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ACTIVITĂȚI ECONOMICE

Din aceeași

materie primă

să obținem

o producție superioară de oțel
Față de 1966, producția de oțel va crește in acest an cu aproape 11 la sută — România va intra astfel în rîndul țărilor cu o producție de peste 4 milioane tone oțel — iar de laminate cu circa 12 la sută, în oondițiile lărgirii sortimentelor șl îmbunătățirii nivelului lor calitativ. Creșteri importante sînt prevăzute și la fontă, cocs, tablă groasă, produse trefilate, țevi, cărămizi refractare.Problemele noului an nu sînt deloc ușoare, dar ele sînt pe deplin rezolvabile. După cum s-a subliniat. la recenta Plenară a C.C. al P.C.R. și la sesiunea Marii Adunări- Naționale, în cel mai scurt tiyhp este nevoie să se recu- 

^ptteze rămînerea în urmă în 
producția de oțeluri aliate și de ca
litate. Avînd în vedere, însă, progresul continuu al tehnicii și resursele oarecum limitate de materii prime indigene, este necesar ca, alături de creșterea producției de oțel, să ne orientăm mai mult spre fabricarea de oțeluri speciale, care determină o utilizare mai rațională a metalului în construcția de mașini și în celelalte ramuri ale economiei. Pentru realizarea a- cestei sarcini s-a întocmit un plan de măsuri care cuprinde acțiuni concrete începînd cu cercetarea, continuînd în toate fazele procesului de producție și pînă la consumator. în domeniul elaborării oțelurilor, în afară de cele două cuptoare electrice de 50 tone intrate în funcțiune la Uzina metalurgică București, vor fi instalate noi cuptoare electrice. Concomitent cu asigurarea funcționării 
lor în cele mai bune condiții, cu randamente înalte, eforturi deosebite se impun la prelucrarea co
respunzătoare a oțelurilor aliate șl 
carbon de calitate. De aceea, se 
prevede dezvoltarea și completarea ajustajelor și secțiilor de tratament la liniile de profile ușoare și mijlocii de la Combinatul siderurgic Reșița, la laminorul nr. 2 de la Brăila, precum șl la liniile de 650 mm, de profile mijlocii, benzi și profile ușoare de la Hunedoara.Nu este mal puțin adevărat că 
tn fiecare din uzine și combinate 
aint încă multe posibilități și re- 
«erve de sporire a producției de 
oțeluri aliate. în alte țări există firme producătoare de oțeluri speciale a căror dotare nu depășește pe cea a multora dintre unitățile noastre. Rezervele constau mai ales în utilizarea cu randament maxim a instalațiilor șl perfecționarea tehnologiilor de fabricație. La Hunedoara, la Reșița și în celelalte uzine siderurgice, în Institutele de cercetări și proiectări, ca și In minister, există cadre de

Ing. Ion MARINESCU
ministrul industriei metalurgice

specialiști cu o bogată experiență. Ei trebuie să-și îndrepte mai mult eforturile spre introducerea în producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne, spre generalizarea experienței proprii avansate. Avem în vedere acele metode — pornind de la elaborarea oțelurilor și terminînd cu finisarea lor — care să asigure creșterea mai accentuată a proporției oțelurilor aliate și de carbon de calitate, asimilarea unor noi mărci

de oțeluri cu caracteristici supe
rioare, concomitent cu îmbunătă
țirea continuă a calității la mărcile 
de oțel aflate în fabricație. înce- pind din acest an, se va trece la asimilarea în fabricație a unor sortimente noi, între care oțeluri pentru prăjini de foraj la mare adîncime, oțeluri inoxidabile șl refractare, țevi trase din oțeluri a- liate, table pentru diferite utilizări. Se va avea în vedere, totodată, laminarea într-un sortiment mai bogat și într-o proporție’ sporită a profilelor din oțeluri slab aliate, cît și producerea de oțeluri cu proprietăți fizico-mecanice constante.
(Continuare în pag. a IlI-a) „Avalanșă" de turiști la Clâbucet-Predeal Foto : I. Herțeg

Aproape nu există om care, conversînd— în tren, pe stradă, într-un cerc de amici, cu colegii de slujbă— să nu se înflăcăreze atunci cînd în discuție survine ca subiect ceva despre satul sau urbea sa natală, despre raionul sau regiunea de obîrșie. îmi amintesc că; elev fiind, mă întreceam cu un coleg (el era din Rîmnicu Sărat, iar eu din Buzău) pe următoarea temă : cine găsește mai multe personalități originare din orașul său. Nevinovata dispută s-a încheiat cu un conflict (care ulterior ne-a făcut să ne întărim prietenia), cînd am ajuns la A- ristide Demetriade. El susținea că este din Rîmnicu Sărat, eu din Buzău. Mai tîrziu am aflat adevărul : marele actor, bil interpret Hamlet, s-aîn comuna Valea Raței, județul Rîmnicu Sărat, dar a învățat cîțiva ani la Buzău. Dreptate avea, deci, fiecare în felul lui. A- mănuntul nu are vreo semnificație, cum se obișnuiește a se spune, majoră, fiind pur și simplu un amănunt ; dar el dezvăluie o formă de mîndrie locală, caracteristică nu numai copiilor.Patriotismul local, ca formă de exprimare a unor sentimente sănătoase, de emulație și ambiție creatoare, a rodit în cultura românească acele monografii de orașe și regiuni, pe care cu multă bucurie le-am saluta și astăzi, de ar apărea mai frecvent ; a năs-

cut inițiative în învă- țămînt, presă, teatru, muzică, artă plastică, inițiative concretizate în instituții locale, devenite apoi bun al întregului popor. Să mai amintim ce forme înălțătoare și •- întărește sentimen- mîndrie

memora- al lui născut

moționante lua acest sentiment în veacul trecut în unele provincii românești care se întreceau în a crea societăți literare, societăți pentru fond de teatru, asociații de lectură î Aș menționa un singur amănunt s- locvent : în 1870, Matei Millo și trupa sa au dat o serie de spectacole în Transilvania. în timp ce se alia la Sibiu, Millo a primit o scrisoare de la un reprezentant al locuitorilor Abrudului cu rugămintea de a nu-i considera mai prejos decît pe si- bieni și a face un popas și în orașul lor. Deși nu dispuneau de o sală de teatru, nici de hoteluri și restaurante, abrudend propuneau amenajarea unui teatru în aer liber, iar pentru cazarea actorilor ofereau cu căldură „locuințe private la românii noștri sinceri, deschiși și iubitori de frafii lor".Acest sentiment, cu totul normal, nu are nimic comun cu pretenția absurdă a u- nora de a proclama superioritatea unei regiuni asupra alteia, supremația spirituala a unui oraș asupra

altora, nu are nimic comun cu încăpățîna- rea de a considera istețimea ca monopol al locuitorilor aflați pe malul drept — sau sting — al cută- rui rîu etc.Orînduirea noastră de astăzi temeiurile tului depentru cei care trăiesc și lucrează într-o colectivitate, ori- cît de mică (întreprindere, instituție, a- telier, brigadă de cîmp etc.). Din min- dria aceasta se naște simțul de răspundere tot mai dezvoltat, care are ca ui- mari realizarea unor produse superioare, ambiția de a fi mai buni decît vecinii, dorința de a se face cunoscuți în toată regiunea ori în toată țara, ori chiar și pec,- te hotare, prin roadele minții si ale mîinilo’, prin hărnicie, talent, iscusință.Nu este firesc,ca brașovenii să se Iau de cu autocamioanele pe care Ie produc, cei din Slatina cu a- luminiul, gălățenli cu vapoarele ? Oare nu constituie o sursă de mîndrie pentru clujeni ori timișoreni faptul că încălțămintea produsă Ia Cluj și Timișoara este mai căutată decît cea produsă în alte locuri ? $1 n-ar fi bine ca și fabricile din celelalte o- rașe să-și propună să le întreacă pe ' cele de la Cluj și Timișoara în calitate, fantezie, bun gust ?
Mihai FLOREA

(Continuare 
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Barajul și lacul de acumulare 
al Hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" de pe Argeș 

Foto : Gh. Vintilă

Ion C. de pe magistrala Nord-Sud venea acasă în- . totdeauna spre miezul nopții, făcea scandal, își lua la bătaie nevasta, salariată și ea, dacă aceasta nu se scula din somn să-i dea -de mîncare, își amenința și teroriza copiii care se trezeau buimăciți și îngroziți. Rudele, vecinii interveneau uneori, dar Ion C. respingea orice sfat, răspunzînd furios

PATER FAMILIAS"
- sensuri și nonsensuri - 4.

In construcție:

Plecarea delegației P. C. R. 
la Congresul al XVIII-lea

al P. C. FrancezMarți dimineața a plecat spre Paris o delegație a Partidului Comunist Român, formată din tovarășii Vasile Vîlcu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., și Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., membru supleant al C.C, al P.C.R., care va participa la lucrările Congresului al XVIII-lea al Partidului Comunist Francez.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți Constantin Dră- gan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Virgil Tro- fin, secretar al C.C. al P.C.R.. Ghi- zela Vass, Ștefan Bîrlea și Vasile

Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R, Andrei Ștefan, prim adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.
★La sosirea pe aeroportul Bourget din Paris, delegația C.C. al P.C.R. a fost întîmpinată de Paul Laurent, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.F., și de alți activiști ai P.C.F. Au fost prezenți, de asemenea. ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris, Victor Di- mitriu, și alți membri ai ambasadei române. (Agerpres)

MANEVRELE LUI
că nimeni nu are voie să se amestece, că el, capul familiei, deține din moși- strămoși dreptul de viață și de moarte asupra membrilor ei.Iată că se găsea cineva care avea pretenția să învie străvechiul principiu „pater familias".Numai că principiul a- cesta, mai vechi de 2 000 de ani, care asigura pentru „capul familiei" o pu

IN LABORATOARELE 
„TIMPULUI PROBABIL"
„Cerul va fi variabil, 

mai mult acoperit... Vre
me rece la început, apoi 
în încălzire ușoară și trep
tată...". In mii de puncte 
de pe întreg cuprinsul 
tării — pe aeroporturi, în 
unitățile agricole, pe șan
tierele de construcții etc. 
— prognozele meteorolo
gice sînt astăzi utilizate 
ca autentice instrumente 
de lucru, care Îngăduie 
zborul fără primejdii al 
navelor aeriene, eșalona
rea și organizarea judi
cioasă a lucrărilor, prein- 
timpinarea stricăciunilor și 
pagubelor provocate de 
intemperii.

O prognoză meteorologică 
este, la ora actuală, sinte
za unor complicate combi
nații ce se efectuează in 
„eprubetele" și „retorte

le" vastelor laboratoare 
ale timpului probabil. Din 
zeci de date privind direc
ția vinturilor, umiditatea, 
presiunea atmosferică și 
alte fenomene ale vremii 
se conturează hărjile si
noptice care dau posibilita
tea elaborării acelui mull 
așteptai „buletin meteoro
logic". Care sint progrese
le realizate in ultimul timp 
în această direcție ? —
iată întrebarea cu care 
ne-am îndreptat spre In
stitutul meteorologic de 
la Băneasa, instituție care 
îndrumă și centralizează 
cercetările meteorologice 
și elaborarea prognozelor 
pe întreg cuprinsul tării.

Un element esențial, in
dispensabil sintezei de 
care aminteam mai sus, 
este receptionarea precisă

și operativă a datelor pri
vitoare la starea timpului 
in diferite părți ale glo
bului și, îndeosebi, in zo
nele apropiate de (ara 
noastră. Pentru înlesnirea 
acestei importante operații 
s-a dat recent in folosință 
o stafie de emisie-re- 
ceptie prin radioteletip, 
care permite să se recep
ționeze din trei in trei ore 
date colectate de la circa 
400 de statii meteorologi
ce din Europa, Oceanul 
Atlantic și bazinul Mării 
Mediterane, iar de două 
ori in decurs de 24 de ore 
— date colectate de la un 
număr similar de stafii din

Victor BIRLADEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)

tere absolută, fără limite, presupunea — implicit — și datoria de a asigura existența materială a soției și copiilor, de a-i proteja, de a-i crește și educa, de a fi în permanență un exemplu, mai ales pentru cei din urmă. Tocmai de aceea o sculptură antică aflată la Louvre și simbolizînd un a- semenea „pater", prezintă imaginea unui bărbat puternic care își ține copilul în brațe demonstrativ, cu mîndrie, dar și cu o incontestabilă atitudine de protecție și grijă.
COPIII Iși 
JUDECĂ PĂRINȚIIS-au scurs mii de ani. O dată cu dezvoltarea societății, în cadrul familiei s-au produs modificări importante. Femeia a căpătat drepturi egale cu bărbatul, nu înjumătă- țindu-le pe ale acestuia, ci contribuind deopotrivă la îndeplinirea principalelor răspunderi familiale. Copiii deschid ochii lor mirați asupra lumii cu a- ceeași candoare și inocență ca și acum cîteva mii de ani, avînd aceeași nevoie de sfaturile înțelepte ale părinților, de protecția și de exemplul acestora.Așadar copiii de azi au aceeași imensă nevoie de un cadru familial propice ca și cei din alte vremuri. Pe de altă parte sentimentele filiale, ca și cel matern și patern, își confirmă de asemenea caracterul lor veșnic. Numai că 
aceste sentimente s-au

nuanțat, s-au diversificat. Auzim deseori : „îmi iu
besc și îmi respect tatăl 
pentru că...“ Aceasta înseamnă că părinții tre
buie să admită că sînt ju
decați nu numai de opi
nia publică ci și de copiii 
lor.A dispărut oare prin a- ceasta autoritatea și prestigiul de odinioară a părintelui — cum se lamenta Ion C. ?Nicidecum — răspund pedagogii. în cele mai multe cazuri, relațiile dintre părinți și copii sînt aceleași. Numai că desfă- șurîndu-se într-un cadru mai firesc, ele fac ca au
toritatea și prețuirea să 
nu poată fi dobîndite de- 
cît dacă sînt meritate, 
justificate. De altfel, din- 
totdeauna, așa s-a creat 
adevărata autoritate.Ne sosesc la redacție zeci de scrisori care ne vorbesc de mari familii, deosebit de armonioase. Copiii, care au parcurs drumuri din cele mai diferite lor, mai zuldespre rolul uriaș pe care 
l-au avut în existența lor 
cele învățate, deprinse, 
văzute, simțite în propria 
familie, principii care-și 
dovedesc în continuare 
valabilitatea.O asemenea scrisoare este cea a lui Aurel, unul dintre cei opt copii ai familiei Preeup din comuna Botești, regiunea Iași.

Laminorul
Bluming 
de 1300 mmLa Combinatul siderurgic de la Hunedoara au început lucrările de construcție a unui nou agregat siderurgic — laminorul Bluming de 1 300 mm. Constructorii hunedoreni toarnă în prezent fundațiile halei care va adăposti gigantul laminor, efectuînd concomitent lucrări pentru aprovizionarea cu apă, canalizare, drenări și pentru trasarea căilor de acces. Pe șantier au lost create din timp condiții pentru ca lucrul să se poată desfășura normal în tot timpul iernii. In 1968, cînd noul obiectiv cincinalului va Ii dat în ploatare, capacitatea deminare a Hunedoarei va spori de peste 1,5 ori față de aceea a actualului laminor Bluminq.(Agerpres)

al ex- la-
și sînt azi, la rîndul capi ai unor familii tinere, găsesc răga- necesar să ne scrie

Natalia STANCU

(Continuare 
în pag. a II-a)

Telegramă

UNION MINIERE
Șl INTERESELE

POPORULUIUn domn elegant ieșea într-o dimineață furios din clădirea guvernului congolez. Ziariștii care-J așteptau au fost expediati printr-un gest scurt: „N-am timp de interviuri domnilor. Vine furtuna". A trîntit ușa „Mercedes"-ului care-l aștepta și a dispărut. Era baronul Lambert, administrator al „Companiei du Haut Katanga", deținătorul pachetului de acțiuni al vestitului concern „Union Miniere". Furtunile tropicale însoțite de fulgere și trăznete încep în capitala Congou- lui (Kinshasa) la ora prînzului. Dar nu la acestea se referea furiosul baron. Furtuna se pregătește in re-

Excelenței Sale generalului NE WIN
Președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii BirmaneRANGOONCu prilejul celei de-a XlX-a aniversări a independenței Uniunii Birmane, am deosebita plăcere să transmit, în numele poporului român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, de progres continuu și prosperitate pentru poporul Uniunii Birmane.

CH1VU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

CONGOLEZIațiile dintre guvernul congolez și „Union Miniere" — remarcase a- genția France Presse. Guvernul congolez îndrăznise să dezvăluie ceva din afacerile veroase ale narhului cuprului* — Union niere.
Pene toto“

cite „mo-Mi-

Primii europeni venitl în Congo au stirnit un viu interes prin însemnările lor despre jungla congoleză pe care o denumeau „iadul verde". Dar interesul pentru peripe-, tiile exploratorilor s-a diminuat destul de repede, căci ceea ce congolezii denumesc „pene toto" („lăcomie de cîștig") a eclipsat importanta descoperirilor qeografice. Mirosul diamantelor (provincia Kasai), al fabuloaselor zăcăminte de cupru, zinc, cobalt, uraniu (provincia Katanga). al bauxitei (regiunea Soubi) a atîtat apetiturile. „Sub fiecare metru pătrat de pămînt congolez există comori nebflnuite". scria la începutul secolului unul din consilierii coroanei de la Bruxelles. Iar pămîntul congolez avea să devină „proprietatea personală" a regelui belgian Leopold al Il-lea.
Laurenfiu DUȚA

(Continuare în pag. a VI-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA

Noi "P ATTFR FAMELIAS"
construcții 
sanitare

In anul care a trecut au fost date în'. folosință spitalul din Suceava și cel de hgll pulmonare din Baia Mare, ambele însusnînd 825 de paturi, preaum și policlinici in București și în alte localități. In stadiu avansat de finisare sînt spitalețe de neuropsihia- trie din Gătaia, cele de afecțiuni neuropteihice din orașul dr. Petru Grbza și Jebel, sanatoriile TBU din Poiana Mare și Floreșii,. avînd o capacitate totală de peste 2 300 de paturi, precum și policlinicile din Hîrpova, din zona industrială a'.orașului Iași și cea universitară' din aceeași localitate.Baza matetrială a ocrotirii sănătății se via îmbogăți în continuare și în- cursul acestui an, cînd vor fi 'terminate noile spitale din Hunedoara și Slobozia, cu o capacitate de peste 1 100 paturi, precum și policlinicile din Slatina, Piatra Neamț, Turnu Măgurele și Tr. Severin. In cuzs de execuție se află construcțiile spitalicești din Caransebeș, Craiova, Constanța, Pitaști, Baia Mare, de pediatrie din Iași, complexul senatorial din Her- culane, care vor însuma circa 4 000 de paturi. Vor fi deschise șantierele policlinicilor din Rupea, Huedin, Bistrița și Mangalia.In lucrările de proiectare și execuție s-a ținut seamă de progresele realizate pe plan mondial, precum și de necesitățile actuale ale medlcinei. O atenție deosebită se acordă măririi gradului de confort prin realizarea de camere cu maximum patru paturi, cu instalații de semnalizare optică și acustică între bolnavi șl personalul medico-sanitar, precum și cu grupuri sanitare proprii. Sînt prevăzute la noile spitale sectoare bine delimitate pentru diagnostic și tratament, încăperi de zi pentru bolnavi sau pentru primirea vizitatorilor.Soluția adoptată în construcții este de monobloc, ceea ce permite o circulație redusă șl o grupare mai corespunzătoare a încăperilor și sălilor pe funcțiuni. In finisarea interioară sînt folosite materiale noi, ușor de întreținut. (Agerpres)

sensuri si nonsensuri
I

(Urmare din pag. I) știu (Mihai S. — lt ani, din București).

Vie activitate 

in portul 

Constanța
Ultimele zile ale anului 1966 și primele din acest an au consemnat o vie activitate în portul Constanța. Se află la dane zeci de nave românești și străine care încarcă și descarcă mărfuri. In luna decembrie, prin poarta maritimă a țării au fost expediate importante cantități de produse românești : instalații de foraj, autocamioane și piese de schimb auto pentru R. P. Chineză, truse de sudură, mașini de găurit și ferăstraie alternative pentru Turcia, rulouri compresoare și cauciuc sintetic pentru Japonia, carbid pentru Arabia Saudită, covoare de tip oriental și instrumente muzicale pentru Anglia, sodă caustică pentru Egipt și altele.Flota maritimă comercială a transportat în anul 1966 pe mări și oceane cu aproape 400 000 tone mai multe mărfuri decît în 1965.

Se umplu sticle cu frucola

Ni se vorbește în ea despre condițiile grele în care a muncit tatăl, Constantin, pentru a-și întreține familia, despre dăruirea mamei care făcea din noapte zi pentru a face față gospodăriei, despre tactul și înțelepciunea cu care cei doi și-au ajutat și sfătuit copiii în momentele de cumpănă, despre mulțumirea și bucuria pe care o încearcă amîndoi, azi, la 68 și 63 de ani, văzîndu-și copiii învățînd ori așezați pe la casele lor, capabili să-și cîștige cu cinste e- xistența.Dar iată și o altă scri- soare : semnatarul, care a avut de suferit el însuși de pe urma felului cum a fost orientat pria familie, plînge fratele pe Negai Ion, clasa a Vil-a. Acesta nu prea are timp să se ducă la școală și nu se poartă suficient de respectuos cu mama lui. De ce își permite Ion — deocamdată inconștient — lucrul acesta ? Pentru că el se bucură de complicitatea tatălui său, cu care întreține relații „amicale", fumînd împreună, picior peste picior, bînd u- neori și hoinărind braț la braț prin sat.Unele relatări cuprind implicit acuzări din cele mai grave care țin de încălcarea răspunderilor fundamentale ale unui părinte : de a asigura liniștea, dezvoltarea normală, echilibrul firesc al copilului care, mai ales la un moment dat, traversează o vîrstă critică. Este greu și nici nu urmărim să facem o distincție categorică. In orice caz, mulți dintre cei cu care am vorbit și care nu beneficiau de un climat favorabil în familie, făceau un reproș mai direct sau mai ocolit tatălui.

în pro- îȘi maielev înde- mic,

— Tata a plecat de acasă. Ne trimite 400 lei pe lună. Dar nu vrea să spună nici măcar în ce oraș se află (Radu și Sandu I, 11 și 9 Făurei).— Tata gat pe
ani dinne-a alun- mine și pe maică-mea și a adus în casă o persoană străină (Cornelia C., — 16 ani, din București).— Tata vine uneori beat, înjură și lovește fără motiv pe mama, repezindu-se uneori și la noi. Ne refugiem uneori în pijamale, vara, iarna, prin vecini. Și asta se în- tîmplă de cînd mă

Cît de departe sînt a- cești părinți- de acea sferă atît de cuprinzătoare și nuanțată a grijilor și îndatoririlor Cît de mult cu imaginea părintelui care își ocrotește și sprijină copiii, comportările acestor oameni egoiști, lași și brutali, care își măsoară forțele pe trupurile plăpînde ale propriilor lor copii! Actele lor, acte ale unor infractori sociali, vorbesc de dispariția unui sentiment fundamental, sentimentul patern — semn de adîncă dezumanizare.Nu se poate să nu faci o legătură între comportarea lui Florian S. de 15 ani, din București — trimis o vreme la o școală de reeducare — și atitudinea tatălui său care, de o gelozie maladivă, o brutaliza deseori pe maică-sa, făcînd scandal din nimic. Și, de asemenea, nu poți să nu faci legătură între comportarea luiConstantin V. tot dinBucurești care își vinde hainele și a fost eliminat de 5 ori din școală — de cîteva ori pentru agresivitatea vădită față de profesori — și faptul că are un tată brutal, scandalagiu, neglijent și o a treia mamă vitregă. Am semnalat prin aceste exemple cîteva situații extreme, mai rare, pe care le-am dori înlăturate desăvîrșire.

părintești I contrastează consacrată a

CONFLICTELE 
MĂRUNTE Șl 
TEMPORARE 
DIN FAMILIE 
ASPECTE 
NEGLIJABILE ?Anularea sau degradarea sentimentelor de prețuire și afecțiune reciprocă creează în familie un climat care afectează dezvoltarea firească a personalității copiilor.Transcriem părerea tovarășei Vasilescu Pățiți, dirigintă la o școală generală din raionul 23 August :— La elevi cu vățătură uneori mai tîrziu decît era poate necesar — din cauza marii lor rușini și discreții — că aveau familii dezorganizate. Părinții

Convorbire cu dr. Bernard BARHAD, 
director adjunct științific 

al Institutului de igienă-București

— Ultimii ani ne-au furnizat cî- teva cazuri limită de rezistență la frig. Iată două dintre ele : Vickie Davies, o fetiță în vîrstă de doi ani din Marshalltown (S.U.A.), a fost expusă accidental la o temperatură de —16°. Cînd a fost găsită, temperatura sa internă coborîse la numai 30°. Au fost necesare două ore și jumătate pentru a fi readusă la temperatura de 37°C. în anul 1958, un grup de fiziologi americani și norvegieni a descoperit că indigenii din Australia trăiesc adesea goi în deșerturile unde noaptea temperatura scade sub 0°. Uimitor este faptul că noaptea acești oameni intră în hibernație, la fel ca ursul sau marmota în timpul iernii. Metabolismul lor scade cu 30—40 Ia sută, iar temperatura cu 2—3°. Cercetările științifice efectuate pentru descifrarea mecanismului de adaptare la temperaturi scăzute au căpătat actualmente o mare amploare în legătură cu necesitatea de a se găsi posibilități de creștere a rezistenței organismului la frig. Studiile au arătat că prin adaptarea organismului, frecvența îmbolnăvirilor din pricina frigului scade în mod evident (se cunoaște robustețea și numărul

cei mai mulți dificultăți la în- am descoperit

nici nu-șl dan seama cît 
de intens participă copiii 
la toate momentele fami
liale, inclusiv la încordă
rile care apar. Nici nu își 
dau seama cît de tare in
fluențează asemenea ten
siuni viața și chiar con
cepția despre viață a co
piilor care între 16 și 19 
ani se găsesc la o vîrstă 
critică. Am aflat într-o zi de la o elevă cu ochii înroșiți de plîns că tatăl ei a părăsit casa. După o vreme a venit singură și mi-a spus : „Știți, tata s-a întors !“ Părea împăcată, dar pe chipul ei se săpase deja o cută.Este un lucru știut: 
transmițînd cunoștințe va
riate, școala nu urmărește 
numai'dezvoltarea cunoș
tințelor intelectuale ci și 
a resurselor de sensibili
tate și afectivitate a ele
vilor.— Și,desigur, ea ar trebui să o facă și mai intens ținînd seama de solicitarea atît de multilaterală a familiei moderne. 
Dar școala arareori poate 
face un lucru constructiv 
atunci cînd mediul fami
lial acționează în sens in
vers — constata tovarășul 
I. Mocanu, director al școlii generale nr. 85 din București.
SĂ NU RĂMlNEM 
DATORI COPIILORCopiii reacționează, desigur, diferit la lipsurile și slăbiciunile educative ale părinților. Unii suferă în modul cel mai adînc consecințele lor nefaste

dacă mina alunecă, frînează sau zgîrie (!). Pentru proba „comportare la ștergerea cu guma", liniile trase pe hîrtie se freacă ușor cu o gumă moale în lungul... liniilor și eventual (!) transversal pe acestea. Practic, trage e de care venit undeempirice și unde ajutorul ministerului și al institutului de cercetări e un fel de „rara avis", calitatea nu se ridică la nivelul cerut.

controlorul de calitate linii și șterge cu guma. Nu mirare că într-o fabrică în exigența încă nu a de- o preocupare constantă, C.T.C.-ul uzează de metoda

a și manualele, rechizitele constituie „unelte" de neînlocuit nu numai în procesul de instruire a elevilor și studenților, ci și în activitatea unui mare număr de oameni de cele mai diferite profesii și vîrste. Unele rechizite de producție românească au ajuns să rivalizeze ca aspect și caracteristici tehnice cu cele produse în țări cu vechi tradiții în această industrie. In ultimii ani rechizitele noastre școlare prezentate la diverse expoziții și tîrguri internaționale au fost bine apreciate.Subliniind aceste realizări, ne întrebăm totuși în numele multor e- levi, studenți, profesori și părinți cu care am stat de vorbă : oare față de cerințe ca șî față de posibilități este întru totul corespunzătoare calitatea rechizitelor trimise în magazine ?
Creioanele. In- rontestabil, în producerea lor s-au făcut importante îmbunătățiri. Complet modernizată, fabrica de creioane din cadrul IPROFIL „Republica"-Sibiu a trecut în ultimul an în paleta calităților 47 de sorturi noi ; au fost schimbate rețetele creioanelor colorate și copiative ; a fost înălțată cu încă 8 trepte și scara durităților la creioanele pentru desep artistic și tehnic — de îa 

6 B la 9 H. Din păcate însă, lipsuri mai vechi a- nulează în bună parte pozițiile cucerite. „Lemnul creionului — se impută adesea — opune prea mare rezistență la tăiere". Să fie vorba de vreo taină greude dezlegat ? în fond, pentru rezolvarea unor asemenea probleme există un institut de cercetări al Ministerului Economiei Forestiere. S-a ocupat INCEF-ul de soluționarea lor ? Da. Numai că se împlinesc... 14 ani de cînd a înscris în planul său de cercetări tema „Ameliorarea lemnului de tei necesar creioanelor", dar ea n-a fost rezolvată nici pină astăzi. Ce măsuri a luat ministerul ? A mai a- dăugat în planul de asistență tehnică al institutului încă o problemă — „îmbunătățirea calității impregnării lemnului pentru creioane" — dar, pe la jumătatea a- nului trecut, le-a scos din plan pe amîndouă.în discuție este și calitatea minelor la unele creioane, în special la cele colorate, care zgîrie și se rup ușor la ascuțire. Cum se explică aceste lipsuri ? Să ne o- prim asupra modului în care se efectuează controlul calității. Se ia un creion și se scrie cu el. „Așa e regula" — ni s-a spus. Facem lectura toate probele de control ale minelor sînt prevăzute a se face „organoleptic", adică cu ajutorul... simțurilor. Bunăoară, pentru proba „alunecare a minei la scriere", indică următoarea „metodă" : trag linii (cu mîna) cu viteze apăsări diferite

(mai ales cînd acestea sînt încălcări grave ale vieții de familie), alții profită de ele, chiar și de cele mai mărunte și aparent neglijabile, pentru a se sustrage propriilor lor datorii. Ei exploatează o dezorganizare temporară sau mărunță a familiei vrînd să-și creeze acoperiri pentru propriile lor greșeli, care, de fapt, nu pot găsi nici un fel de justificare. Situația este extrem de tristă, așa cum spunea tatăl tînărului Constantin C., citat mai sus, care își vindea hainele — acuzîn- du-și părinții că-1 țin dezbrăcat — pentru ca să-și strîngă bani de mașină.Alți copii, dimpotrivă, cu o forță nebănuită se ridică chiar deasupra celor mai mari neplăceri familiale, le înfruntă cu tărie, animați poate și de dorința de a se desprinde cît mai ireversibil de ele.— Mai deunăzi o elevă de 16 ani a avut o ieșire neobișnuită de nervozitate în timpul orei de clasă. Am aflat că e- leva stătea de mai multe zile prin vecini, că fugea de-acasă pentru că maică-sa voia să o mărite cu sila, ca să poată conviețui mai departe în deplină armonie cu cel de-al doilea soț. (Cred că ar fi necesar de discutat o dată și despre responsabilitatea acestor părinți, care ar trebui să se lupte ca să dezică porecla de vitregi). Am intervenit — și nici nu știți ce bine învață această fată dornică să absolve școala, ca să nu mai fie la discreția hotărîrilor

de

nesăbuite ale părinților 
— ne spune pedagoga 
Ileana Marinescu.Este vorba aici, desigur, de cazuri în care mentalitatea socială, personalitatea precoce și superioară a copiilor, ecționînd, înlocuiește pe părinți, găsind calea cea mai demnă de urmat. Este însă trist că sînt copii de la care se cer eforturi a- tît de mari. Comportarea lor este, chiar dacă ei nu o urmăresc, un vot blam pentru părinți.Poate tocmai de aceea, societatea, prin legile ei, intervine direct în viața unor familii, ne spunea tov. Valentina Diaconea- sa, asistentă socială șefă la Sfatul popular 16 Februarie. Serviciile de asistență socială, forurile e- ducative au nu numai permisiunea, dar și datoria ;de a interveni în familiile în care există manifestări ale unei ganizări familiale tulbura existența că a copiilor.Milităm, însă, o mobilizare și mai energică a tuturor forțelor, pentru o activizare în a- cest sens a întregii opinii publice capabilă să reamintească cu promptitudine rințl de foarte vechi pe care cunoștea și „pater familias". Nu acela invocat de Ion C., care știa numai să mutileze viața copiilor săi și să formuleze pretenția unei autorități absolute.

dezor- ce ar fireas-pentru

• •♦•••*• • •*•*•*•*•*•*•*,

sînt produse „Chimica"- o întrenrin- căreia co-

unora dintre pă- sarcinile lor le străvechiul

Urmele unei străvechi civilizații (Cetatea Heracleea, odinioară la țărmul Pontului Euxin, 
azi pe malul lacului Razelm) Foto : Ion Miclea

Stilourile ți cre
ioanele mecanice lucrate la „Flamura rosie“-Sibiu și-au cîștigat încrederea publicului larg, colectivul fabricii perseve- rînd, nrin aplicarea unor soluții ingenioase. De linia îmbunătățirii « atît a aspectului cît și a funcționalității. Pe piață întîlnim însă si alt.e mărci de stilouri. în majoritate realizate de întreprinderi ale industriei locale. O parte de Cluj, deremerțul îi refuză u- neori chiar și arhicunoscutul și demodatul toc. O cantitate si mai mare se produce la I.I.R. Sibiu. Calitatea acestor stilouri ? Despre primele 4 000 de bucăți știm că s-au născut mai scurte cu 5 mm decît norma internă. Directorul fabricii ne asigură că performantele ultimului tip denumit „Dumbrava" sînt excelente. Și. ca să ne demonstreze cele spuse, scoate din buzunar propriul stilou, abia omologat, stiloul nu scrie, vorbă-n vorbă, iese principala cauză a la acest produs:

*

— ni s-a spi__  - _____STAS-ului. Intr-adevăr,
dese seȘiobservă

un făcut, din iveală

CAPACITATEA DE ADAPTARE
A OMULUI LA FRIGferența de temperatură dintre corpul nostru și aerul înconjurător. Ca urmare a unor legi fizice binecunoscute, pierderea dură scade simțitor. de căi-

I

Venirea iernii este totdeauna anticipată de plecarea păsărilor călătoare. Ele străbat sute și mii de kilometri numai pentru că n-au reușit, în sute și mii de ani, să se aclimatizeze și aceasta în timp ce copiii — cu cîteva luni în urmă fericiți sub razele soarelui de cuptor — așteaptă ninsoarea ca pe un dar prețios. In convorbirea avută cu dr. Ber
nard Barhad, ne-am propus să examinăm adaptabilitatea omului la frig, mai ales că de cîteva zile buletinul meteorologic anunță „temperatură în scădere" pe întreg cuprinsul țării.scăzut de îmbolnăviri la siberieni, ca să nu mai amintim de celebrele saune ale finlandezilor, care, după baia de aburi, ies în curte și se „tăvălesc" goi în zăpadă).

Cum se realizează 
adaptarea ?— însuși ciclul anotimpurilor creează premisele ei: între cămașă și palton sînt lunile hainei și pardesiului. Trecerea bruscă de la vară la iarnă ar atrage după sine scăderea temperaturii corpului, cu urmări dintre cele mai grave. A- daptarea se mai face și... tremu- rînd. Altfel spus, frisoanele, aceste contracții involuntare ale mușchilor, repetate de 5—10 ori pe secundă, duc — ca orice contracții — la dezvoltare de căldură. Una din căile prin care organismul nostru împiedică scăderea temperaturii sale o conștituie intensificarea metabolismului, sau, cum se mai spune, termoreglarea chimică. Organismul are însă și posibilitatea de a reduce pierderea de căldură. Vasele de sînge periferice se contractă, sîngele este împins spre interior, pielea devine mai puțin irigată (de aceea e palidă) și daci mai rece, redueîndu-se astfel di-

I Are buna 
la frig vreo 
cu alimentația ?

adaptare 
legătură— De remarcat că iarna, nevoia de lichide se micșorează foarte mult. Aceasta se datorește faptului că organismul nu mai pierde prin evaporare decît foarte puțină căldură. Pe de altă parte însă, crește necesitatea de hrană ; așa se explică consumul mare de grăsimi și, în general, mesele mai bogate. Este de fapt o consecință a creșterii metabolismului.

I Ce se înțelege prin 
călirea organismului ?— Este de fapt vorba de un antrenament al corpului la condiții meteorologice. Ca orice antrenament, se face în timp. Cu cît se începe de la o vîrstă mai timpurie, aș spune chiar din copilărie, cu atît mai bine. Totul trebuie făcut metodic. Pentru a se ajunge la starea de călire este necesar ca organismul să stea sub influența temperaturilor scăzute timp cît mai îndelungat, însă în mod treptat : se vor face dușuri, începînd cu apă la temperatura camerei și terminînd cu apă rece și zilnic frecții cu prosoape ude. în acest fel funcțiile de termoreglare se vor acomoda cu reacțiile la frig, iar rezistența organismului și capacitatea de muncă vor crește considerabil, șeală

I
Iată de ce este o mare gre- de a înfofoli copiii.

Se spune de obicei 
că frigul este mai pu
țin. nociv decît curen
tul. Care-i explicația ?

— Frigul, gerul chiar, au o valoare constantă. Pentru organism sînt dăunătoare schimbările bruște de temperatură. De aceea, trebuie să evităm curentul puternic care „uzează" aparatele de termo- reglare ale organismului, slăbin- du-i rezistența față de îmbolnăviri. Cu toate acestea, nu trebuie să fim împotriva oricărui curent. Oscilațiile de 2—3° sînt favorabile procesului de călire. De aceea, trebuie combătut obiceiul acelor persoane care „luptă" pentru eliminarea oricărei mișcări a aerului în locuințe sau la locul de muncă, căutînd să închidă ermetic ușile și ferestrele. In schimb, sînt necesare măsuri speciale de a reduce, în acest anotimp, curenții puternici care se formează în halele industriale, la intrarea în holurile teatrelor, cinematografelor, marilor magazine, amplasîndu-se perdele de aer cald.
Am asistat la cîteva 

antrenamente pe ză
padă ale sportivilor. 
Frapează faptul că 
sînt. îmbrăcați cu dotiă- 
trei tricouri subțiri, 
cînd ar putea avea 
treninguri groase. Să 
fie o explicație... eco
nomică ?— Nu grosimea îmbrăcămintei ne ține de cald, ci numărul de straturi pe care îl interpunem între organism și mediul exterior. S-a constatat că cei ce nu se îmbracă cu haine groase, dar posedă mai multe straturi de vestminte subțiri, sînt mult mai bine apărați de frig. Aceasta se explică prin faptul că între aceste straturi se interpun pături de aer, jucînd un rol de izolator față de atmosfera exterioară. Așa procedează sportivii și bine fac : mișcările sînt mai lejere

/

Ca Și. la deficiențelor întreprinderea este profilată pentru spalieri necesari susținerii viței de vie, garduri prefața .sat? cărămiziDe ce ția de stilouri — a ______mura roșie", unde există și tradiție, și oameni de specialitate cu o bogată experiență? Din cauza calității, comerțul a fost nevoit să contracteze pentru 1967 mult mai puține stilouri și pixuri decît în 1966, Sînt încă multe alte rechizite școlare care, din pricina slabei calități, sînt refuzate de comerț sau stau nevîndute în rafturi. Compasurile și raportoarele produse de I. O. „Metalurgica“-București sînt încă la nivelul prezentării lor din 1950. Ascuțitoarele furnizate de I.O.I.L. „Metaio-lemn“-Oradea, pe lîngă faptul că nu ascut, au un aspect puțin atrăgător ; penarele executate la IPROFIL „Tehno- lemn“-Timișoara, ca și gumele de la „Dermatina“-Timișoara, nu-și găsesc de ani de zile un format și o prezentare corespunzătoare.Din discuțiile purtate cu numeroși specialiști a reieșit că principala greutate în realizarea unor rechizite de bună calitate constă în modul defectuos de organizare a producției acestor articole. Intr-adevăr, rechizite școlare fabrică aproape 40 de întreprinderi ce aparțin de 6 ministere ! Este limpede că o asemenea dispersare stînjenește orientarea producției de rechizite potrivit unei concepții u- nice. care să țină seama cu adevărat de cerințele reale ale consumatorilor. Așa cum am văzut, se pare că rechizitele sînt tratate cu indiferență. Ministerul Industriei Chimice, de exemplu, a fost solicitat în repetate rinduri să coordoneze cel puțin producția rechizitelor confecționate din hîrtie care se realizează în 14 fabrici, majoritatea aparținînd acestui minister, dar concret nu s-a realizat nimic.Apare evidentă necesitatea ca factorii de care depinde producția de rechizite să analizeze diferitele aspecte pe care le ridică perfecționarea acestor articole de largă folosință, ca și numeroasele soluții practice propuse în acest scop cu diferite prilejuri, pentru a se răspunde tot mai bine exigențelor cumpărătorilor.

și chiar săpun de rufe, nu este extinsă sec- rechizite — deci și de întreprinderii ,.F1a-
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și le este șl cald. Hainele de lînă și blănurile sînt călduroase tocmai pentru faptul că perii de origină animală prezintă în interiorul lor aer, de-a lungul întregului fir.
I Dar capul ?— A merge cu capul acoperit sau descoperit este o chestiune de a- daptare, de obișnuință. în orice caz însă, dacă am început iarna cu căciula sau pălăria pe cap, așa trebuie s-o terminăm. în zilele foarte geroase este recomandabil a merge cu capul acoperit.

Nicolae BRUJAN

I Despre „țuiculita 
care încălzește" ce pă
rere aveți?— Alcoolul consumat în cantitate mică dinamizează circulația sîn- gelui, ceea ce încălzește. Dar însăși această accelerare duce, i._ scurt timp, la o pierdere masivă de căldtlră. Obiceiul de a bea rom. coniac, țuică tare, special, poate avea cele mai grave. pe munte, consecințe din

Deci, este periculos, cit 
cunoașterea anumitor 
legi. Mai mult, j 
și-a cucerit un loc 
parte în industrie, de
venind din < 
un aliat prețios.— Mai ales medicinii. Temperaturile joase creează condiții pentru operații din cele mai dificile care altfel nu ar putea fi efectuate. Frigul ne este prieten atunci cînd știm să ni-1 apropiem.

Valentin HOSSU

Timpul probabil pentru zi
lele de 5, 6 și 7 ianuarie
1967 : Vremea se răcește, mai 
aleș în nordul tării. Cerul va fi 
mai mult acoperit. Vor cădea 
ninsori in cea mai mare parte a 
țarii. Vîntul va sufla potrivit, cu 
unele intensificări din sectorul 
nordic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 10 
grade și zero grade, local mai 
coborîte, iar maximele între 
minus 6 și 4 grade. Ceață locală, 
«n București : Vreme in curs de 
răcire. Cerul va fi mai mult 
acoperit. Ninsori slabe. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de persoane din 
31 decembrie 1966 au ieșit următoa
rele opt combinații de litere : 
wW-KăI; W f Cd J.S.H; O.K.E.; 
W. T. C.; P. P. P.; T. m. F.; O. W. G.
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Mineralierul

PIERDERILOR PLANIFICATE
Anul trecut, din cele 27 gospodării de stat din Trustul Gosțat București, 12 au fost planificate să lucreze cu pierderi. De ce ? Tov. GRIGORE CHIȘLEANU, directorul trustului, a încercat să explice această situație : 

„Nu există o corelare între prețu
rile de cost și cele de vînzare. La 
unele produse prețul de cost este 
mai mare decît cel de vînzare. 
Diferența constituie pierderea pla
nificată".Această logică duce la autollniș- tire sau, cum spun unii conducători de gospodării de stat, face să se lucreze „cu oala acoperită". 
Pierderile planificate, 
mails In G.A.S., 
zS pe lucrătorii din 
lă folosească toată 
forța lor de muncă tn vederea redu
cerii prețului de cosi al produselor. Normal ar fi fost ca, încă de la stabilirea indicatorilor de plan, pe baza unei cunoașteri amănunțite a situației economice din anii prece- denți să se definească un asemenea profil de producție și dezvoltarea acelor sectoare care să permită obținerea unor producții maxime la un preț de cost redus. Experiența multor gospodării de stat fruntașe constituie o dovadă că prin așezarea mai bună a sectoarelor de producție și a culturi-

veche ano- 
nu sllmulea- 
«ceste unități 
capacitatea țl

lor, prin stabilirea rațională a speciilor de animale se pot elimina pierderile planificate, ob- ținindu-se beneficii mari. De pildă, Gospodăria Agricolă de Stat Căză- nești a ajuns, în 1965, să realizeze un beneficiu de circa 5 milioane lei. Beneficii însemnate au obținut și obțin, an de an, și gospodăriile de stat Băneasa, Giurgiu, Chirnogi, Mînăstirea, Ulmeni și altele din Trustul Gostat București. Aceste rezultate se datoresc și stabilității cadrelor de conducere din unitățile respective, experienței bune pe care au acumulat-o în decursul anilor. Gospodăriile amintite ar putea constitui un exemplu pentru celelalte, care au rezultate financiare nefavorabile.Cînd există o asemenea experiență pozitivă, de ce nu se trece la generalizarea el ? De ce unele gospodării de stat sînt sortite să înregistreze numai pierderi ? La a- ceastă întrebare tov. Grigore Chișleanu a precizat că se înregistrează pierderi planificate în zootehnie, legumlcultură, cultura orezului tabile le, ci acest cui se datorește rentabilitatea slabă a unor culturi sau ramuri. Noi înclinăm să credem că pierderile
— activități mai puțin ren-— dar nu în toate unltăți- numai la unele din ele. Din răspuns nu a rezultat clar

Ce se pierde prin denaturarea
atribuțiilor maistrului

Experiență îndelungată, nivelul înalt de calificare al unul muncitor nu pot substitui, în anumite situații, cunoștințele maistrului sau inginerului. în procesul de producție apar probleme, greutăți pe care muncitorul, de unul singur, nu le poate întotdeauna rezolva sau înlătura. Nu întîmplător asistența tehnică calificată și permanentă în toate schimburile este considerată ca un element hotărîtor al organizării producției, de care depinde, în marc măsură, rezultatele in muncă ale fiecărui muncitor. Să vedem cum funcționează această verigă în angrenajul producției la întreprinderea „Tcxtila“-Pitești.Conducerea întreprinderii susține că asistența tehnică este organizată corespunzător, în raport cu cerințele producției. Cadrele de ingineri și de tehnicieni sînt repartizate judicios pe toate schimburile. „De altfel, rezultatele obținute vin să confirme că am reușit să îmbunătățim radical asistența tehnică — afirmă tov. Ion Mircea, directorul fabricii. Dacă in 1965 valoarea refuzurilor definitive s-a ridicat la peste 5 000 000 lei, anul trecut ni s-au respins definitiv produse în valoare de circa 500 000 lei. S-a redus și procentul de cupoane. Planul se realizează ritmic, decadă cu decadă, iar în schimburile II și III producția este, în mod constant, la nivelul primului schimb, uneori chiar mai mare. Lună de lună am realizat toți indicatorii de plan".Argumente cît se poate de convingătoare. Din discuțiile avute cu cadre tehnice și muncitori din secții au rezultat și alte fapte care confirmă contribuția tot mai mare pe care maiștrii și inginerii o aduc la bunul mers al producției. La filatură, de pildă, indicatorii proiectați au fost depășiți ; aici se obține cea mai înaltă productivitate pe țară din ramura industriei bumbacului. La noua țesătorie sînt locuri de muncă Unde muncitorii deservesc 16 și chiar 21 de războaie automate. La asemenea rezultate s-a ajuns în mare măsură datorită u- nor îmbunătățiri aduse procesului tehnologic de către cadrele tehnice din fabrică.S-ar părea că problema asistentei tehnice la această întreprindere a găsit o rezolvare optimă. Repartizarea rațională, bine dozată a conducătorilor direcți ai producției pe schimburi și pe locurile de» muncă nu poate fi însă considerată decît o premisă a asigurării a- sistenței tehnice, a îndeplinirii atribuțiilor principale ce revin maiștrilor. ajutorilor de maiștri, tehnicienilor și inginerilor. Esențial de știut este însă cît anume din timpul lor de lucru afectează aceștia supravegherii proceselor tehnologice, îndrumării directe a activității muncitorilor, adică asistentei tehnice propriu-zise ? Dintr-un sondaj efectuat recent în secția vopsitorie a reieșit că în această privință lucrurile nu stau chiar așa de bine. Fotografierea zilei de muncă a unui maistru vopsitor a arătat că în cea mai mare parte din timp, anume 42,2 la sută, acesta se ocupă cu... calcularea rețetelor de vopsit pe partizi. Pentru supravegherea proceselor tehnologice a folosit numai 14.8 la sută din cele 480 d.e minute. Concluzii similare s-au desprins și din fotografierea zilei de muncă a unui ajutor de maistru : în ziua respectivă, el s-a ocupat numai 146 de minute de supravegherea proceselor tehnologice. Restul timpului ? Activitate

de dispecerat, îndeplinirea multor sarcini care nu-i revin.Există la unele cadre tehnice din întreprindere părerea că numai maistrul poate calcula rețetele de vopsit pe partizi. „De la o partidă la alta, rețeta de vopsire se modifică — arată ing. Sabina Barbu, șeful secției finisaj. Este nevoie să se înlocuiască colorant!! care lipsesc cu alții, și numai maistrul poate stabili echivalentul". Dar tehnologul secției ce atribuții îndeplinește ? Oare nu el este acela care are ca principală sarcină stabilirea tehnologiei nu linii mari", ci și în Timpul cheltuit cu rețetelor de vopsit folosit de maistru urmări îndeaproape pectați parametrii concentrația în băl. pe faze. „Maiștrii de ajutorii de maiștri" — ni s-a spus. Dar în ce măsură, dacă și ei folosesc numai o treime din timp pentru supravegherea proceselor tehnologice ? în schimb, se ocupă de aprovizionare, de întocmirea a fel de fel de situații și de alte probleme care nu intră în atribuția lor.Specificul muncii în secția finisaj impune o urmărire atentă, permanentă. în fiecare fază a procesului tehnologic, a parametrilor stabiliți in fișele tehnologice. De a- ceea normal ar fi ca la fiecare mașină, la fiecare agregat, o dată cu rețeta să se dea și fișa tehnologică. Dar fișele sînt ținute în biroul maistrului. Șeful secției afirmă că muncitorii au experiență, cunosc pe dinafară toate tehnologiile. Realitatea este însă alta : în unele faze se încalcă prescripțiile tehnologice. Aceasta este „sursa" unor defecte de fabricație, a nerespectării decît în limite largi a nuanțelor. Iată un aspect esențial scăpat din vedere de maiștri, datorită multiplelor preocupări zilnice ce nu se încadrează în sfera lor de activitate.Inițiativa conducerii întreprinderii de a fotografia ziua de muncă a maiștrilor și ajutorilor de maiștri, pentru a cunoaște în amănunt cum utilizează aceștia timnul de lucru, este meritorie. Ea nu trebuie însă să se limiteze doar la un singur sector, ci asemenea sondaje sînt utile în toate sectoarele — și nu o singură dată, ci de repetate ori, pentru a se desprinde concluzii edificatoare pe baza cărora să se stabilească măsurile cele mai potrivite pentru îmbunătățirea în continuare a asistenței tehnice. Latura care se cuvine întărită este aceea a ajutorului concret, efectiv ce trebuie dat muncitorilor nu numai atunci cînd ei îl solicită, ci permanent, prin supravegherea directă de către maiștri, la locurile de muncă, a desfășurării procesului tehnologic. Pentru aceasta, este nevoie să se definească cît mai bine atribuțiile maiștrilor, ca ei să fie degrevați de sarcini care nu le revin. Locul maistrului și inginerului este în producție, alături de muncitori, acolo unde se hotărăște soarta planului ; ei răspund direct de tot ce se întîmplă în sectorul de activitate unde îșl desfășoară munca. Este evident pentru oricine că îmbunătățirea conținutului asistenței tehnice va avea un efect pozitiv asupra realizărilor din noul an ale colectivului întreprinderii și, cu deosebire, asupra nivelului calitativ al produselor.

numai „în amănunt ? calcularea ar trebui pentru a cum sînt res- tehnologici — temperaturile sînt supliniți .“ — ni

Gheorghe RADEL

au la bază proasta gospodărire a unor unități, unele dispoziții de specializare puțin gîndite.Revenim din nou la experiența existentă în această privință. De mai mulți ani, gospodăriile de stat Oltenița și Băneasa cultivă suprafețe mari cu legume și realizează importante beneficii. De asemenea, G.A.S. Prundu ă cultivat în 1966 o suprafață de 200 ha cu legume și a realizat un beneficiu de 300 000 lei. Cu totul altfel stau lucrurile la G.A.S. Mihăilești, care cultivă legume cu pierderi planificate. Există și cauze obiective, dar cele mai multe din ele sînt de natură subiectivă. Gunoiul pentru răsadnițe se aduce de la distanțe mari — pînă la 100-120 km — legumele timpurii nu se obțin devreme și devin legume tîrzii, ou un preț care nu recuperează cheltuielile mari. Și mai grav este faptul că nu se asigură o desfacere continuă a produselor. „In 1966, spunea tov. VLAD IANCU, inginerul-șef al gospodăriei, deși ne-am numărat prin
tre unitățile care trebuiau să asi
gure aprovizionarea Capitalei, am 
fost nevoiți să livrăm roșii la fabri
ca de conserve Valea Roșie și p« 
piața raionului Tecuci. Costă mai 
mult transportul decît marfa. Nu 
întîmplător fabrica de conserve Va
lea Roșie a facturat roșii fără a le 
ridica. In asemenea condiții nu-i 
de mirare că, în fiecare an, gos
podăria pierde, în medie, 1—-1,5 
milioane lei numai din grădină. 
Ele „mănîncă" și veniturile din 
alte sectoare de producție ale gos
podăriei".Un alt exemplu edificator în ce privește cauzele nerentabilității îl oferă G.A.S. Buciumeni. Aci s-au cultivat 200 ha cu orez. De la a- ceastă cultură s-au realizat pierderi în valoare de 113 000 lei în 1964, 370 000 lei în 1965 șl peste 500 000 lei în 1966. Este un lucru de-a dreptul curios cum este cu putință să se realizeze pierderi la o cultură care aduce altor gospodării de stat și cooperative agricole venituri foarte mari. Există și în această privință o explicație. Recolta medie obținută în ultimii 3 ani s-a menținut la 1 000—1 200 kg la hectar. Conducătorii gospodăriei aruncă această stare de lu- criirf pe fhundații:și „alte calamități". Dar adevărata calamitate o constituie nivelul scăzut al lucrărilor agrotehnice, care a făcut ca orezăria să fie infestată cu mohor. Bineînțeles că este mai ușor să faci o operație contabilă înscriind „calamitățile" decît să te strădu- iești să muncești cu răspundere. De altfel vechea practică a calamităților este scutul sub care se ascund neglijența și lipsa de răspundere pentru realizarea planului și reducerea prețului de cost al produselor.S-au realizat pierderi chiar și la cultura griului, așa cum s-a întîm- plat la G.A.S. Uzun, care a depășit cu mult cheltuielile planificate la această cultură. Justificări există : terenul s-a lucrat greu în toamna anului 1965, s-au dat și cantități mai mari de îngrășăminte chimice decît cele necesare. Pentru a se încadra în limitele prețului de cost s-a impus gospodăriei de către trust să reducă unele cheltuieli cu procurarea sîrmei de balotat, a sacilor și îngrășămintelor ce urmau să fie administrate în primăvară. Sîrma și sacii au fost achiziționate pe alte căi. Rezultatul : producție mică, pierderi mari. Gospodăria a înregistrat în 1966 pierderi de peste 2,5 milioane lei, față de 1 255 000 lei cît avea planificat.

Se știe că specializarea șl concen
trarea producției au o importanță 
deosebită în 
ței unităților 
bine gindile și bine organizate. 
„Am primit sarcina să predăm ti
neret bovin de prăsilă la G.A.S. 
Băneasa, a precizat VASILE DU- MITRAȘCU de la G.A.S. Uzun, deși 
aveam condiții bune de creștere în 
unitatea noastră. După un timp, 
cînd animalele urmau să in
tre în producție, am primit, tot de 
la aceeași unitate, 30 de juninci 
montate. N-ar fi nimic că s-au fă
cut cheltuieli cu transportul ani
malelor, dar din acestea 80 la sută 
au fost reformate din cauză că au 
fost prost întreținute. Dirijarea a 
fost făcută, fără a se cunoaște si
tuația concretă, prin dispoziții de 
la trust".Ne-am adresat din nou tov. Grigore Chișleanu, directorul Trustului Gostat București, pentru a- afla ce se face în vederea remedierii a- cestei sițuații. „S-au făcut unele 
studii și sînt condiții ca să se iasă 
din acest impas — arată interlocutorul. La legume se merge pe con
centrarea suprafețelor și alegerea 
celor mai potrivite culturi. In zoo
tehnie se urmărește îmbunătățirea 
bazei furajere îndeosebi prin extin
derea suprafețelor cultivate cu lu
cerna. In acest an s-au asigurat fu
raje în cantități suficiente și deci 
prețul de cost la lapte nu va mai fi 
depășit". Este un lucru bun. Totuși lucrurile se urnesc greoi din loc. Pe bună dreptate se pune întrebarea : de ce abia acum s-a ajuns la concluzia că o vacă trebuie să fie bine hrănită ca să producă lapte ?Trebuie mers mai în profunzimea lucrurilor. Atîta vreme cît se vor aloca fonduri de la stat pentru acoperirea diferențelor la prețul de cost și nu va exista interes din partea unor conducători de gospodării și de trusturi, pentru a folosi cu pricepere toate izvoarele existente în unități, în scopul obținerii de producții mari cu o eficiență economică ridicată, nu va putea fi înlăturată nici practica pierderilor planificate. în primul rînd, în a- ceastă direcție trebuie să se acționeze.

„LUPENI“
ridicarea eficien- 

afunci cînd sînt

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii

in prima cursa
A intrat în exploatare cel 

de-al 4-lea mineralier — „Lu- 
peni" — din clasa de 25 400 
tdw, construit pentru țara 
noastră în Japonia. El se află 
acum în prima sa cursă spre 
portul Madras din India, de 
unde va încărca minereu pen
tru țara noastră. In cursul a- 
cestui an, flota comercială a 
țării noastre va fi dotată cu 
alte nave, construite în țară 
și străinătate, însumând un 
deplasament de circa 75 000 
tone.

(Agerpres)

NOI SECȚII

FURNIZOARE

DE MATERIALE

DE CONSTRUCȚIE

V

(Urmare din pag. 1)La recenta Plenară a C.C. al P.C.R. s-a vorbit pe larg despre creșterea eficienței activității economice în diferitele ramuri ale e- conomiei. Ne dăm seama că în acest domeniu mai sînt multe de făcut și 'în industria siderurgică, în această ramură sînt condiții ca din aceeași cantitate de materie primă să se obțină o producție cu valoare mai ridicată. Creșterea producției de oțeluri aliate și a produselor cu prelucrare avansată contribuie nemijlocit la îndeplinirea acestui imperativ. Sînt însă și alte căi care permit ridicarea eficienței economice, atît în producerea, cît și în utilizarea metalului. Printr-o acțiune hotărită pentru înlăturarea treptată a rebuturilor în oțelării se pot obține anual în plus zeci și zeci de mii de tone de oțel și importante economii la prețul de cost. Se mai naște necesitatea asigurării unor caracteristici fizico-mecanice constante la oțeluri, creșterii producției de calitatea I și reducerii declasatelor. Pentru valoare a acestor recțiile generaleși conducerile uzinelor au toria să urmărească respectarea cu strictețe a rețetelor și tehnologiilor de fabricație, întărirea disciplinei în producție, îmbunătățirea controlului tehnic de calitate, perfecționarea calificării cadrelor. Pe linia utilizării raționale a metalului, atît în unitățile producătoare, cît și la consumatori, se înscriu măsurile pentru extinderea livrării metalului la lungimi fixe și multiple și optimizarea tăierilor prin folosirea calculatorului electronic de la Hunedoara.Comparativ cu eforturile făcute de stat pentru înzestrarea tehnică și modernizarea producției siderurgice, considerăm că muncii nu a sporit sibilităților. Planul vede în siderurgieportantă la acest indicator. Și posibilități de realizare a acestei sarcini există. Accentul va fi pus pe utilizarea mai bună a capacităților de producție și a forței de muncă, pe introducerea cu mai multă fermitate a metodelor științifice de organizare a producției și a muncii. în acest scop, în anul ’trecut s-au întocmitîntreprins unele acțiuni privind centralizarea în activității ționarea partizarea forței de secții. Urmează toată hotărîrea în viață a măsurilor S-a conturat ferm concluzia că e- lementul esențial pentru organizarea superioară a producției și a muncii îl constituie programarea pe baze științifice a producției de laminate, în scopul utilizării raționale a capacității liniilor de laminare și îmbunătățirii disciplinei contractuale. O programare judicioasă a producției obligă uzinele siderurgice la respectarea cu multă strictețe a disciplinei tehnologice

pe toate fazele procesului de fabricație și presupune mai multă răspundere din partea beneficiarilor în ce privește precizarea dip vreme a sortimentului de laminate.în 1967, sarcini deosebit de importante revin ministerului în domeniul investițiilor, fondurile a- locate dezvoltării siderurgiei fiind cu circa 35 la sută mai mari față de realizările din anul trecut. Pentru ramura noastră, noul an este hotărîtor, în sensul că realizarea integrală și în ritmul prevăzut a lucrărilor de construcții — montaj asigură punerea în funcțiune la termenele stabilite a noilor capacități. Printre obiectivele importante aflate în construcție anul acesta se numără fabrica de aglomerare, primul furnal de 1 700 mc, oțelăria, laminorul Sle- bing, de la Combinatul siderurgic Galați, blumingul de 1 300 mm și un al treilea fir la linia de sîrmă de la Hunedoara, noi capacități de producție la Reșița, Iași, Buzău, București.Țin să amintesc că acum, la început de an nou, avem create condiții mai bune față de anul trecut pentru desfășurarea în ritm susținut a lucrărilor. în cea mai mare parte, documentația tehnică este asigurată, s-a contractat un volum important de utilaje și construcții metalice, care urmează să sosească pe șantier începînd din primul trimestru. Dar aceasta nu ne poate mulțumi. Mai ales, pe șantierul Combinatului siderurgic Galați există și în momentul de față unele neajunsuri care își așteaptă rezolvarea în cel mai scurt timp. Institutele de proiectare — IPROMET și I.P.L. — vor trebui să-și intensifice eforturile pentru a preda cît mai repede proiectele restante, iar constructorul să ia toate măsurile pentru a executa ritmic și integral volumul de lucrări planificat, în condițiile unei stricte economii de materiale, pentru a folosi judicios utilajele de construcție, forța de muncă și a realiza lucrări de calitate. Avînd în vedere că pe șantierul combinatului din Galați trebuie să se realizeze în acest an un volum mare de investiții, considerăm util ca anumite obiective de specialitate de aici să fie preluate de Ministerul Energiei Electrice, iar alte ministere să sprijine temporar șantierul cu echipe de muncitori.Ministerul va îndruma și sprijini mai eficient beneficiarul, constructorul și proiectantul în rezolvarea operativă a problemelor care se ivesc pe parcursul execuției lucrărilor. Vom căuta totodată să urgentăm țară și înlătura aceastăacest scop sprijin din partea celorlalte ministere și mai ales a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini. Amintesc că pentru circa 1 300 tone de utilaje, unele uzine ale ministerului amintit refuză și livrarea lor în 1967.

punerea în rezerve, di- din minister da-CLUJ. Coresp. „Scînteii". — 
Conducte de aducțiune lungi de 
zeci de kilometri, canalizări, 
pavaje, împrejmuiri... Toate a- 
ceste lucrări edilitare, care asi
gură confortul și salubritatea noi
lor cartiere sau o sporesc pe a 
celor existente, necesită cantități 
mari de tuburi de presiune și de 
canalizare, dale, borduri și alte 
materiale. La satisfacerea acestor 
cerințe vor aduce o însemnată 
contribuție secțiile de tuburi de 
presiune „PREMO" și de tuburi 
de canalizare aflate în construcție 
la întreprinderea de prefabricate 
de beton din Turda. Prima secție 
va produce anual 97 km de tu
buri de presiune, iar cea de-a 
doua 14 (100 mc de tuburi de ca
nalizare. Noile secții vor fi adă
postite într-o hală avînd o supra
față de aproape 10 000 mp. Pen
tru o deplină valorificare a mate
riei prime, aici se vor fabrica a- 
nual alte 2 000 mc de elemente 
prefabricate și anume borduri, 
dale, panouri pentru împrejmuiri. 
Procesul tehnologic al noilor secții 
va fi semiautomatizat, prepararea 
betoanelor, sortarea agregatelor, 
fasonarea armăturilor fiind auto
matizate. Aceasta va face ca în 
cadrul secțiilor să se lucreze cu 
60—70 la sută mai puțini munci
tori decît în vechile secții.

La intrarea dinspre sud a ora
șului Turda, călătorului îi atrage 
atenția o adevărată pădure de 
stîlpi de beton. Sînt schelele vii
toarelor secții. Au început să ca
pete contur hala de fabricație, 
depozitul de produse finite, sta
ția de încercare, depozitul de 
agregate, calea ferată uzinală. 
Institutul de proiectări al indus
triei materialelor și prefabricatelor 
de construcții București a pus la 
dispoziție aproape întreaga docu
mentație. Beneficiarul și construc
torul (grupul de șantiere 509 Cluj 
al Trustului Brașov) se străduiesc 
ca termenul de punere în func
țiune a noilor secții -— semestrul 
II 1968 — să fie redus cu cel 
puțin trei luni de zile.

productivitatea pe măsura pope 1967 pre- o creștere im-

studii și s-au

Institutul de proiectări pentru 
automatizări din București: se 
verifică rezultatele modelării 

unui proces energetic

cîteva de reparații, normăriisăla
uzine a perfec- tehnice, : muncă trecem traducerea ■ preconizate.

re- pecu
livrarea utilajelor din din import pentru a neajunsurile existente în privință pînă acum. In solicităm mai mult

contractarea
Ing. TEODOR VÎLCU, director la I.P.R.O.F.I.L-Dej, relatează

CUM A FOST SCURTATĂ VÎRSTA
COPILĂRIEI ÎNTREPRINDERIIîn fabrica noastră, care a intrat în producție a- cum 3 ani, majoritatea muncitorilor sînt tineri și la început ei nu cunoșteau pe deplin tainele meseriei. Așa se explică de ce întîmpinam unele deficiențe în ce privește calitatea mobilei. Cum „copilăria" întreprinderii nu putea să dureze prea mult, din 1966 am ho- tărît să barăm definitiv lucrul de slabă calitate. Tentativa noastră a reușit. Din cele de garnituri export s-au biecții numai piese în valoare de 4 400 lei, iar la mobila destinată pieței interne — de 680 lei.Nu. a fost deloc ușor să dezrădăcinăm mentalitatea „merge și așa" în domeniul calității și, mai ales, să stabilim cele mai eficiente căi de ridicare a nivelului calitativ al mobilei. S-a acordat o a-

peste 7 000 livrate Ia formulat o- asupra unor

tenție deosebită întocmirii din vreme a documentației tehnice la produsele noi. După ce serviciul tehnologic a elaborat-o, documentația a fost supusă discuției unui colectiv lărgit de specialiști și maiștri. Dezbătînd-o concret și multilateral, un număr mai mare de oameni s-au simțit răspunzători s-o respecte întocmai. Aceasta pe de o parte. Pe de altă parte, examinîndu-se critic soluțiile preconizate, unele au fost perfecționate, sta- bilindu-se totodată necesarul de scule, dispozitive și verificatoare, precum și anumite modificări ale fluxului tehnologic. în continuare, s-au determinat normele de timp, iar cu prilejul executării prototipurilor s-a explicat muncitorilor modul de e- fectuare a fiecărei operații.Firește, nu am neglijat nici alte laturi ale cali-

tății, cum sînt materia primă și materialele, sau realizarea ritmică a producției planificate. Consider că în aceste direcții nu am depășit ceea ce se face, de regulă, și în alte unități ale sectorului. • Ceea ce cred că merită relevat mai pe larg este modul în care la noi în întreprindere se exercită
controlul de calitate. Din capul locului precizez că acest control este permanent și nu se rezumă doar la a verifica însușirile u- nui produs sau altul. Nu exagerez dacă afirm că C.T.C. a devenit un factor esențial în prevenirea tuturor defectelor de calitate. Iată și cîteva dovezi. Controlorii de calitate au fost recrutați din rîndul tehnicienilor buni cunoscători ai meseriei, ai pro-

pornit de la orice

cesului tehnologic, recu- noscuți pentru exigența lor, capabili să dea îndrumări competente la fiecare loc de muncă, la executarea oricărei operații. Schimbări esențiale s-au făcut și în domeniul organizării propriu-zise a controlului. Dacă cu cîtva timp în urmă centrul de greutate al C.T.C. era de-
plasat spre controlul final, anul trecut și în noul an activitatea acestuia a fost concentrată, prin puncte fixe, la fazele cheie ale procesului tehnologic. De un real folos a fost și măsura aplicată de noi ca anumite puncte de control să funcționeze pe schimburi, la operațiile principale.De asemenea, în perfecționarea activității controlului tehnic nu am

socotit suficiente priceperea și experiența C.T.C.- iștilor. Ei au fost dotați cu dispozitive și aparate, ceea ce a determinat creșterea preciziei în punerea „diagnosticului". Astfel, la punctele de control de la uscătorie, croit și turnat lac folosim aparate electronice pentru determinarea umidității materialului înainte de prelucrare. Iar la punctul fix de control de la zețuit s-a instalat un dispozitiv optic cu ajutorul căruia se verifică calitatea furnirelor. Efectele acestui mod de a întări controlul in- terfazic sînt deosebit de pozitive : s-au eliminat practic remedierile la controlul final.Concomitent cu îmbunătățirea acțiunii de ridicare a nivelului profesional al muncitorilor, am intervenit cu măsuri concrete de întărire a disciplinei tehnologice și a muncii. în acest sens, s-a

premisa că încălcare a prescripțiilor procesului tehnologic nu privește numai pe cel care a comis-o, ci se răsfrînge nemijlocit asupra întregii întreprinderi. Adică, s-a creat o opinie de masă puternică în rîndul colectivului nostru. Aici și-a spus cuvîn- tul comitetul de partid al întreprinderii care, prin intermediul organizațiilor de bază pe secții, a pus în discuția comuniștilor toate abaterile de la disciplina tehnologică.S-au mai întreprins măsuri și în privința îmbunătățirii activității la ambalaj, a transportului intern, a iluminatului la secția de baițuit, crein- du-se condiții optime de verificare a pieselor înainte de aplicarea peliculei de lac. în noul an valoarea exportului va creste cu 21 la sută față de 1966, ceea ce va reprezenta 87 la sută din totalul producției de mobilă. Treptat s-au introdus și se vor introduce în fabricație noi sortimente, printre care sufrageria și camera de zi „Magnolia", tipuri de mobilă extrem de pretențioase din punct de vedere calitativ. Vom continua să punem în aplicare pe scară largă inițiativele pozitive născute în întreprindere privind consolidarea rezultatelor obținute pînă acum în îmbunătățirea calității producției de mobilă.
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Anticipații 
științifice 

in domeniul 
telecomunicațiilor
Schifate de omul de știință englez Donovan A. BARRON

• GOLGOTA — cinemascop : PATRIA — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
VICTORIA (completare Jocul) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, FE
ROVIAR (completare Inimă și conștiință) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45, FLAMURA (completare Vizita conducătorilor de partid șl de stat 
în regiunea Hunedoara) — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : REPUBLICA (completare Marea Sarma- 
tică... Marea Neagră) — 9,30; 11,45; 14,15; 16,45; 19; 21,15, BUCUREȘTI 
— 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• SANJURO— cinemascop : LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la ambele completarea 
Pe urmele unui reportaj), EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• CUMBITE : CAPITOL — 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• NOTRE DAME DE PARIS — cinemascop : LUMINA (completare 
Orizont științific nr. 7) — 9; 12; 15; 18; 21.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : CENTRAL (completare A cui e șo
seaua 7) — 8,45; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, MIORIȚA (completare Pata) — 
8,45; 11,45; 14,45; 17,45; 20,45.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10,15.
• MOȘ GERILĂ : UNION (completare Consfătuirea de constituire a 
Consiliului național al organizației de pionieri) — 10,30; 15,30; 18; 20,30, 
DOINA — 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA (completare Aragaz) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• PE CĂRĂRILE JUNGLEI — CULESUL CIUPERCILOR — ÎNFLO
RIM ȘI NOI CU ȚARA : TIMPURI NOI — 9 - 21 în continuare.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : GIULEȘTI (completare Poduri peste
timp) — 15,30; 18; 20,30; BUCEGI (completare Marea Sarmatică... Ma
rea Neagră) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, TOMIS (completare
Consfătuirea de constituire a Consiliului național al organizației de 
pionieri) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop : DACIA — 8,30—13,30 
în continuare ; 16; 18,30; 21.

0 VIAȚĂ PILDUITOARE 
DE SAVANT PATRIOT

Realizările civilizației moderne provin din două surse — utilizarea energiei naturale și cooperarea dintre oameni. Astfel, omul a învățat să-și amplifice forța fizică neînsemnată și să depășească limitele unei minți izolate. Dacă sursele naturale de energie sînt mușchii colectivității moderne, comunicațiile reprezintă sistemul ei nervos.Se împlinesc nouăzeci de ani de la invenția telefonului. Ultimele de- cerii ale acestei perioade au adus progrese remarcabile în domeniul descoperirilor științifice și al realizărilor tehnice. Dacă telecomunicațiile nu le-ar fi ținut pasul, actuala lor înflorire nu ar fi fost posibilă. Telecomunicațiile au sprijinit dezvoltarea științei și, pe de altă parte, au progresat tocmai datorită rezultatelor descoperirilor științifice. Ele constituie acum o industrie în mare măsură dependentă de tehnologia modernă, dornică de a utiliza noile descoperiri ca, de pildă, transistorul, laserul, microelectronica.Radioul șî televiziunea aduc lumea într-o clipă în căminele noastre, anihilînd timpul și distanțele. „Videofoanele" — telefoane care permit transmiterea imaginii concomitent cu a sunetului — își vor face în curînd apariția. Abilitatea tehnică și științifică vor face din ceea ce astăzi este un lux costisitor o realitate socială obișnuită a zilei de mîine. Cît ne mai desparte de timpul cînd gospodina va putea obține cu ajutorul calculatoarelor electronice rețetele ei de bucătărie sau modelul de tricotat, potrivit întocmai pe măsura de care are nevoie ? Cît va mai trece pînă cînd copiii se vor așeza în fața tabloului de comandă pentru ședința zilnică cu mașina de învățat, ca să-și facă lecția la matematică sau geografie? Sau pînă ce tatăl se va putea distra la o partidă liniștită de șah cu mașina electronică ?Nici unul din aceste lucruri nu mai sînt de domeniul povestirilor știin- țifico-fantastice. Din punct de vedere tehnic, toate aceste servicii pot fi obținute acum, dar va trebui să mai așteptăm pînă cînd dezvoltarea tehnică le va face destul de ieftine pentru a putea fi folosite universal.Mașinile electronice și comunicațiile sînt strîns legate între ele. Centrala telefonică modernă începe să semene tot mai mult cu o mașină electronică. De pe acum, dispozitive de genul calculatoarelor electronice se utilizează pentru sortarea automată a scrisorilor la poștă, dar cu timpul s-ar putea ca distribuirea manuală a scrisorilor să fie înlocuită de rețele electronice pentru transmiterea mesajelor, iar mașinile de facsimile să distribuie la domiciliul abonaților nu numai scrisori, ci și ziarul de dimineață, reviste etc. Nici traducerea automată dintr-o limbă în alta nu mai poate întîrzia mult să se generalizeze.Rețele de comunicare perfecționate și lărgite, conexate la mașini electronice puternice cu acces

multiplu, înzestrate cu rezervoare masive de memorie, împreună cu posibilități de convorbire prin televiziune și videofon, ar putea înlătura necesitatea traficului de la domiciliu la birou și de la birou la fabrică, trafic caracteristic civilizației noastre actuale. Dacă lucrurile se vor petrece în felul a- cesta, repercusiunile asupra viitoarelor noastre deprinderi ar putea fi enorme, iar aglomerarea circulației ar deveni o amintire a trecutului.Aventurîndu-ne pe un tărîm care nl se pare deocamdată de domeniul fanteziei, putem presupune că știința cosmică va arunca o lumină nouă asupra teoriei relativității, permițînd comunicarea cu trecutul sau, poate, chiar cu viitorul.Totuși, nu e nevoie să mergem atît de departe în sfera speculațiilor pentru a întrevedea o lume nouă în care știința, mină în mî- nă cu comunicațiile, va oferi o- mului prosperitate și posibilități mai bune de a-și petrece timpul liber. Unii se tem că aceasta ar duce la atrofierea minții și a trupului. Eu nu pot fi de acord cu un astfel de punct de vedere. Dacă vom folosi noile descoperiri cu înțelepciune, vom dobîndi o viață mai profundă, mai deplină și mai satisfăcătoare pentru toți oamenii.

• ANUNȚ MATRIMONIAL : BUZEȘTI (completare Orizont științific 
nr. 7) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare începutul) — 9,30; 12; 15,30; 
18; 20,45.
• BARBĂ ROȘIE — cinemascop (ambele serii) : FLACĂRA — 15,30; 
19,30, FLOREASCA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• OMUL DIN RIO : MUNCA — 10; 16; 18,15; 20,30, PROGRESUL (comple
tare Aragaz) — 15,30; 18; 20,30, FERENTARI — 15,30; 18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILĂ : COTROCENI — 15,15; 18; 20,45.
• ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE — 
cinemascop : PACEA — 15,30; 18; 20,30.
• CIMARON : VIITORUL (completare Doi) — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : POPULAR (completare Prin muzeele Ca
pitalei) — 15,30; 18; 20,30.
• FAUST XX — cinemascop : AURORA (completare Pilula) — 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, LIRA (completare Vox Maris) — 
15,30; 18; 20,30.
• POVESTEA PROSTIEI MELE : MOȘILOR (completare Tînărul căsă
torit) — 15,30; 18; 20,30.
• FALSTAFF : Rahova — 15,30; 18; 20,30.

• Teatrul de Operă și Balet : RIGOLETTO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ȚARA SURÎSULUI — 19,30.
• Teatrul Național „I. L, Caragiale" (sala Comedia) : DIN JALE SE 
ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : DINU PĂTURICA 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 
76 A) : SFÎNTUL MITICĂ BLAJINU — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
19,30, (sala Studio) : ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE CONCERT — 20.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : MONSTRUL DIN SAMARKAND — 9,30, 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 15,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : GULIVER ÎN ȚARA 
PĂPUȘILOR — 10, IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 16,30, (sala 
Finanțe-Bănci) : AMNARUL — 10.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) ; COLIBRI 
MUSIC-HALL — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : PENTRU 
TOT CE-MI ESTE DRAG — 20.
• Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a Teatrului satiric-muzical 
„C. Tănase") : CONCERT EXTRAORDINAR DE CÎNTECE LĂUTĂ
REȘTI — 20.
• Circul de stat : SPECTACOL PREZENTAT DE ARTIȘTI DIN R. S. 
CEHOSLOVACA — 19,30.

Ion lonescu de la Brad — întemeietorul științei agricole românești, de la a cărui moarte s-au împlinit 75 de ani — s-a impus Ca un agronom erudit, precum și prin activitatea sa multilaterală pe tărîm social, didactic, științific și cultural. Participant activ la revoluția din 1848, el și-a consacrat toată energia pentru triumful ideilor revoluționare, pentru emanciparea țărănimii. Comemorarea lui plină de semnificație prilejuiește evidențierea multiplelor laturi ale activității acestui înaintaș de seamă al agriculturii românești. Munca sa plină de abnegație constituie astăzi o pildă vie pentru toți specialiștii din agricultura țării noastre.După ce și-a terminat studiile la Iași, Ion lonescu de la Brad urmează cursuri de agronomie în Franța, călătorește mult, documen- tîndu-se asupra realizărilor din acea vreme ale a- griculturii din țările vestului Europei. Dotat cu o mare putere de observație și sintetizare, el strînge un bogat material documentar pe care îl va utiliza în activitatea sa desfășurată pe parcursul mai multor decenii.Reîntors în țară, la sfîrșitul anilor de studii, și-a dat seama că una din cele mai importante probleme ale economiei românești, în perioada respectivă, o constituia ridicarea satelor. Relațiile din agricultura țărilor românești, bazate pe iobăgie, împiedicau făurirea a- cestui deziderat. De aceea, alături de Nicolae Bălcescu, Ion nescu de la Brad devine militant de frunte pentru berarea și împroprietărirea ___cașilor. în articolele sale, deosebit de convingătoare, publicate în „Poporul suveran" și „Pruncul român" subliniază raporturile agrare din țările românești, iar cînd, în 1848, a fost chemat să facă parte din „Comisia proprietății" el precizează că „materia de dezbătut nu-i este streină". într-adevăr, problema împroprietăririi îl preocupase de mai multă vreme, iar modalitatea de dezlegare a ei o așternuse pe hîrtie și o comunicase deja citorva amici. Prevederile articolului 13 din Proclamația de la Izlaz: „Emanciparea clăcașilor ce se fac proprietari prin despăgubire" este rezultatul gîndirii înaintate a revoluționarilor acestor vremi, printre care și Ion lonescu de la Brad. Referitor la acest articol din Proclamație, el spunea: „în aceste celebre cuvinte zace toată viitorimea de bogății și putere a țării și pentru aceia articolul 13 devine problemul cel mai însemnat și mai greu de dezlegat al epocii noastre și care merită toată băgarea de seamă". De altfel, perioada de la 1848 constituie etapa cea mai înaintată din activitatea lui socială și politică.Mai tîrziu, ca vicepreședinte al comisiei de reformă agrară, Ion lonescu de la Brad a desfășurat o activitate intensă, făcîndu-se' cunoscut și stimat în rîndul țărănimii. El mărturisește mai tîrziu, în scrierile sale că : „împroprietărirea țăranilor, propusă și foarte susținută de mine, mi-o adus o ură foarte neîmpăcată din partea boierilor". Așa se explică de ce, după revoluție, Ion lonescu de la Brad are aceeași soartă ca și ceilalți revoluționari. El se refugiază în Austria de unde este extrădat și predat autorităților turcești, fiind ținut la Constantinopol pînă în 1857.Reîntors în țară, începe să se ocupe din nou de problemele reformei agrare și face parte din Comisia proprietății. Lupta lui pen-

Nicolae GIOSAN
președintele

Consiliului Superior al Agriculturii

tru reforma agrară i-a adus o mare popularitate.O latură importantă a activității lui lonescu de la Brad o constituie lupta pentru ridicarea nivelului țărănimii, ca o condiție esențială, alături de împroprietărire, pentru îmbunătățirea stării ei materiale. într-una din scrierile sale el sublinia : „într-un cuvînt putem zice că toate îmbunătățirile din agricultura noastră trebuie să înceapă de la îmbunătățirea însăși a cultivatorului, de la îmbunătă-

criticînd tot ce este dăunător a- cestei acțiuni și îndeosebi pe acel care s-au abătut de la ideile pașoptiste. Acesta este motivul pentru ■ care, numai după cîteva luni, din ordinul autorităților, revista își încetează apariția.Pe lingă monografiile de care am amintit, o lucrare de mare valoare științifică și documentară este cea intitulată „Excursiune agricolă în Dobrogea" scrisă în perioada cînd se af!a în exil la Constantinopol. Numeroasele sale articole scrise măi ales în perioada cînd Alexandru Ioan Cuza și Mihail Kogălni- ceanu pregăteau înfăptuirea reformei agrare de la amplă analiză a relațiilor agrare Unite. împreună
75 de ani de la moartea
lui Ion lonescu de la Brad

Io- un eli- clă-

țirea celui chemat a lua razele luminii și a le îndrepta spre pă- mînt, spre îndestularea tuturor nevoilor omului. Cultivînd și îmbogățind mai întîi omul, toate le vom putea apoi cultiva și îmbunătăți în țara noastră".în domeniul științei agricole, în cercetările pe care le-a întreprins, nu numai că a urmărit cunoașterea solurilor țării și stabilirea măsurilor adecvate, ci a popularizat pe larg aceste măsuri pentru a putea fi aplicate. Cele trei mari monografii ale agriculturii din județele Dorohoi, Mehedinți și Putna, reprezintă sinteza unor ample cercetări privind condițiile pedoclimatice din țară noastră, capacitatea de producție a diferitelor soluri, plantele care reușesc mai bine, metodele de îngrășare și de cultivare a pămîn- tului. La cererea lui Mihail Ko- gălniceanu, el elaborează un vast studiu, de o excepțională valoare științifică, privind exploatarea rațională a terenurilor de la Panteli- mon atribuite Școlii superioare de agricultură.Deosebit de interesante sînt experiențele întreprinse la ferma experimentală de la Brad, raionul Roman, unde se retrage după ce se desființează postul de inspector general al agriculturii pe care l-a deținut timp de cîțiva ani. Aici a introdus și experimentat numeroase soiuri de plante agricole, a organizat experiențe privind lucrările solului și folosirea îngrășămintelor. Printre numeroasele studii și observații se numără și cele referitoare la cultura porumbului, primele de acest fel în țara noastră. Referindu-se la a- ceastă cultură, el arăta importanta arăturilor de toamnă și folosirea îngrășămintelor: „porumbul cere să fie pămîntul gunoit mult și bine, el nu se teme de îngrășare... bine este să se samene în linii cu semănătoarea". Datele rezultate din experiențele cu care își exemplifica lucrările sale arătau sporurile de recoltă la porumb, obținute atunci cînd semănatul s-a făcut cu mașina în rinduri, față de terenul unde porumbul era semănat prin îm- prăștiere. Același procedeu este folosit cînd este vorba de efectele aplicării îngrășămintelor.Activitatea lui este remarcabilă și în domeniul publicistic. Pasiunea pentru îmbunătățirea agriculturii îl îndeamnă să scrie mult, să convingă pe oameni, pentru că, așa cum arăta el, țăranul trebuie să se elibereze deopotrivă de „robia pă- mîntului, de robia banului și de robia neștiinței". în coloanele „Foii de agricultură practică" dezbate pe larg problemele reformei agrare.

1864 constituie o vieții satului, a din Principatele cu lucrările de știință agricolă publicate în reviste sau separat în volume, articolele constituie o dovadă a erudiției Ion lonescu la Brad. Și tăzi scrierile se citesc cu teres și se bazează
lui de asini in-plă- pe ocere, deoarece documentare bogată, o experiență vastă, au o claritate și un stil de o rară frumusețe.Comemorarea unuia dintre cei mai mari agronomi pe care i-a dat țara noastră, a omului care a militat neobosit pentru înflorirea a- griculturii românești și ridicarea țărănimii constituie un prilej de mîndrie pentru toți cei care continuat și dus mai departe ceasta luptă. Producțiile care obțin în prezent în gospodăriile de stat și cooperativele agricole, în cadrul cărora s-a creat un larg cîmp de aplicare a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii înaintate, nu puteau fi întrezărite de înaintașii noștri. Resursele de care dispune agricultura țării noastre sînt puse tot mai bine în valoare spre folosul țărănimii, al întreg 'ui popor. Pentru cei peste 20 000 de mii de specialiști din agricultura țării noastre, care au condiții nebănuite cu un veac în urmă pentru a transpune în viață cuceririle științei agricole, cunoașterea pasiunii însuflețitoare cu care au muncit Ion lonescu de la Brad și ceilalți înaintași ai științei agricole românești constituie un îndemn mobilizator de a-și consacra întreaga energie înfloririi agriculturii socialiste.

au a- se

18,00 — Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : „Albă 
ca Zăpada și cei 7 pi
tici... magnifici". —spec
tacol prezentat în cadrul 
programului de vacantă 
de cercul de teatru al 
Palatului pionierilor din 
București.
Publicitate. 
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Șah.
Telecronica economică : 
Ce ne-am propus pentru 
noul an.
Cronica discului. Pre
zintă : Grigore Constan- 
tinescu.
Cabinet medical T.V.: 
Rahitismul la copii și 
prevenirea lui. Măsuri 
profilactice pentru sezo
nul rece. Vorbește conf. 
dr. Răzvan Prișcu.
Divertisment muzical 
cu... Puica Igiroșeanu. 
Casa noastră — film 
realizat de Studioul de 
televiziune București.- 

21,30 — Seară de operă la Iași. 
22,40 — Telejurnalul de noapte. 
22,50 — închiderea emisiunii.

18,50 —
19,00 —
19,20 —
19,23 —
19,45 —

20,25 —

20,45 —

21,00 —

„Tatăl își iubește copilul — spunea cîndva un mare scriitor — mama își iubește copilul și copilul își iubește, la rîndul lui, tatăl și mama, dar asta nu înseamnă totul, pentru că și fiara își iubește puiul. Dar numai omului îi este dat să se înrudească prin suflet și nu numai prin singe". Și poporul, cu înțelepciunea lui, spune: „Cine a aflat în lume prieten adevărat, el o comoară bogată în viață și-a cîștigat". Săracă e viața acelora care n-au cunoscut prietenia adevărată 1 în opere nemuritoare de artă, pictură și sculptură, legende, poeme și povestiri ni se înfățișează oameni care și-au dobîndit fericirea cu ajutorul prieteniei, găsind în ea suportul cel mai de preț al vieții, sentimentele cele mai înalte, intransigența, duioșia, gingășia, grija față de oameni. Prin ea se alungă chinul singurătății ; așa cum spune Mihail Sadoveanu, „prietenia grabnică ce se legase între tînărul de la Humulești și poet (este vorba despre prietenia dintre Eminescu și Creangă) avea ceva semnifica

tiv, căci era dragostea intelectualului de comoara vie a neamului nostru și dragostea țăranului pentru sufletul tînăr, avîntat și curat al unui mare cîn- tăreț".Caracteristic pentru elevii de școală este că, încă de la vîrsta preadolescentei, ei își caută prieteni adevărați, cărora să-și poată împărtăși bucuriile, să-și deschidă sufletul și față de care să-și exprime sentimentele și atitudinea -față de tot ce-i înconjoară. Relațiile de prietenie au, astiel, nu numai un conținut bogat, ci o și mai mare tensiune emotivă. La preado- lescenții mai mari se trezește simpatia personală și chiar prima dragoste, în cele mai multe cazuri, ei se rușinează de asemenea manifestări ale sentimentelor și caută să-și mascheze și să-și ascundă atitudinea și simpatia față de prietenul (prietena) lui. Se intîmplă ca în astfel de cazuri unii profesori, dar mai ales unii părinți, să privească aceste relații dintre tineri — băieți și fete — ca o înclinație precoce și, deci, dăunătoare. Această atitudine este nefirească și antipedagogică, fiindcă

duce negieșit la cultivarea sentimentelor egoiste, individualiste, iar preado- lescenții sînt profund a- fectați de o atare atitu- dine a adulților față de prieteniile lor.Proiesia de educator mi-a dat de multe ori prilejul de a discuta apropiat, prietenește, despre aceste probleme cu elevi, cu părinți, cu profesori. S-a întîmplat odată să iac observație unui elev, foarte silitor și înzestrat, de altfel, pentru faptul că nu era atent la lecție. Am socotit incidentul incheiat, dar, spre surprinderea mea, multe ore după a- ceea l-am văzut pe băiat abătut, frămîntat, evitînd parcă să-mi întîlnească privirea. L-am luat de-o parte și am stat de vorbă mai mult cu el. Pînă la urmă mi-a mărturisit că „știe" că este un „caz" negativ (1), că este disperat. încet, încet am dat de izvorul acestei idei stranii.

Tînărul era îndrăgostit, iubea pentru prima oară, cu toată puritatea și gingășia. Acest sentiment îi dădea aripi, îl îndemna să învețe bine, să citească, să se cultive, să fie vesel și atent cu toți colegii. Plin de încredere le-a mărturisit și părinților bucuria sa. Dar aceștia n-au găsit altceva mai. bun de făcut decît să-f spună că acestea sînt „fleacuri". „Numai tinerii răi, — i-au spus ei — dau curs acestor sentimente în primii ani ai tinereții". Pe elev l-am liniștit cu vorbe bune, cu sfaturi prietenești, am reușit să-i redau încrederea în puritatea și sănătatea sa morală. Și astăzi cînd mă întîlnește îmi mulțumește pentru, mina prietenească întinsă atunci. Am încercat să-i lămuresc și pe părinți; cu greu mi-au dat dreptate, dar nu sînt sigur că și-au mai recă-

Prof. emerit
Stelian PĂUN

pătat privilegiul de a fi confesorii copilului lor.Nu-i mai puțin adevărat că și unii profesori greșesc. îmi amintesc de tapajul pe care l-a făcut un anume profesor — copie masculină a celebrei „domnișoara Cucu" a lui Mihail Sebastian — cînd a descoperit o naivă poezioară de dragoste scrisă de unul dintre elevii săi unei colege de școală, de dorința lui de a pune pe „culpabil" în discuția consiliului pedagogic ca să „taie" altora pofta de asemenea „aventuri".La vîrsta preadolescentei de cele mai multe ori relațiile dintre băieți și fete au un caracter de

prietenie adevărată, sănătoasă, pură.Pentru îndrumarea tinerilor la orice vîrstă, școala și familia au datoria să acționeze într-o strînsă unitate și acest fapt e cu atît mai necesar cu cît știm că obiectul acestei activități îl constituie personalitatea elevului, care este în continuă dezvoltare. Copilul crește și se dezvoltă continuu : fizic, intelectual și moral și, de aceea, procesul de dezvoltare este însoțit de o schimbare în conduita, caracterul, înclinațiile și atitudinea lui față de -cei din jur, de care factorii educativi trebuie să țină riguros seama.Alegerea prietenului are o mare importanță la vîrsta preadolescentei. Poziția indiferentă a educatorilor, a școlii și a familiei în această privință este inadmisibilă. Am cu

noscut de curînd un caz în care școala s-a izbit de poziția contrarie și de condamnat a familiei. Nu de mult, conducerii unul liceu din Capitală i s-a sesizat că o elevă din clasa a X-a, fiind invitată de prietenul ei la un ceai (un tinăr care de mai mulțl ani nu mai avea de-a face cu școala), s-a purtat pe stradă în așa fel incit a atras atenția trecătorilor. Aceștia au identificat-o pentru a aduce cazul la cunoștința școlii (lucru destul de greu, deoarece nu avea nici emblemă și nici uniformă ; avea, în schimb, o toaletă excentrică și o coafură extravagantă). Purtarea elevei era cunoscută de școală ca necorespunzătoare, iar situația ei la învățătură era foarte slabă, fapte despre care mama (fiindcă, tatăl divorțase) fusese deseori avertizată. De data

aceasta, la ședința cu părinții elevilor din clasa respectivă, mama o- levei în cauză s-a ridicat și a spus : „Dar vă rog să înțelegeți că fetele sînt la vîrsta la care au nevoie să-și satisfacă unele cerințe de acest fell". Desigur, intervenția lipsită de tact a mamei a fost reprobată. Deși a- deseori părinții doresc sincer să dea școlii ajutor în educația copiilor, le vine greu să o facă, fiindcă nu au cunoștințele și deprinderile necesare în ceea ce privește metodele de educație. De aci necesitatea lectoratelor pentru părinți, a discuțiilor și consultărilor sincere, a- propiate între educatorii profesori și părinți.Tinerii preadolescenți și mai mari au nevoie de sprijinul școlii și al familiei în educarea sentimentului de prietenie și dragoste și sîntem datori să pretindem educatorilor ca uneie scăpări sau defecte personale să nu se manifeste în prezența copiilor, a preado- lescenților. Trebuie să a- vem în vedere că și qre- șelile întîmplătoare constituie un exemplu care influențează negativ conduita tînărului.

Cunosc bine viața și comportarea tinerilor din școala noastră de azi. în cadrul multiplelor lor preocupări prietenia pe băncile școlii devine mai plină de conținut și se bazează pe o sferă mai largă de interese. Pe toți cei care cîntau în orchestra simfonică a școlii i-am întîlnit prieteni nedespărțiți, partici- pînd cu regularitate la concerte, pe alții — colegi nedespărțiți la Institutul politehnic sau participînd la competițiile sportive de performanță etc. Recent într-o școală doi prieteni, după timp îndelungat de studii și cercetări laolaltă, au experimentat o rachetă în miniatură construită de ei, care și-a luat zborul, în uimirea și bucuria colegilor.Mediul nostru social, în condițiile căruia se desfășoară vîața, are o Influență pozitivă uriașă asupra conținutului educației tinerei generații, fiindcă el asigură posibilități excepționale pentru o dezvoltare și o educație cu adevărat multilaterale, pentru o cultivare completă a capacităților creatoare și a talentelor fiecărui copil, fiecărui tînăr.
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Cronica zilei Solidaritate deplină cu lupta
Pe curind mondialele
de handbal masculin
Aseară, la Horească: ROMÂNIA-JAPONIA 34-9

Intre șuterii de bază

& '.... J

ai echipei noastre se află și Gruia. Iată-1, in plin efort, 
în meciul de aseară cu Japoniameri despart mari confrun-Zile numărate ne de începutul primei țări sportive a noului an — campionatul mondial de handbal masculin. După cum se știe, gazda a- cestei mari competiții este Suedia, țară cu veche tradiție în handbal, fostă de două ori campioană a lumii.Turneul final al campionatului — aflat acum la a șasea ediție — va reuni 16 formații, dintre care 14 calificate în urma unor meciuri prealabile (Suedia, ca țară organizatoare, și România, deținătoarea titlului, sînt admise din oficiu). împărțite pe grupe astfel: A — Suedia, Iugoslavia, Polonia, Elveția ; B, — R.F. Germană, Ungaria, Norvegia, Japonia ; C — Ro- » mânia, R.D. Germană, U.R.S.S., Canada (sau Islanda) ; D — Cehoslovacia, Danemarca, Franța, Tunisia — cele 16 echipe vor susține mal întîi cîte trei partide, primele două clasate în fiecare grupă urmînd să continue disputa pentru ocuparea locurilor fruntașe ale clasamentului. Ceea ce dă campionatelor din Suedia o notă ap’jrte este faptul că titlul suprem e' o vizat acum de numeroase e- ' ehipfe. Fără îndoială, oricare dintre formațiile prezente în Suedia are teoretic șanse să ocupe primul loc. Majoritatea ziariștilor sportivi, precum și alți specialiști (antrenori, arbitri etc) apreciază însă că — pe baza rezultatelor obținute în ultimii ani, ca și a formei ce au dovedit-o în perioada pregătitoare pentru aceste „mondiale* — cele mai mari șanse la titlu Ie au România, Suedia, R. D. Germană, Cehoslovacia, U.R.S.S. Din această înșiruire a favoritelor rezultă că grupa cea mai echilibrată, ce va prilejui desigur meciuri de mare luptă este grupa C. Acesta este, de altfel, și motivul pentru care organizatorii au proqramat chiar în capitala țării, la Stockholm, partidele noastre cu R. D. Germană — la 12 ianuarie și cu U.R.S.S. — la 15 ianuarie. Meciul România-Canada (Islanda) are loc la 13 ianuarie, la Borlange.Din istoricul celor cinci ediții ale „mondialelor" reținem : în 1938, la Berlin, au participat 4 echipe, care s-au clasat astfel : Germania, Austria, Suedia, Danemarca ; reluat în 1954, în Suedia, campionatul a revenit țării gazdă, care, în finală, a învins R. F. Germană cu 17—14. Suedia a repetat marea performanță și la ediția următoare (1S5G, în R.D. Germană) cînd în meciul decisiv a întrecut Cehoslovacia cu 22—12. De ediția din 1958 este legată și prima participare la „mondiale* a handbaliști- lor noștri. Din 16 formații, România a ocupat atunci un loc... superstițios — 13. Se pare însă că această cifră „nenorocoasă* a fost de bun augur pentru handbalul nostru, căci la următorul campionat mondial (1961, în R.F. Germană), România a cucerit supremația mondială după o finală electrizantă.

I

ce a necesitat prelungiri, cu Cehoslovacia, una din vechile pretendente la titlu : 4—4 în prima repriză, 7—7 la încheierea celei de-a doua și, în sfîrșit, 9—8 pentru România, la capătul a 80 de minute de joc pasionant. Lansată, echipa 
României a repetat excelentul succes în 1964 (în Cehoslovacia). Finala România-Suedia, disputată la Praga, a însemnat nu numai e- galarea de către echipa noastră a recordului Suediei, care cîștigase titlul de două ori consecutiv, ci și stabilirea unui alt record, al eficacității : s-au înscris în total 47 de goluri (scor 25—22 pentru România).„Brazilienii n-au reușit «marele event» la fotbal — al treilea titlu mondial consecutiv ; vor reuși românii la handbal ?* întrebarea, lansată de o serie de mari cotidiene de sport din lumea întreagă, a fost „recepționată* și... de cei vizați direct. Handbaliștii noștri sînt dornici să-și apere din cîte sîntem informați, gătit cu seriozitatea Pregătirile lor s-au aseară în sala Floreasca, o dată cu meciul amical cu reprezentativa Japoniei, aflată în drum spre Suedia. Jocul n-a pus probleme speciale echipei române ; de altfel scorul final (34—9), ca și evoluția lui, sînt edificatoare. Era de așteptat însă, ca, în această partidă de „rămas bun*, handbaliștii noștri să fi arătat spectatorilor și telespectatorilor ceva mai mult din posibilitățile, din cunoștințele care i-au consacrat în lume. Să sperăm că o vor face — cu succes deplin — la „mondiale*.Vineri dimineața lotul nostru pleacă spre Stockholm. Duminică, cu ocazia unei scurte escale în R. F. G„ urmează să la Rheinhausen formația T.U.S.Știri de ultim moment, din partea organizatorilor, confirme interesul crescînd „mondialele" 100 de ziariști și-au anunțat ție. Prin radio cerile vor putea fi urmărite, transmise direct, în marea majoritate a țărilor europene (inclusiv în România), precum și în țări de pe alte continente. Primele echipe sînt așteptate să sosească sîmbătă și duminică.Dorind ca șederea în Suedia să fie cît mai plăcută, gazdele și-au prevenit oaspeții să nu omită... îmbrăcămintea groasă, întrucît în țările nordice luna ianuarie își confirmă cu prisosință numele de „Gerar*. „In zona de mijloc a Suediei — ni se anunță — temperatura în ianuarie se menține zilnic în jur de 10—15° sub zero, iar în nord coboară la minus 30°*. Meteorologii suedezi, speră însă că iarna polară își va amina sosirea pentru luna februarie.

titlul și, s-au pre- cuvenită. încheiat

escale întîlnească localăprimite vin să față de de handbal. Pestedin lumea întreagă sosirea la competi- și televiziune, între-

I. DUMITRIU

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNEMarți, 3 ianuarie 1967, adjunctul ministrului afacerilor externe, George Macovescu, a primit în audiență pe Eliezer Doron, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare ca trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al Izraelului în Republica Socialistă România.
RECEPȚIE IN CINSTEA 

OASPETELOR VIETNAMEZEAmbasadorul Republicii Democrata Vietnam la București, Hoang Tu, a oferit marți după-amiază o recepție în cinstea delegației U- niunii Femeilor pentru Eliberare din Vietnamul de sud, oare face o vizită în tara noastră.Au participat Suzatna Gâdea, președinta Consiliului național al femeilor, C. Paraschivescu-Băiă-

ceanu, vicepreședinte al Comitetului National de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Sanda Ranghet, secretar al Comitetului național pentru apărarea păcii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști români și corespondenți ai «trăine.Printre invitați se aflau,, semenea, șefi ai misiunilor matice acreditați la București și alți membri ai corpului diplomatic.
presei
de a- 
diplo-

★Marți a plecat în Elveția delegația Uniunii Asociațiilor Studenților din România, compusă din Romulus Bena, șef al Comisiei internaționale a U.A.S.R., și Aurel Ghibuțiu, reprezentantul U.A.S.R. la U.I.S., care vor participa între 5—8 ianuarie, la Ziirich, la cea de-a Vil-a Intîlnire europeană a organizațiilor naționale studențești.(Agerpres)
Premiile concursului
„Vasile Alecsandri

eroică a poporului vietnamez
Mitingul femeilor din Capitală

La concursul „Vasile Alecsandri* 
pentru piese intr-un act, piese de 
teatru de păpuși și de teatru șco
lar — ediția 1966, organizat de Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, au fost acordate următoarele 
premii și mențiuni:

Premiul I piesei „Iancu la Hăl- 
magiu" de Paul Everac, premiul al 
II-lea pieselor „Lămlie și portoca
lă" de Ștefan Haralamb și „A doua 
moarte" de Valentin Munteanu, 
premiul al III-lea pieselor „Capul 
Brtncovenilor" de Mihai Georgescu 
și „Unde-s marile iubiri ?“ de Sil
via Andreescu și Theodbr Mănescu, 
și menfiuni pieselor: „Necunoscuta" 
de Constanta Marin, „Inamicii" de 
Dumitru Solomon și „O apărare 
ciudată" de Ionel Hristea.

Premiul I pentru piese de teatru 
școlar n-a fost acordat. Premiul al

II-lea a fost atribuit piesei „Călăto
rie peste trei mări" de Dumitru 
Stanciu, premiul al III-lea piesei 
„Cui fi este frică la urmă" de Ale- 
cu Popovici, iar mențiuni pieselor: 
„Taina campionului" de Constantin 
Teodori și Erica Petrușca, „Mușche
tarii și sufleurul" de Traian Lales- 
cu și „Acțiunea F. D.“ de Alexan
dru Adrian.

Premiul I 
de păpuși a 
feti/ă caută
Popovici, premiul 
„Orele lui Mihuf" de Xeniă Roman, 
premiul al III-lea piesei „Pană albă 
— dispărut" de Margareta Diaconu 
și Petrina Petre, mențiune piesei 
„Anul vechi a plecat, bine-ai ve
nit An Nou" de Viniciu Galifa.

pentru piese de teatru 
fost acordat piesei „O 
un cintec" de Alecu 

al II-lea piesei

(Agerpres)

Marți după-amiază a avut loc, în sala Excelsior din Capitală, un miting de solidaritate cu lupta eroicului popor vietnamez, împotriva agresiunii americane, organizat de Comitetul orășenesc București al femeilor. Numeroase femei din întreprinderile și instituțiile bucureșt.ene, studente, aflate în sală, au salutat cu căldură prezența la miting a delegației Uniunii Femeilor pentru Eliberare din Vietnamul de sud, care ne vizitează țara și în același timp au făcut o puternică manifestare de protest împotriva agresorilor americani.Mitingul a fost deschis de Ane
ta Spornic, Dreședinta comitetului orășenesc al femeilor.A luat apoi cuvîntul muncitoarea Gcorgeta Negrea, de la Fabrica de confecții și tricotaje București, care a spus: „Știm cu toții că poporul vietnamez apără o cauză dreaptă, iar lupta sa împotriva a- gresorilor americani va fi încununată de victorie. Strîns unite în jurul Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud reprezentant legitim al din Vietnamul de sud patriotice dețin astăzi asupra a patru cincimi toriul țării și au mereu în operațiunile militare.Folosesc acest prilej pentru ca, în numele celor 12 000 de oameni ai muncii din întreprinderea noastră, să încredințez pe oaspetele noastre de calda simpatie și de solidaritatea frățească pe care le

— unicul populației— forțele controlul din teri- Initiativa

A

(Urmare din pag. I)

ne- 
din 
sau

observații locale 
precizie s-au in
se instalează, de

Întreaga emisferă nordică. 
Prin același circuit emite 
și institutul datele 
cesare altor țări zone mai apropiate
mai depărtate. Un alt mij
loc perfecționat de comu
nicație meteorologică este 
stafia de radiofototelegraf 
care dă posibilitatea re- 
ceptionării de hărfi sinop
tice de la marile centre de 
prevedere a timpului din 
Moscova, Paris, Offenbach 
etc.

Pentru 
de mare 
stalat și
asemenea, aparate moder
ne alit la institutul din 
Capitală, cît și la diferite 
stafii și puncte meteorolo
gice din tară. Unul dintre 
aceste aparate este radarul meteorologic, care va 
începe să funcționeze pes
te citeva săptămîni la 
București și care va per
mite — pe o rază de 200— 
250 kilometri — stabilirea 
cu deosebită exactitate a 
zonelor orajioase, a for
mațiilor de nori care pre
zintă pericole pentru avia
ție, precum și a zonelor cu 
precipitații intense care 
pot interesa agricultura. 
Printre aparatele ajutătoa
re de mai mic „calibru", 
folosite mai ales in obser
varea și măsurarea unor 
parametri meteorologici 
necesari protecției naviga
ției aeriene, se numără ceilometrele (care determină plafonul norilor) și vizibilometrele (care fn-

găduie, printr-un sistem de 
unde scurte reflectate, sta
bilirea razei de vizibilita
te orizontală). Și, fiindcă 
am amintit de aviație, men
ționăm că in anul acesta 
se vor instala — la Înce
put pe aeroportul Bănea- 
sa, apoi și pe alte aero
porturi din {ară — stații de observație la capătul pistelor de decolare și a- terizare, menite să spo
rească precizia datelor me
teorologice mai ales in 
terminarea condițiilor 
ceafă și vint.

La recenta expoziție stații meteorologice automate de la Geneva 
bucurat de aprecieri 
vorabile din partea

de- 
de

de

s-a 
fa- 

spe-

cialiștilor din întreaga 
lume stajia realizată de 
un colectiv de cercetători 
români condus de ingine
rul Florian Patrichi. Ase
menea „roboti meteorolo
gici" — cu unii parametri 
îmbunătățiți fată de pro
totip — vor funcționa fn 
din ce in ce mai multe 
locuri greu accesibile, în
deosebi pe crestele mun
ților.

— Nu e vorba Insă nu
mai de aparataj — ne spu
ne tovarășul Nicolae Cio- vică, directorul institutu
lui — ci și de interpreta
rea datelor furnizate, de 
sintetizarea lor. Prin mun
ca asiduă a cercetătorilor 
noștri s-a creat fn ultimii

ani o metodică adaptată 
la condițiile tării noastre, 
care permite elaborarea 
de hărți probabile numerice pe principiile dinamicii atmosferice. Complicatele 
calcule pe care le necesită 
această metodică sint efec
tuate zilnic cu ajutorul cal
culatorului electronic CET 500 de la Institutul de Fizi
că Atomică. Mai merită să 
fie amintită și lărgirea de
servirii regionale cu anali
ze și prognoze meteorolo
gice : se pun in funcțiune 
centre hidrometeorologice 
la Cluj și Timișoara, ur- 
mind să se construiască in 
anii următori și la Con
stanta, Iași, Sibiu.

nutrim față de poporul prieten vietnamez".în cuvîntul său, muncitoarea 
Aneta Ioan, de la întreprinderea „Muntenia", a spus printre altele : „Vă vorbește o mamă care a crescut 9 copii. I-am crescut în condițiile noi de viață ale României socialiste. Vă vorbesc in același timp ca o femeie care am cunoscut foarte bine ce înseamnă războiul și consecințele sale. Iată de ce noi, ca mame și soții, ne manifestăm deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez, a eroicelor sale femei, soții și mame, care își jertfesc viața, luptînd împotriva imperialiștilor americani agresori, pentru viitorul copiilor poporului vietnamez, pentru ca ei să nu mai cunoască nici o dată nedreptățile sociale și ororile războiului. Sîntem siguri că pe pămîntul atît de încercat al acestui popor viteaz victoria va triumfa, iar libertatea va înflori nestingherită".Studenta Sica Plopeșeanu, de la I.S.E., a spus în cuvîntul său: „Noi, studenții României socialiste, educați de partid în spiritul internaționalismului socialist, înfierăm categoric crimele agresorilor americani și cerem cu fermitate încetarea imediată, definitivă și necondiționată a bombardamentelor împotriva R. D. Vietnam — stat socialist independent și suveran — retragerea tuturor trupelor și armatelor S.U.A. din Vietnamul de sud, aplicarea acordurilor de la Geneva, respectarea dreptului sacru și imprescriptibil al poporului vietnamez de a-și făuri viitorul, potrivit intereselor și aspirațiilor sale".

în continuare a vorbit Zoe Du- 
mitrescu-BușuIenga, vicepreședintă a Consiliului național al femeilor, membră a Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez. „îndelungata experiență a poporului român — a spus vorbitoarea — realitățile din zilele noastre l-au învățat că relații echitabile între state pot fi construite numai pe fundamentul unor principii ferme, a căror strictă respectare pe o arie cît mai vastă a globului favorizează dezvoltarea liberă și nestingherită a fiecărui popor.Noi, femeile din România, ne solidarizăm pe deplin cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresorilor americani. Susținem din toată inima poziția fermă a Partidului Comunist Român, declarațiile partidului și guvernului țării noastre, care au făcut cunoscută în repetate rînduri hotărîrea nestrămutată a poporului român de

a acorda ajutor politic, moral și material poporului vietnamez pînă la victoria finală împotriva imperialiștilor americani, care comit un act de barbară agresiune împotriva eroicului popor vietnamez".Primită cu aplauze puternice, a luat apoi cuvîntul Ma Tl'i Chu, conducătoarea delegației Uniunii Femeilor pentru Vietnamul de sud.în numele acestei tregii populații din sud, vorbitoarea a adresat mulțumiri sincere și profunde partidului, guvernului și întregului popor român pentru ajutorul dat poporului vietnamez în lupta împotriva agresorilor americani, pentru salvarea patriei.După ce a vorbit despre lupta eroică dusă de poporul vietnamez pentru independență, democrație și pace — subliniind contribuția femeilor la succesele dobindite pe tărîm economic, social-cultural și militar — vorbitoarea a spus ■ Sub steagul biruitor al Frontului Național de Eliberare, animat de o ură adincă față de dușmani, însuflețit de un patriotism înflăcărat, de o abnegație fără egal, susținut de un sprijin internaționalist puternic, poporul vietnamez are toate forțele morale și materiale pentru a zdrobi pe agresorii imperialiști americani și pe lacheii lor. Sîntem ferm convinși că victoria definitivă va aparține poporului nostru. Aceasta este totodată încrederea de nestrămutat a întregii omeniri progresiste.Dacă S.U.A. doresc să scape de o înfrîngere rușinoasă, guvernul american trebuie să înceteze războiul de agresiune în Vietnam, să-și retragă trupele sale și ale sateliților din Vietnamul de sud, să înceteze definitiv și necondiționat bombardamentele asupra R. D. Vietnam, să recunoască Frontul Național de Eliberare ca unicul reprezentant legitim al poporului sud-vietnamgz, să lase poporul nostru să-și rezolve treburile fără amestec străin.în atmosfera entuziastă, plină de sentimente frățești a acestui miting — a spus în încheiere vorbitoarea — permiteți-ne ca în numele Uniunii Femeilor pentru Eliberare din Vietnamul de sud, al întregului popor din Vietnamul de sud, să exprimăm încă o dată mulțumirile noastre sincere și profunde partidului, guvernului, femeilor și poporului frate român.

Eliberare dinuniuni, al în- Vietnamul de

(Agerpres)

EMULAȚIA LOCALĂ
(Urmare din pag. I)Mi se pare în orico caz mai util ca cetățenii unul oraș să fie însuflețiți nobila ambiție de a-și chisi asiduu orașul și păstra cît mai curat, a avea un liceu cît mai bun și cadre de specialiști (medici, profesori, ingineri) cît mai temdinic legați de locul în care munceec, decît să trăiască în indiferență și dezinteres, lăsînd totul pe seama reprezentanților organelor locale. Consider foarte folositor ca acest patriotism local să genereze inițiative, să declanșeze aspirații, să încarce sufletele oamenilor cu dorințe și pasiuni de cercetare, de organizare a vieții culturale, să dezmorțească spiritele leneșe, să vitrioleze inerția, automulțumirea și să deschidă în permanență porți spre nou, spre mai frumos, spre mai mult specific local, spre cultivarea complexă a talentelor, a capacităților, a valorilor care, în ultimă instanță, nu sînt numai locale, ci ale țării întregi.

de di- a-1 de
noastră au feriți creatExistă în țara multe orașe care cire-a de a li se teatre, filarmonici, ansambluri profesioniste, instituții de artă, reviste. Ce fac unii dintre cetățenii acestor orașe pentru teatrul lor, pentru artiștii care ar trebui să rămînă toată viața ai lor, pentru școlile lor de artă, pentru revistele și ziarele lor ? Se mulțumesc oare să compare cu capitala și să conchidă inferioritatea manifestărilor locale ? O asemenea comparație cu capitala și cu centrele similare trebuie să fie generată de ambiția perfecționării și să aibă drept rezultat galvanizarea tuturor energiilor și talentelor pentru a face să strălucească și mai mult potențialul local. Suma acestor ambiții și emulații nobile este înflorirea generală a vieții sociale a țării, progresul multilateral al patriei.Cu cîtă mîndrie îți vorbesc băimărenii despre tradițiile școlii maramureșene de artă plastică și cît de bucuros ești să constațl (după ce ai vizitat expozițiile și atelie-

ral» unor artiști locali) această mîndrie este dreptățită. Dar cu cît gret pășești într-un proaspăt oraș universitar unde, adesea, duminica, singurul „eveniment* care polarizează atenția, făcînd ca orașul, cu multiplele lui instituții de artă, să pară gol șl amorțit, este meciul echipei locale care joacă „acasă*. Departe de mine gîndul de a minimaliza spectacolul fotbalistic (mai ales dacă ar reuși să fie într-ade- văr un spectacol), dar patriotismul local ni se pare în cazul acesta unilateral canalizat.Propunînd reconsiderarea sensului noțiunii de 
patriotism local, este, cred, cazul să medităm și la implicațiile pozitive și la cele negative țiunii. Ce se cere ținut și cultivat trebuie repudiat poate stabili prin articolele unui cod. Aici este vorba de legi nescrise, pe care le guvernează rațiunea, sentimentele și bunul simț, sentimentul vibrant al patriotismului socialist.
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însemnări de călătorie

Ing. Constantin TEODORESCU
Retrospectivă birmaneză

In parcul Bandoola din inima Rangoonului, un obelisc alb înfruntă albastrul neverosimil al cerului. Pe fundalul circular al monumentului, o inscripție în birmană consemnează lapidar : „Duminică, în al nouălea apus din luna Pyat- ho a anului una mie trei sute nouă (4 ianuarie 1948), Birmania, țara noastră, și-a dobîndit deplina suveranitate și independență ca uniune de republici*. Contrastînd cu simplitatea inscripției — fraqment din „Declarația* oficială care a marcat atunci evenimentul — aniversarea zilei independenței prilejuiește o explozie de entuziasm șl o manifestare exuberantă a mîn- driei naționale. Rangoonul, care în zilele obișnuite nu-și deșminte cu nimic numele (în limba birmană „Rangoon* înseamnă „orașul păcii*) e cuprins de astă dată de o efervescență întinsă peste zi șl noapte, pe toate străzile și în toate casele. Încă înainte de a se lumina de ziuă, coloane fără sfîrșit de bărbați, femei și copii parcurg străzile orașului, reeditînd simbo- lio marșul istoric din anul 1938 al muncitorilor petroliști, care protestau împotriva măsurilor represive adoptate de conducerea britanică a societății B.O.C. față de muncitorii birmani. Coloanele trec pe lîngă locuri care evocă figuri sau evenimente din anii îndelungați de luptă pentru independența națională. Din 1885, data colonizării integrale a Birmaniei de către englezi, și pînă în 1948, anul independenței, istoria țării a fost istoria luptei continue pentru libertate națională și pentru dreptate socială.In parcul Royal, în jurul u- nei seînteietoare rachete-turn care simbolizează progresul, pe zeci și zeci de estrade, în pavilioane multicolore, standuri cu exponate, deslușești file din trecutul și prezentul Birmaniei și aspecte inedite de viață. Ca pe o peliculă- mozaic se succed tradiții și îndeletniciri seculare, episoade din- tr-o istorie frămîntată, realizări de pe ogoare, din uzine, din școli, unde din rîndurile poporului, care acum este liber și stăpîn pe soarta lui, se desprind virtuți și talente nebănuite. Finalul acestui buchet

de spectacole este tabloul în care țăranul de pe ogoarele de orez dă mîna cu muncitorul din uzină, cu intelectualul, cu ostașul — toți trudind împreună pentru binele țării.„Te miră poate intensitatea unei asemenea trăiri a zilei în care aniversăm independența — îmi spunea un prieten birman — dar numai cine îi cunoaște prețul o poate înțelege. Au trecut prea multe peste noi șl am plătit libertatea prea multe jertfe*.Deși bogată, atît în resurse nerale (petrol, gaze, tungsten,sitor, plumb argintifer și pietre prețioase), cît și vegetale (cauciuc, lemn de tek), istoria zbuciumată a Birmaniei, în special dominația colonială, nu l-a permis o industrializare la nivelul resurselor de care dispune. Datorită acestui fapt, Birmania a fost caracterizată multă vreme ca o țară ale cărei venituri

CUml- co-

bazează po « singură cultură — orezul. în ultimii ani însă, pe baza politicii Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, s-a trecut la naționalizarea unor ramuri importante ale economiei, iar, ca rezultat, a luat naștere un sector de stat care se dezvoltă și capătă preponderență. în ciuda unor inerente dificultăți economice, legate de înlăturarea urmelor dominației coloniale, producția industrială cunoaște o continuă creștere. Surse birmane arată că valoarea antecalculată a producției pe anul economic 1965—1966 este de 4 700 milioane de kyats (monedă birmană), superioară celei din 1962—1963, care nu depășea 4 000 milioane de kyats.Progrese se înregistrează și în agricultură, în care s-a interzis prin lege dominația feudală. Agricultura plugului de lemn începe să facă treptat loc ace-
>■■■■■■■■

Pagoda de aur, podoabă arhitecturală a Rangoonului

a tractorului. Peste 3 500 
tractoare brăzdează ogoa-

lela de rele birmane. Noi și importante lucrări de hidroameliorații, care vor permite Irigarea unor suprafețe importante și crearea de centre hidroenergetice, sînt în lucru sau în faza de proiectare. Creditele pentru țărani, noile prețuri (mai mari) pentru orez, construirea de centre de stat de mașini și tractoare constituie măsuri menite să determine sporirea producției agricole.Țara întreagă este prinsă într-un freamăt constructiv în care se detașează dorința de a învăța. Peste 5 000 de studenți sînt primiți anual în universități, în institute și colegii; au apărut școli elementare și medii în toate colțurile tării. Talentați, cu dorința continuă de a se perfecționa, tinerii birmani, așa cum i-am cunoscut, dispun de valențe pentru a ajunge cadre toare ciale.Am ___ rproiecte birmane, îndrăznețe, mai ales în ce privește dezvoltarea industriei petroliere, unde am participat direct pe linia colaborării româno-birmane în acest domeniu. Succesele obținute pînă acum justifică încrederea cu care privește în viitor poporul birman. Principala preocupare în anii următori se îndreaptă spre industrializarea țării și îndeosebi către explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol — industria petrolieră fiind, de altfel, ramura cea mai importantă.Intre România și Birmania s-au statornicit relații de prietenie și colaborare, care se dezvoltă continuu în interesul ambelor popoare. In anii din urmă, cooperarea ro- mâno-birmană s-a intensificat cu precădere în domeniul economic. Schimbul de vizite oficiale, în contextul căruia se înscrie și vizita în România făcută vara trecută de președintele Consiliului Revoluționar al Uniunii Birmane, generalul Ne Win, a adus o contribuție însemnată la dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și birman.

de nădejde în diferite secole vieții economice și so-fost martor, în ultimii ani, la



Mesaje și declarații 
cu prilejul Anului Nou
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social-democrată
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BUDAPESTA

ISTVAN DOBI:Istvan Dobi, președintele Consiliului Prezidențial al R. P. Ungare, a subliniat în cuvîntarea rostită cu prilejul Anului Nou că rezultatele și experiența aniloir tre- cuți justifică încrederea cu care poporul ungar privește sarcinile' de viitor. El a arătat că Ungaria a intrat într-o fază a construcției socialiste în care problemele economice au o importanță sporită în menținerea și dezvoltarea rezultatelor obținute și în creșterea continuă a nivelului de trai.Unele fenomene ale situației internaționale, a arătat președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, ne provoacă o profundă îngrijorare, dar în același timp observăm semne promițătoare, in- dicînd înțelegerea de către popoare și guverne a răspunderii ce le revine. Avem convingerea că în cele din urmă, guvernul S.U.A. va fi obligat să respecte pacea, libertatea, independența națională și dreptul la autodeterminare al poporului vietnamez.
BERLIN

WAITER ULBRICHT:în cuvîntarea rostită cu prilejul Anului Nou, Walter Ulbricht, prlm- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, a subliniat că oamenii muncii din R. D. Germană au obținut noi succese în construirea socialismului. Au crescut venitul național și productivitatea muncii, a fost depășit planul producției agricole. El a arătat, de asemenea, că populația R. D. Germane a participat activ la înfăptuirea unei politici consecvente de pace, la întărirea prestigiului internațional al republicii.Walter Ulbricht s-a referit apoi Ia perspectivele relațiilor dintre cele două state germane, subliniind, între altele, necesitatea încheierii unui acord între guvernele celor două state germane în legătură cu stabilirea de relații normale între ele ; normalizării relațiilor celor două state germane cu celelalte țări europene și stabilirea de relații diplomatice între toate țările europene și cele două state germane ; încheierii unui acord între R. D. Germană și R. F. Germană, în baza căruia ele se obligă să accepte statutul de neutralitate, recunoașterea frontierelor existente astăzi în Europa.Președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane a condamnat a- gresiunea americană împotriva poporului vietnamez.

MAX REIMANN:într-o declarație făcută cu prilejul Anului Nou, primul secretar al C.C. al Partidului Comunist din Germania, Max Reimann, a subliniat că sarcina cea mai urgentă care stă în fața tuturor forțelor progresiste din Germania occidentală în noul an este afirmarea unei noi politici naționale și democrate. Aceasta cere stabilirea unității de acțiune a clasei muncitoare și în primul rînd colaborarea dintre social-democrați și comuniști. Max Reimann a subliniat că propunerile celei de-a IX-a plenare a C.C. al P.C.G. referitoare la economia și politica Germaniei occidentale coincid cu multe din cerințele sindicatelor și ale altor pături ale populației muncitoare. „Ele sînt, în același timp, o dovadă că partidul nostru activează ca forță constructivă".
BAMAKO
MODIBO KEITA:în mesajul de Anul Nou, președintele Republicii Mali, Modibo Keita, a declarat că întreaga omenire urmărește cu neliniște evenimentele din Vietnam și știrile cu privire la bombardamentele aviației americane asupra teritoriului R. D. Vietnam. Republica Mali recunoaște dreptul inalienabil al po-

porului vietnamez de a-și rezolva singur propriile probleme și cere S.U.A. să înceteze imediat bombardamentele barbare asupra R. D. Vietnam.Referindu-se la situația de pe continentul african, Modibo Keita a subliniat că forțele imperialismului poartă o mare răspundere pentru multe dintre • loviturile de stat din Africa. De aceea, a adăugat el, Republica Mali a luptat și va continua să lupte pentru întărirea unității africane și a O.U.A., iar pe plan intern pentru dezvoltarea economiei, științei și tehnicii.
CONAKRY
SEKU TURE:„întreaga omenire condamnă cu hotărîre războiul nedrept dus de Statele Unite în Vietnam și cere respectarea drepturilor suverane ale poporului vietnamez la libertate și unitate națională, fără nici un amestec din afară, a declara* în mesajul de Anul Nou președintele Seku Ture. Lupta poporului vietnamez demonstrează că nu există nici o forță care să învingă voința unui popor hotărît de a fi liber".Subliniind succesele obținute de poporul din Guineea în anul care a trecut, președintele Seku Ture a meiiționat că în anul 1967 se vor depune noi eforturi pentru dezvoltarea industriei.

ROMA 3 (Agerpres). — La 4 ianuarie se deschide la Roma conferința unor lideri ai partidelor so- cial-democrate vest-europene. La această reuniune urmează să ia parte Willy Brandt, președintele ministru ne al R. Otto Krag. prim-ministru și ședințe al Partidului social-democrat din Danemarca, Guy , Mollet, secretar general al Partidului socialist francez (S.F.I.O.), George Brown, ministrul de externe al Angliei, Torsten Nilsson, ministru de externe ăl Suediei, Pietro Nenni, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Italiei și președinte al Partidului socialist unificat italian, precum și Bruno Kre- isky, secretar al Partidului socialist austriac.

Willy Brandt,P.S.D.G., vicecancelar și al afacerilor exter- F. a Germaniei, Jens pre- HANOI 3 (Agerpres). — Cotidianul nord-vietnamez „Nhan Dan" a publicat luni un articol referitor la recenta propunere a guvernului britanic privind convocarea unei „conferințe de pace" cu participarea reprezentanților S.U.A., administrației saigoneze și ai guvernului R. D. Vietnam.Relevînd similitudinea perfectă a termenilor acestei propuneri cu cei ai „negocierilor de "pace", inițiate de administrația Johnson, ziarul subliniază falsitatea propunerilor de acest gen în condițiile în care agresorii americani continuă să intensifice războiul din Vietnam. Tactica „negocierilor de
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Toiul s-a petrecut ca 
într-un film polijist. Pe 
neașteptate, un numeros 
detașament al poliției 
din Frankfurt și-a făcut 
aparijia pe aeroportul 
Rhein-Main și a con-

Devrient* au fost des
coperite alte aproxima
tiv 22 tone de asemenea 
bancnote.

Din relatările presei 
vesf-germane reiese că 
această aejiune a poli-

Scrisoarea lui U Thant adresată 
reprezentantului S.U.A. la O.N.U.NEW YORK 3 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., U Thant, a adresat la 31 decembrie o scrisoare reprezentantului permanent al S.U.A. la Națiunile Unite, Arthur Goldberg, în care cere „încetarea necondiționată a bombardamentelor americane asupra Vietnamului de nord", considerînd a- ceasta ca un prim pas necesar pentru reglementarea problemei vietnameze. Totodată, în scrisoarea sa, U Thant își reafirmă părerea că reglementarea problemei vietnameze ar putea avea loc prin luarea în considerare a propunerii sale în trei puncte care prevede : încetarea bombardamentelor asupra Vietnamului de nord, dezesca- ladarea operațiunilor militare și participarea Frontului Național de Eliberare la tratativele de pace.La scurt timp după aceasta,, la sediul O.N.U. s-a făcut cunoscut răspunsul Statelor Unite, care au respins, din nou, poziția secretarului general U Thant.De asemenea, a fost dat publicității mesajul de Anul Nou al secretarului general al O.N.U., în care U Thant cere să se pună capăt cît mai curînd războiului din

Vietnam, calificîndu-1 drept „o barieră în calea dezvoltării cooperării internaționale". „Războiul din Vietnam constituie o considerabilă irosire de energii și resurse, în timp ce omenirea trebuie să-și concentreze eforturile pentru înlăturarea foametei", a declarat U Thant, care a menționat că apelul său -privind încetarea războiului „reflectă îngrijorarea multor popoare preocupate de riscurile grave ale acestui conflict". El și-a exprimat convingerea că o dată restabilită pacea, popoarele ar avea posibilitatea să acționeze în interesul promovării bunăstării tuturor oamenilor.Reîerindu-se la criza rhode- siană, secretarul general al O.N.U. a spus că „această situație poate fi remediată numai printr-o acțiune fermă din partea tuturor țărilor, îndeplinind rezoluția Consiliului de Securitate, din 16 decembrie 1966, cu privire la sancțiunile împotriva rasiștilor".în încheiere, U Thant a exprimat dorința ca în noul an să se depună eforturi sporite pentru realizarea păcii și înțelegerii în întreaga lume.

Desen din ziarul vesf- 
berlinez „Telegraf"

formajiilor, Vandeby, 
care, recent, a făcut o 
vizită la Munchen.

Ziarul vest-berlinez 
„Telegraf* precizează 
că, potrivit unor infor
mații provenite din 
Londra, guvernul lui 
Smith intenfiona să e- 
feefueze o reformă mo
netară, preschimbînd 
bancnotele aflate în 
circulație. Pe bilete 
drept emitent figurează 

Bank of Rho- 
dală emiterii 

iunie 1966 și 
semnate 

băncii de 
Bruce, Sa-

pace" — scrie ziarul — nu are alt scop decît inducerea în eroare a opiniei publice. Ziarul condamnă propunerea guvernului britanic, cu atît mai mult cu cît vine din partea unuia din vicepreședinții Conferinței de la Geneva din anul 1954 cu privire la Indochina. în plus, adaugă articolul. guvernul britanic nu a condamnat niciodată politica agresivă dusă de S.U.A. în Vietnam.Ziarul relevă că populația progresistă a Marii Britanii, inclusiv o serie de parlamentari laburiști, au condamnat cu asprime bombardamentele americane împotriva R. D. Vietnam. Ziarul amintește. de asemenea, de inițiativa lordului britanic Bertrand Russel, la propunerea căruia a fost instituit Tribunalul internațional de anchetare a crimelor săvîrșite de americani în Vietnam, ale cărui lucrări preliminare s-au desfășurat recent la Londra.Toate aceste acțiuni progresiste — se subliniază în articol — vin în contradicție cu propunerea ministrului de externe britanic, care servește scopurile agresorilor. în- trucît încearcă să impună poporului vietnamez desfășurarea u- nor tratative în condițiile presiunii militare exercitate de americani, tratative care ar permite a- gresorilor să-și continue pregătirile lor în vederea intensificării extinderii războiului.
NOI BOMBARDAMENTE
ASUPRA TERITORIULUI

si

Manevrele lui „Union Miniere"
(Urmare din pag- I)Trustul financiar belgian „Se- clătă Gănerale de Belgique împreună cu societatea britanică „Tanganyika Concession Ltd* au creat în anul 1906 marele concern „Union Miniăre du Haut Katanga* — una din principalele ventuze, care, decenii întregi au stors bogățiile p«- porului congolez. Capitalurile concernului au crescut vertiginos, da la 10 000 000 franci belgieni în 1906, la 300 000 000 în 1937, pentru ca în prezent să ajungă la peste 22 miliarde. „Sociătă Gănărale de Belgique' și-a întins tentaculele ajun- gînd să controleze prin cele peste 40 de societăți ale sale, 70 la sută din economia congoleză. In afară de „Union Miniăre", „Sociătă Gănă- rale*, dispune de societățile „Por- miniere" (industria diamantelor), „Petrocongo* (industria petrolului), Cotonco (Industria bumbacului) și numeroase altele. Dar „Sociătă G6- nărale" își împletește interesele șl cu alți giganti financiari. Ea a facilitat pătrunderea în Congo a capitalurilor societăților „British A- merican Corporation of South Africa", „Oppenheimer-Rotschild*, Rockefeller, Bank of America.
Independența 

ciuntităVîntul independenței naționale care a cuprins Africa a pus în gardă monopolurile străine. Planuri minuțios pregătite în capitalele occidentale, sau în birourile din Congo ale monopolurilor străine, au făcut ca Independența obținută să nu schimbe soarta „uriașului flămînd de pe grămezile de aur", cum i se spunea Congoului, iar veniturile companiilor străine să crească. Prima constituție a Concoului, elaborată la Bruxelles în numai 36 de ore, era

astfel alcătuită îneît să nu permită instalarea unui guvern cu autoritate, să ațîțe neînțelegeri între numeroasele triburi, să perpetueze dominația monopolurilor străi- ne și să împiedice folosirea bogățiilor țării în interesul poporului congelez. Cînd în 1960 primul ministru Patrice Lumumba a încercat să împroprietărească unele triburi, Societatea „Gotonce* a ripostat.Luptele sterile pentru putere, secesiunea katangheză, sabotajul economic, toate dirijate de companiile străine au lovit grav în interesele naționale. Toate acestea au făcut ca starea economică a țării să devină mai grea decît înainte de Independență. în anul 1965, deficitul bugetar al tării era de peste 86 000 000 dolari, în timp ce fostul prim-ministru Moise Chombe asigura celor 7 000 de mercenari străini salarii de cite 1 000 dolari pe lună și întreținere gratuită. Autentice state-n stat, numeroase companii străine își creaseră și ațmate proprii. Puterea companiilor străine era mai mare decît în secolul trecut. „Potrivit dispozițiilor regale, scria publicația belgiană „Pourquoi pas?', companiile erau obligate în 1855 să construiască șosele și conducte de apă în regiunile unde operează. Acum (în 1965) ele nu mai au nici măcar o astfel de obligație față de un guvern pe care îl ignoră*. Cînd companiile străine și-au dat seama că Moise Chombe s-a compromis prea mult, el a fost înlăturat. Următorul prim- ministru, Kimba, a fost desemnat, potrivit revistei „Jeune Afrique", de compania „Sociătb. Generale de Belgique* prin intermediul lui Ka- savubu.în aceste condiții a venit la putere actualul președinte al Congoului, Joseph Mobutu. într-una din primele sale declarații el a avertizat că guvernul său „nu va mai per

mite amestecul străin în treburile Congoului și va adera la principiile Organizației Africane*.
in patrimoniul 

congolezEste greu de spus cu ce a început furtuna din relațiile între guvernul de la Kinshasa șl „Union Miniere*. Cu legea care suspendă dreptul companiilor străine de a a- chiziționa orice teren pentru a extrage minereuri ? Sau cu interzicerea tribalismului care permitea o- mului de încredere al Iul „Union Minidre', Godefroid Munongo, să organizeze comploturi împotriva guvernului central ? în orice caz, fiecare astfel de măsură a stîrnit iritare la sediile centrale ale companiilor străine. Marele complot împotriva Congoului — spun autoritățile de la Kinshasa — își are originea în sediile centrale ale companiilor străine care acționează în Congo. Unul din organizatorii puciului celor 2 800 de jandarmi, care au încercat să ocupe orașul Kisangani, a spus-o fără echivoc : „Am primit indicații precise de la Bruxelles. De altfel, „Union Miniere" este cea care ne plătește..."Duelul ia forme tot mai variate. Una din ultimele acțiuni ale companiei a fost sporirea prețului la cupru pe piața internă, cu scopul de a reduce redevențele plătite statului congolez în cupru calculat valoric. Totodată au fost reduse prețurile la cupru pe piața externă. Frustrat de cantitățile de cupru pe care le primea, statul congolez urma să piardă și din valoarea metalului exportat. „Este o încălcare a independentei naționale a statului congolez" — au declarat autoritățile de la Kinshasa, care au luat contra- măsuri: au sporit taxele de export la cupru de la 10 Ia 30 la sută.Rezolvare a situației ? Nu, pentru că birourile din Bruxelles ale

CARTEA LUI Redăm, telegra-■ tic' ultimeleMANCHES- !n legătură cu cartea luiWilliam Manchester „Moar- președinte". Este știut înainte de apaii- a dat naștere unei
TER unui încă eatea că tie aprinse dispute din cauza unor pasaje, a căror publicare ar fi de natură — spun cei inițiați —• să prejudicieze raporturile dintre familia Kennedy și președintele Johnson.Acum se anunță că :— D-na Jaqueline Kennedy a decis să-și retragă acțiunea intentată în justiție împotriva editurii „Harper and Row*.— Editura a acceptat să nu publice cartea înainte de aprilie 1967. Cu sau fără tăieturile cerute de tamilia Kennedy ? din informație.— Publicafea ei „Look" va începe de nuarie, fără pasajele încriminata.

Nuîn la
reieserevista10 ia-

— Manuscrisul sește în mîinile „editori-pirați", casă de editură din Taivan.
integral se gă- unor așa-numițl printre care o*
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(iei a fost inițiată la ce
rerea autorităților brita
nice, care au arătat că 
bancnotele în cauză nu 
erau altceva decît... 
bilete de bancă rhode
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firma respectivă de mi
nistrul rhodesian al in-
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Autoritățile 
le consideră false. Potri
vit concepției britanice, 
dreptul de a emite 
bancnote rhodesiene îl 
are numai „Reserve 
Bank of Rhodesia" cu 
sediul la Londra, iar bi
letele trebuie să fie sem
nale de guvernatorul a- 
cestei bănci, sir Sidney 
Caine.

Deocamdată, la cere
rea guvernului englez, 
autoritățile vesf-germa
ne au dispus sechestra
rea întregului stoc de 
bilete de bancă.
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G. DASCĂLU

A 15-A VICTIMĂ:

concernului Începuseră să acționeze în vederea anihilării acestei măsuri. Refuzul lui „Union Miniere* de a-și muta sediul la Kinshasa pentru ca guvernul congolez să-i poată controla activitatea a ascuțit și mai mult conflictul dintre concern și autoritățile acestei țări. Pentru a pune capăt situației de „stat în stat' a lui „Union Miniere du Haut Katanga', guvernul congolez a hotărît desființarea concernului, în- ființind în schimb compania „Union Miniere Congolaise" unde deține 55 la sută din capitaluri. La 1 ianuarie, cînd noua companie a intrat în vigoare, postul de radio Kinshasa declara : „Această măsură de congoli- zare a bogățiilor congoleze urmărește să restabilească demnitatea poporului nostru"» „Am hotărît acest lucru, spunea președintele Mobutu, pentru a pune capăt paradoxului de 
a fi un stat extrem de bogat cu oameni extrem de săraci. Union Miniere a însemnat pentru noi o adevărată „Union Misăre" (Uniunea Mizeriei).întrunit la Bruxelles, Consiliul de administrație al concernului a lăsat să se înțeleagă că nu va rămîne pasiv. Marți a fost dat publicității un comunicat în care societatea a- menință că va intenta acțiune judiciară împotriva tuturor celor care vor cumpăra cupru, cobalt, zinc, cadmiu și germaniu produse în Congo și vîndute de altcineva, decît de ea însăși.Pe de altă parte, agențiile de presă transmit că Moise Chombe este pe cale să-și procure noi avioane (desigur pe banii lui „Union Miniere") pentru a-și înzestra trupele de mercenari. Mercenarul Mike Hoare, care se lăuda că a ucis 10 000 de congolezi și-a încheiat „turneul prin lume" și a declarat că are la ■ dispoziție aproape o mie de soldați cu care este gata „să reîn- ceapă epopeea". Incursiunile militarilor portughezi staționați în Angola devin tot mai dese în Congo.„Nu vrem decît să restabilim încrederea în sine a poporului nostru, să-i redăm demnitatea alături de celelalte popoare africane" — a declarat ministrul de externe al Con- gouluil Congolezii sînt ferm hotăriti să riposteze oricui nu înțelege năzuințele zilelor noastre".

JACK RUBYDALLAS 3 (Agerpres). — Marți, la numai cîteva ore după ce a făcut o declarație, înregistrată pe bandă de magnetofon, în care afirma că nu a făcut parte din nici o conspirație în momentul în care l-a ucis pe Lee Harvey Oswald, asasinul presupus al președintelui Kennedy, Jack Ruby a încetat din viață la spitalul Parkland din Dallas. Potrivit comunicatului oficial al spitalului, moartea lui Jack Ruby a survenit în urma unui cancer generalizat.Moartea Iul Jack Ruby, cel din urmă martor, poate și cel mal prețios, se adaugă morțil — în condiții destul de neclare — 
a altor 14 persoane care cunoșteau șl alte amănunte în afara celor cuprinse în raportul Comisiei Warren privind împrejurările în care a fost asasinat președintele Kennedy.

HANOI 3 (Agerpres). — La 2 rtuarie aviația americană a- bombardat numeroase zone populate și obiective economice de pe teritoriul R. D. Vietnam. A fost bombardată, de asemenea, periferia orașului Haifong, precum și Ninh Binh, capitala provinciei cu același nume. Forțele armate vietnameze au doborît 2 avioane americane deasupra provinciei Ha Bac și au avariat numeroase altele. în aceeași zi, un alt avion a fost doborît pe teritoriul provinciei Thanh Hoa.

— Revista „Stern* (Hamburg) intenționează s-o publice „fără modificări și fără suprimări*. Re- dactorul-șef se arată intransigent.— Eu — a declarat acesta — pot să înțeleg că senatorul Kenedy dorește, în interesul cariere.' «ile, să se opereze tăieturi. Da: acesrft nu poate fi un motiv serios pentru a nu o edita în R.F.G. Drept care,, editorul va începe traducerea/ ' firește, căutind un corespondent în germană al zicalei americane „Business is business*. (Afacerile sint afaceri).

tokio PROGRAMUL
AL 20-LEA 
COPIL

Citim în „LeFigaro’ printn „faptele diver se*. în câini'Desfours-Pinatel dil Pleyne, Haute-Loird, deporta a veni
PE 1967TOKIO 3 (Agerpres). — Partidul Socialist din Japonia (unul dintre cele mai puternice partide de opoziție din țară) a publicat, cu prilejul Anului Nou, programul său pe 1967 în care arată că va lupta pentru lichidarea tratatului militar japono-american, împotriva încercărilor de a revizui Constituția țării. Programul subliniază necesitatea întăririi luptei pentru interzicerea armei nucleare, împotriva agresiunii americane în Vietnam și a prezenței în porturile japoneze a submarinelor atomice americane.In programul partidului se prevede declanșarea unei campanii în rîndurile muncitorilor din întreprinderile industriale pentru a nu executa comenzile comandamentului militar american destinate războiului din Vietnam.

nul soților localitatea meniul duminică pe lume al 20-)ea copil. Fericitul tată, muncitor, ar 60 de ani ; soția — 44. Dinlr copii, 6 băieți și 10 fete locuiesc împreună cu părinții. O casă plină, o familie unită. Cu ocazia evenimentului, felicitări din România.

//,1

Amin Sub numele de
OCHII MARI miss D°ng tu- yet Mai, soția lui Ky, premie- de la Saigon, la avion că in- opera- un india
rul marionetă a plecat într-o călătorie Tokio. La coborîrea din consoarta lui Ky a arătat tenționează să-și facă o ție de mărire a ochilor la stitut de chirurgie estetică Japonia. M-ar fi oare mai potrivit să se aplice soțului tratamentul ? Poate că mărindu-și ochii el va reuși să vadă mai bine realitatea vietnameză.

■ VARȘOVIA. La invitația guvernului R.P. Polone, la Varșovia a sosit 
marți într-o vizită oficială Jens Otto Krag, primul ministru și mi

nistrul de externe al Danemarcei. La sosire, el a fost întimpinat de 
Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, 
Adam Rapacki, ministrul de externe, și de alte persoane oficiale. In 
aceeași zi, Otto Krag a făcut vizite lui Iozef Cyrankiewicz și Adam 
Rapacki.

R.A.U. Pe șantierul hidrocentralei 
la Assuan

U PEKIN. Cu prilejul încheierii, turneului întreprins în R.P. Chineză
. de Ansamblul de cîntece și dansuri al Forțelor Armate ale Repu

blicii Socialiste România, în saloanele ambasadei române din Pekin a fost 
oferit un cocteil de însărcinatul cu afaceri ad-interim, Iorgu Istrate. Au 
luat parte Iuan Ti-cin, locțiitor al șefului Direcției superioare politice a 
Armatei populare chineze de eliberare. Pin Sao-hui, șef adjunct al Ma
relui Stat Major, Giou Tzi-jou, președintele Comitetului pentru relații 
culturale cu străinătatea. Giau Guap-hua, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, și alte persoane oficiale. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

n ATENA. Presa greacă de marți a publicat rezultatele alegerilor care 
“ au avut loc duminică pentru posturile de președinți ai consiliilor 
municipale și de membri ai comitetelor consiliilor municipale. Potrivit 
rezultatelor definitive, marea majoritate a celor aleși aparține listelor co
mune ale candidafilor de centru-stînga. Victorii electorale depline au 
înregistrat forțele de centru-stînga în principalele municipalități ale țării 
ca Atena, Pireu. Salonic, Volos, Lamia, Larisa, Patros, Ianina, Tcba. Arta, 
Agrinion, Iraklion, Corfu, Kalamata și altele. De asemenea, în munici
palitățile majorității suburbiilor principalelor orașe ale țării au fost 
aleși candidați ai colaborării democratice. In același timp, partidele de 
dreapta, Uniunea radicală națională (E.R.E.) și progresist, au înregistrat 
pierderi importante de voturi în întreaga tară.
HM MOSCOVA. Agenția TASS anunță că Nikolai Podgornii, președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., va face o vizită oficială 
în Italia la invitația președintelui Giuseppe Saragat. După cum s-a comu
nicat oficial, vizita va avea loc între 24 și 31 ianuarie 1967.
9H BELGRAD. Printr-un decret al președintelui R.S.F. Iugoslavia a fost 

amnistiat Milovan Djilas, care, potrivit unei condamnări din mai 
1962 pentru trădarea unor secrete oficiale, avea dc executat o pedeapsă 
de 8 ani și opt luni temniță grea.
■M CAIRO. Presa locală sc ocupă pe larg dc succesele înregistrate dc 

soliștii români de operă aflați in turneu în Republica Arabă Unită. 
„Calitățile vocale ale cintărcților români, soliști în două spectacole cu 
opera ^Trubadurul”' de Verdi, scrie cronicarul muzical al cotidianului 
„Journal d'Egyptc", Antoine Genaoui, au entuz’asmat publicul". La rîndul 
său, cronicarul muzical al ziarului „Progres Egypticn", Albert Bajocchi, 
subliniind valoarea colectivului de . cântăreți români, remarcă că Zchaida 
Pally, „are o voce cu un timbru profund, un volum și o omogenitate care 
se cer unei adevărate interprete a rolului. Ea este o actriță completă, 
care știe să-și caracterizeze personajul cu o rară inteligență".
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