii păcii pentru a 
se pune capăt războiului murdar 
din Vietnam.

Al. GHEORGHIU

HELSINKI 10 (Agerpres). — în 
comunicatul dat publicității după 
ședința de la Helsinki a Secreta
riatului Consiliului Mondial al Pă
cii se arată că problema extinde
rii mișcării de solidaritate cu po
porul vietnamez, pentru încetarea 
agresiunii S.U.A. în Vietnam a 
constituit principala temă a dez
baterilor. în rezoluția cu privire 
la Vietnam, Secretariatul Consiliu
lui Mondial al Păcii cheamă toate 
popoarele lumii, toate forțele iubi
toare de pace să intensifice lupta 
pentru încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam, pentru sprijinirea pro
punerilor F.N.E. din Vietnamul de 
sud și a guvernului R. D. Vietnam, 
care constituie singura bază justă 
pentru soluționarea problemei viet
nameze.

Totodată, în comunicat se arată 
că secretariatul a examinat situa
ția actuală în Europa, reafirmîn- 
du-și hotărîrea de a intensifica 
eforturile în vederea convocării 
unei conferințe a forțelor politice 
și obștești din toate țările Europei 
consacrată examinării problemelor 
securității europene.

E&J PEKIN. Agenția China 
Nouă anunță că Ia 8 decem

brie două avioane militare ale 
S.U.A. au violat spațiul aerian

Placa comemorativă închinată pionierului aviației române, Aurel Vlaicu, 
care a fost dezvelită recent pe aeroportul Aspern din Viena

MS

MOSCOVA. La Moscova a 
™ avut loc cea de-a 8-a Con
sfătuire a miniștrilor sănătății 
din țările socialiste. Din țara 
noastră a participat o delegație 
condusă de acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății și prevederi
lor sociale. A fost semnat un 
protocol cu privire la colabora
rea pe viitor a țărilor socialiste 
în domeniul ocrotirii sănătății. 

gSl DJAKARTA. După cum a- 
nunță ziarul „Berlta Yucha", 

autoritățile militare din Djakar
ta au arestat pe Sudisman, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Indonezia.

iia

fonduri, 
troleum 
datoriile 
clar în 
care capitalul străin l-a jucat ani 
de-a rindul în economia țării, lip
sind-o de principalele sale surse 
de venituri.

Dificultăților create de fuga capi
talurilor și de presiunile monopo
lurilor străine li s-au adăugat com
ploturile și provocările inițiate îm
potriva noului regim de cercurile 
reacționare din interior 
afară. Marii burghezi 
dalii, care mai dețin 
economie, cu sprijinul 
imperialiste ce nu văd 
buni orientarea noului 
perspectiva înlăturării 
lor asupra vieții economice și poii- 

. tice a Siriei, încearcă să-și conjuge 
eforturile și să folosească orice 
prilej favorabil în speranța de a 
redobîndi puterea. La începutul 
lunii septembrie, în interval de 
numai cîteva zile, au avut loc 
două comploturi pregătite de foștii 
conducători de dreapta ai Baas-u- 
lui. Altele sînt puse la cale pe te
ritoriile Arabiei Saudite și Iorda
niei. Recent, navele Flotei a Vl-a 
americane au organizat o „demon
strație de forță" sosind inopinat 
într-o „vizită" în porturile liba
neze. La granița cu Izraelul s-au 
petrecut incidente. în aceste îm
prejurări guvernul sirian și-a re
afirmat intenția de a nu ceda pre
siunilor și de a acționa pe cele 

. mai diverse căi pentru apărarea in
tereselor naționale. Siria își dez
voltă relațiile de colaborare cu 
țările arabe prietene. în acest con
text se înscrie și acordul de apă
rare comună siriano-egiptean. Gu
vernul de la Damasc s-a pronun
țat pentru o politică de prietenie 
față de țările socialiste.

Evenimentele din Siria arată că 
care a avut 

'atîta deisuferit din cauza uneltiri
lor reacțiunii și imperialismului, 
este hotărît să continue lupta pen
tru apărarea dreptului său sacru 
.de a-și alege singur, fără amestec 
din afară,. calea- dezvoltării social- 
economice și politice, de a apăra 
și consolida independența patriei 
sale.

Refuzul firmei Iraq Pe- 
Company de a-și achita 
fată de Siria a scos și mai 
evidentă rolul nefast pe

al Chinei, la sud de Francen, 
regiunea autonomă Guansi- 
Cijuan. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Afacerilor Externe 
al R. I’. Chineze a adresat un 
avertisment în legătură cu a- 
ceastă provocare.

533 BERLIN. La Invitația lui
Walter Ulbricht, prim- 

secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a sosit la 
Berlin John Gollan, secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie.

și din 
și feu- 

poziții în 
cercurilor 

cu ochi 
guvern, 

influenței

VARȘOVIA. Wladyslaw Go- 
mnlka. prim-secretar al C.C. 

al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, a primit delegația 
Partidului Muncii din Coreea, 
condusă de Pale Sen Cer, mem
bru al Comitetului Politic al 
C.C., vicepreședinte al Cabine
tului de miniștri și ministrul a- 
facerilor externe al R.P.D. Co
reene, care se află în vizită în 
R.P. Polonă.

STOCKHOLM. în impună- 
toarea sală a Casei de con

certe din Stockholm, s-a des
fășurat sîmbătă ceremonia de 
înmînare a premiilor Nobel pe 
anul 1966. Au fost de față circa 
2 000 de........................
numeroși 
publice, 
ziariști.

invitați, printre care 
reprezentanți ai vieții 
personalități oficiale,

jină actualul guvern, chemînd for- 
;'i fele de stînga să consolideze ceea 

ce au cîștigat, pentru „a putea lu
cra în adîncime". Conducătorii Si- 

,- riei subliniază că o , condiție esen
țială pentru menținerea cuceri- 

t-rilor dobîndite și asigurarea con
tinuării drumului progresist o con- 

■ ' stituie întărirea în continuare a tu
turor forțelor democratice și pro
gresiste din țară.

Chiar din .primele zile ale exis
tenței sale noul regim a avut de 
întîmpinat numeroase greutăți. E- 
lementele deposedate au încercat . poporul acestei țări, 
să dezorganizeze economia națio
nală, să creeze o stare permanentă 
de încordare și dificultăți. Fuga de 
capitaluri peste hotare a luat pro
porții. Potrivit ziarului „Le Mon
de" „aceste șume evaluate la o su
tă de miliarde- de franci vechi 
compensează larg valoarea pro
prietăților confiscate". Din această 
cauză multe dificultăți persistă și 
astăzi. Țara duce lipsă acută de

i i : - i -j ■'
Nîcolae N. LUPU

(SF OTTAWA. în comunicatul 
cu privire la vizita mi

nistrului afacerilor externe al 
Cehoslovaciei, Vaclav David, în 
Canada, se arată că în timpul 
convorbirilor s-a relevat pro
gresul realizat în domeniul îm
bunătățirii relațiilor dintre cele 
două țări în domeniul politic, 
economic, cultural, științific și 
tehnic. A fost exprimată îngri
jorarea pentru situația din Viet
nam și s-a subliniat că conti
nuarea conflictului din Asia de 
sud-est amenință pacea în lu
mea întreagă.

ii

PSj VARȘOVIA. Vineri seara, 
““s la „Casa cărții" din Var
șovia a avut loc, sub auspiciile 
„Uniunii literaților polonezi", o 
seară literară închinată poeziei 
Iui Tudor Arghezi.

BB KINSHASA. Autoritățile de
Ia Kinshasa, relatează a- 

genția U.P.I., au anunțat vineri 
că au fost închise toate sediile 
Confederației Generale a Mun
cii din Congo (Kinshasa).
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