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■ Ci nd școala și 
familia nu sint 
la unison

■ Organele cul
turale locale 

merg în pas 
cu cerințele 
vieții ?

EVENIMENTUL
ARTISTIC

■ ■ ■

METALUL ÎSI ATINGE
9

VALOAREA MAXIMĂ 
numai dacă este 

materializat 

ÎN MAȘINI

Pe șantierele fabricilora

de furaje combinate 
din regiunea Galati

DEZORGA
NIZARE

SI

DE ÎNALTĂ
TEHNICI

TATE

OPTIMISM
La Urleasca și Brăila, 

regiunea Galati, sint în 
construcție două fabrici 
de nutrețuri combinate. 
Cînd vor intra în produc
ție. fiecare dintre ele vor 
asigura pentru complexe
le de creștere industrială 
a păsărilor, porcilor și 
taurinelor cîte 90 000 tone 
nutrețuri combinate pe 
an. Darea în funcțiune la 
termenul prevăzut a aces
tor obiective prezintă o 
mare însemnătate econo
mică : se va micșora de
calajul existent între con
strucția complexelor zoo
tehnice și cea a fabricilor 
de furaje combinate, în 
scopul asigurării nutrețu
rilor necesare.

Tntr-un articol publicat 
în k,Scînțeia“ nr. 7 172 din 
noiembrie anul trecut, se 
semnala rămînerea în 
urmă a lucrărilor pe a- 
ceste două șantiere. A- 
tunci, conducătorii între
prinderilor de construcții 
au dat asigurări că rămî
nerea în urmă va fi re
cuperată. Au trecut a- 
proape 3 luni, dar în evo
luția lucrărilor nu s-au 
produs schimbările aștep
tate. La Urleasca, din- 
tr-un volum de lucrări de 
14 milioane lei, prevăzut 
în 1966. s-a realizat doar
6.5 milioane lei. Și pe 
șantierul de la Brăila au 
rămas, anul trecut, lucrări 
neexecutate în valoare de
2.5 milioane lei. în prima 
lună din acest an — așa 
cum rezultă din jurnalul 
de șantier — s-a lucrat 
doar sporadic, 5—6 zile. 
Prevederile inițiale de a 
se realiza. în prima lună 
a anului, lucrări în va
loare de 2 milioane lei au 
rămas pe hîrtie. Cum se 
explică această situație ? 
Răspunsul dat de ingine
rul Petre Bălan, șeful 
șantierului de Ia Urleasca, 
este un adevărat carusel 
al justificărilor. Cu un 
ton mai puțin ingineresc 
sini acuzați, de-a valma, 
Institutul de studii și 
proiectări agricole-Bucu- 
rești de asigurarea cu în- 
tîrziere a documentației 
pentru lucrările de ali
mentare cu apă și canali
zare. beneficiarul — Trus
tul Gostat — care nu a tri
mis un cazan pentru cen
trala termică și, în sfîrșit, 
iarna.

In realitate, ritmul scă
zut de lucru nu poate fi 
justificat prin cele cîteva 
greutăți ivite la începutul 
activității șantierului. 
Documentația de execuție 
este asigurată în între
gime, iar o parte din uti
laje și instalații au sosit 
pe șantier. Principala de
ficiență constă în faptul 
că montajul nu a început 
și nici nu se știe cine o 
să-l facă. Balanța înclină 
cînd spre șantierul nr. 4 
instalații al Întreprinderii 
de construcții și montaje 
nr. 7 Galați, cînd spre 
Trustul nr. 21. Instalații 
București. în timp ce dis-

pută continuă, utilaje în 
valoare de peste 3,2 mili
oane lei sint în mare par
te supuse intemperiilor 
iernii, degradîndu-se.

Pe lingă cele semnalate 
mai sus, întîrzierea lucră
rilor se datorește slabei 
organizări a muncii. Atit 
la Urleasca, cît și la 
Brăila, nu s-a luat nici o 
măsură pentru asigurarea 
condițiilor de lucru pe 
timpul iernii. Abia spre 
sfîrșitul lunii ianuarie se 
lucra la întocmirea unor 
planuri de măsuri privind 
organizarea activității șan
tierelor pe timpul iernii. 
Nici urmă de grafice de 
lucru operative. Chiar și 
sarcinile de plan pe anul 
în curs au devenit cunos
cute oamenilor abia cu 
cîteva zile în urmă.

Ing. Aurel Ioan, șeful 
serviciului construcții al 
Trustului Gostat — te- * 
rasă Brăila, reamintea, 
într-o discuție cu benefi
ciarul, că a luat de

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii"

Fabricarea de mașini, utilaje și instala
ții cu performanțe tehnico-economice din 
ce în ce mai ridicate, dar în același timp 
cu gabarite ți greutăți proprii din ce în ce 
mai mici, constituie o trăsătură distinctivă 
principală a evoluției tehnicii pe plan 
mondial. Subliniind că industria noastră 
constructoare de mașini realizează o serie 
de produse care, atît din punct de vedere 
al tehnicității, cît ți al consumului de me
tal, se situează la nivelul mondial, la ple
nara C.C. al P CJR, din 21—23 decembrie 
1966, tovarășul Nicolae Ceaușescu a ară
tat: „ÎN ACELAȘI TIMP LA O SERIE 
DE PRODUSE, CONSUMUL DE MATE 
RIALE ȘI ÎN PRIMUL RÎND DE METAL 
ESTE MULT MAI RIDICAT DECÎT ÎN 
ȚĂRILE AVANSATE. AVEM ÎNCĂ RE
ZERVE INTERNE MARI PENTRU REDU
CEREA CONSUMULUI SPECIFIC ȘI ÎM
BUNĂTĂȚIREA PERFORMANȚELOR 
TEHNICE ALE MAȘINILOR, UTILAJE
LOR ȘI INSTALAȚIILOR".

Cum poate fi realizat acest deziderat 
economic major ? în ancheta pe care o 
publicăm în pagina a IlI-a, specialiști din 
institute de proiectări și cercetări, din 
uzine și din ministerul de resort, din învă- 
țămîntul superior exprimă opiniile lor îr 
această chestiune, fac o serie de propuneri 
în legătură cu căile și posibilitățile de 
creștere a gradului de tehnicitate a pro
duselor în industria constructoare de ma
șini, de valorificare superioară a metalu
lui.

(Continuare 
in pag. a V-a)

CREȘTERE» 
PRODUCȚIEI 
GLOBOLE
INDUSTRIALE

Sporul producției industriale 
realizat in 1966 față de 1965 
depășește întreaga producție 
industrială a anului 1938

Prin ce anume se im
pun o mișcare teatra
lă și un conducător de 
instituție artistică, prin 
ce rămîn acești factori 
în istoria unei culturi,, 
dacă nu prin eveni
mentele artistice de care 
se leagă numele lor ? 
Marii regizori, directorii 
de trupe și companii sint 
în fond cei ce au avut în 
vedere că viața unei a- 
semenea instituții, chiar 
dacă poate subzista o 
vreme prin spectacole ce 
atrag acea parte a pu
blicului care vine la tea
tru, operă sau concert în 
virtutea inerției, nu poa
te să se impună în fața 
contemporanilor și nu 
poate dăinui în istoria 
mișcării artistice dacă nu 
se sprijină pe contraforții 
unor evenimente ce au 
marcat momente fie ale 
creației, fie ale interpre
tării. Adică a spectaco
lului sau a concertului 
care descoperă sau im
pune un autor, un regizor, 
un actor, sau oferă inter
pretului odată impus, po
sibilitatea unei creații ne
obișnuite. Cînd fiecare 
interpret simte că i se dă 
posibilitatea să spună alt
ceva și altfel. Semnele ru- 
ginei încep să se depună 
însă din momentul în care 
programul artistic al sta
giunii este lipsit de ambi
ție. Intr-adevăr, realiza
rea unor cifre de plan 
reprezintă și pentru o in
stituție artistică o condi
ție fundamentală a exis
tenței sale. Cei ce vor
besc cu dispreț de acest 
capitol crezîndu-1 rezer
vat serviciului contabil se 
înșeală. în fond, la noi 
zestrea materială a unei 
instituții de artă mi se 
pare dată pentru a se 
converti în opere durabi
le, pentru a favoriza un 
climat de creație propice 
și nu pentru a acoperi 
lîncezeala intelectuală, 
lenea și comoditatea, 
pentru a stimula somno

lența si a acoperi defici
tul inventivității și al cău
tării. Ea asigură acea 
bază care dă posibilita
tea animatorului să se 
realizeze ferit de penibile 
pertractări și de emoția 
neputinței materiale de a 
realiza dezideratele artis
tice. Eiorturile noastre se 
pot concentra în aseme
nea împrejurări numai 
spre realizarea acelui 
spectacol care să dea și 
maximum de randament 
material, tocmai datorită 
calității sale artistice ex
cepționale. Pentru că „sa
la plină" se poate încă 
realiza și prin piesa po
lițistă, și prin comedia 
ușoară, și prin drama la
crimogenă, și prin repe
tarea acelorași și acelo
rași ticuri ale unui actor 
care nu vrea sau nu 
poate ii altul. Atunci nu 
riscăm să atentăm chiar 
la sensul pe care îl are 
viața artistică a unei țări? 
Pentru că în fond o at
mosferă călduță devine 
cu timpul lîncedă, propi
ce mediocrității, lipsei 
de framîntare și de zbu
cium creator. Or, numai 
evenimentul pregătit cu 
„credință și curaj" cum 
spunea un om de teatru 
contemporan, evenimen
tul care va îndrepta o- 
chii publicului spre un 
autor sau spre un inter
pret iar ceilalți autori 
sau interpreți vor înțele
ge că nu se mai pot mul
țumi cu ceea ce au dat, 
numai el poate crea o 
stare de reală emulație.

Noțiunea de eveniment 
nu este sinonimă cu ma
nifestarea ce iese din co
mun cu orice preț și mai 
ale3 cu prețul scandalu
lui, al răsturnării valori
lor și al apelului la zone 
exterioare interesului es-

Valeriu RAPEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

PRIMIRI LA PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI, 

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit miercuri în audiență de pre
zentare pe Jorge de Oliveira Maia, 
trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Statelor Unite ale 
Braziliei la București.

La primire a asistat Petru Bur- 
lacu, secretar general în Ministerul 
Afacerilor Externe.

în cursul aceleiași zile, președin
tele Consiliului de ’Miniștri a pri
mit în audiență de prezentare pe 
Kim The Hi, ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Populare Democrate Coreene la 
București.

A asistat Vasile . Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

în ziarul de azi:

ECOURI: Ocrotiți-i pe nefumă

tori! ■ Faptul divers R Sport 

■ ECUADOR: Tristețea lui 

Imbabura ■ „Săptămina mo

netară”

ÎNDELETNICIREA CASNICĂ
este incompatibilă cu

ELEVAȚIA INTELECTUALĂ?
ancheta socială

Incontestabil, progresul civilizației permite 
ca realizarea unui grad cît mai înalt de con
tort să se tacă printr-o cît mai mică risipă de 
energie. Și totuși crearea unor interioare plă
cute, primitoare și comode, alimentarea va
riată, consistentă și rațională, acuratețea ves
timentară — presupun destulă cheltuială de 
muncă, nu numai la nivelul întregii societăți, 
ci și în cadrul fiecărei familii.

Desigur, treptat, această muncă se va reduce 
tot mai mult. Dar chiar și în viitorul ideal, cînd 
totul va fi simplificat, activitatea casnică va 
avea o mulțime de componente nemecaniza- 
bile, care vor contribui într-o mare măsură la 
intimitatea și armonia vieții de familie. Acti
vitatea în interiorul căminului va continua să 
existe, ca o componentă a sferei de muncă a 
omrtluî. Și este greu de presupus că multe 
dintre îndeletnicirile casnice nu vor continua 
să iie de competenta femeilor, cu predispozi
țiile și îndemînărlle lor străvechi și evidente 
in acest domeniu.

Cea mai mare parte 
dintre femeile casnice ca 
ți dintre femeile angajate 
în producție investigate 
în cadrul anchetei ne-au 
vorbit cu plăcere despre 
satisfacțiile acestei activi
tăți, „satisfacții numai a- 
parent banale și pe care 
doar femeile care le-au 
cunoscut le pot prețui cu 
adevărat; satisfacții care 
împlinesc viața iemeii* 
(Dorina Sebe, str. Obu
zului 20). „Ca orice altă 
meserie, și cea de gospo
dină are greutățile și ne
plăcerile ei. Presupune 
multă muncă, chiar fizică, 
alergătură. Rezultatele 
par mai puțin însemnate 
decît în alte activități. Și 
totuși cînd îți vezi co
piii sănătoși ți veseli 
înconjurîndu-te cu recu
noștință, cînd soțul 
în clipele de

îți mărturisește, mereu 
cu aceeași emoție, că 
fără prezența ta în fami
lie, fără dăruirea ta, n-ar 
realiza nici pe jumătate 
din ce realizează... îți 
spui nu numai că merită 
să te străduiești, dar simți 
chiar o mare mulțumire" 
(Adriana Mureșan, str. 
Crișului 15). Nici nu știu 
dacă e un sacriiiciu — 
cum spun unii. Dăruiești 
(și există în tirea femeii 
resurse de căldură și ge
nerozitate) și primești a- 
ceeași generozitate și căl
dură din partea familiei, 
încerci o mare bucurie la 
sfîrșitul unei zile, cînd toa
te sint la locul lor, cînd, 
după ore de agitație, te

Natalia STANCU

tău, 
răgaz,

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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Experienje de laborator cu destina
ția : ogoarele tării (Institutul de cer
cetări pentru cultura cerealelor și 

plantelor tehnice Fundulea) _ 
Foto : A. Cartojan ■

relațiilor diplomatice între 
Republica Socialistă România

și Republica Federală a Germaniei
în legătură cu stabilirea relațiilor - 

diplomatice între Republica Socia
listă România și Republica Fede
rală a Germaniei, Agenția română 
de presă „Agerpres" este împuter
nicită să declare următoarele:

în concordanță cu politica sa 
consecventă de pace, de promova
re a cooperării internaționale, Ro
mânia militează activ pentru dez
voltarea legăturilor pe tărîm eco
nomic, cultural, științific, politic- 
diplomatic cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială. In
tensificarea colaborării pe bază de 
egalitate, întărirea relațiilor politice 
între toate statele, inclusiv, stabi
lirea de relații normale cu ambele 
state germane — subliniate în De
clarația cu privire la întărirea 
securității în Europa adoptată de 
țările socialiste participante la 
Consfătuirea de la București din 
iulie 1966 — constituie una din căile 
importante pentru dezvoltarea co
laborării între statele europene. în 
acest spirit, guvernul Republicii 
Socialiste România a realizat un 
acord cu guvernul Republicii Fede
rale a Germaniei cu privire la sta
bilirea de relații diplomatice între 
cele două țări, la rang de amba
sadă.

Acest act, care așază pe baze 
normale raporturile diplomatice 
dintre cele două state, este rezul-

tatul evoluției relațiilor lor econo
mice, tehnice, cultural-științifice, 
constituie un pas înainte spre dez
voltarea înțelegerii reciproce, ser
vește intereselor ambelor părți. în 
același timp, el slujește creării 
unui climat de încredere și apro
piere între statele Europei, cores
punde intereselor- asigurării secu
rității și păcii.

în legătură cu declarația făcută 
la 1 februarie a.c. în Bundestag de 
cancelarul federal Kurt. Georg Hie
singer, guvernul român consideră 
necesar să reafirme poziția sa bine 
cunoscută, potrivit căreia una din 
realitățile fundamentale ce se im
pun în Europa ca urmare a celui 
de-al doilea război mondial și a e- 
voluției ulterioare ă evenimentelor, 
este existența celor două state ger
mane— Republica Democrată Ger
mană și Republica Federală a Ger
maniei. Recunoașterea acestei rea
lități este una din premisele dez
voltării cooperării între țările eu
ropene și îmbunătățirii atmosferei 
politice pe continentul nostru.

După convingerea guvernului ro
mân, stabilirea relațiilor diploma
tice între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Federală c 
Germaniei reprezintă o contribuție 
la întărirea securității pe continen
tul nostru, la destinderea interna
țională și dezvoltarea condițiilor fa
vorabile păcii.
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FAPTUL 
DIVERS
Control final

La întreprinderea de colec
tare a metalelor — Tg. Ocna 
s-au efectuat mai multe con
troale de către I.C.M.-Iași. De 
fiecare dată, șeful de depozit 
Vasile Cobuz și recuperatorul 
Vasile Măgureanu erau găsiți 
„bine”. Un control efectuat de 
o comfsie din afara întreprin
derii a avut alt deznodămint : 
a stabilit că cei doi, împreună 
cu alți complici din unitățile 
cooperației de conBum din 
raion, au delapidat peste 
300 000 lei. Vinovaților li se 
pretinde să recupereze preju
diciul cauzat. De data aceasta 
sub un control riguros. Dar cu 
controlorii care găsiseră totul 
„bine’, cum rămîne 7

— ...„Bine' 7 Atunci, e rău 1

Zăpadă
sub senile5

Zăpadă abundentă. Coopera
toarele Cornelia Abazac și 
Ioana Ciurea din comuna Mi
reni, raionul Bîrlad, erau grav 
bolnave. Era necesară o in
tervenție urgentă. Spre spita
lul din Bîrlad nu se putea 
răzbate cu Salvarea. Trebuia o 
mașină puternică, să înfrunte 
nămeții. Răspunzînd apelului 
sfatului popular comunal, o 
unitate militară din regiune 
a trimis în ajutor o tanchetă, 
transportîndu-le la spital. A- 
cum sînt în afară de orice pe
ricol. Normal : cînd intră în 
luptă tancurile...

„Poftă 
bună!“

S-a mai spus, s-a mai scris: 
în toate cofetăriile, prăjitu- 
rile-s aidoma. Consemnăm 
insă o excepție : cofetăria din 
Piața Dorobanți-București. 
Vinde prăjituri după o rețetă 
originală, cu gust aparte. Nu 
toată ziua — numai pe înse
rate, cu o jumătate de oră 
înainte de închidere. Grație 
personalului, poți servi diver
se specialități: cataif cu praf, 
savarină cu praf, cremșnit cu 
praf. Se mătură vîrtos, peste 
picioarele clienților, peste pră
jituri și glazuri. Nerecunoscă
torilor, care protestează, li se 
servește pe loc ceai. Tot origi
nal : fără apă, numai opăritu- 
ra (verbală).

— Allo, Sanepid-ul 1 Poftiți, 
vă rugăm, o felie de tortă! O 
găsiți la adresa și ora indicată. 
Cu praf proaspăt.

Zoo
Eveniment la Grădina Zoolo- I 

gică Băneasa. Acum, cînd urșii 
hibernează, Negruța, ursoaica 
tibetană, a născut. Nu se știe 
însă cîți ursuleți a adus pe 
lume. Apriga mamă nu permi- I 
te nimănui să se apropie de 
progeniturile sale. Trimiși să-i L 
„boteze", îngrijitorii au sărit I 
în sus : „Fugi cu ursul !“.

Inimă rece
Toplița. Polul frigului. în acest | 

oraș geros, încălzirea centrală a | 
înghețat Și ea. De 18 zile Toplița I 
n-a mai primit un strop de moto
rină. O bună parte din oraș (școa- I 
lă 1 dispensar 1 etc.) suferă de frig. I 
E de vină iama ? Se poate, dar | 
și Baza de aprovizionare și desfa
cere nr. 6 Brașov care, de 18 zile I 
nu-și mai respectă obligațiile con
tractuale și graficele de livrare. 1 
Degeră lumea în oraș, funcțio
narilor respectivi nu le pasă. 
Inimi reci. Poate-i încălzește ci- I 
neva de pe la Ministerul Petro- I 
lului. Puneți i puțin pe jar.

Volanul I 
autobazei 
are joc

Seara, pe marginea șoselei 
naționale spre Balș, a fost gă
sit cadavrul unui om. La fața 
locului au sosit procurorul și I 
lucrători de miliție. Nici un ț 
corp delict, nici o „urmă". Și 
totuși, după numai 2 ore, de I 
la un cinematograf din Slatina 
ieșea, însoțit de milițieni, au
torul omorului: șoferul Ion 
Dincă. Plecat într-o cursă 
clandestină (Autobaza e sat 
fără cîini ?) a accidentat 
mortal, cu autobasculanta 
31-Ag-713 pe I. Preoteasa din 
Bobicești. fugind de la locul 
faptei. Firește nu era — la tre
cut căci nu va mai fi — bun 
conducător auto. Dar cei care 
îi lăsau porțile vraiște, pentru 
curse clandestine, sînt oare 
mai buni conducători de... Au
tobază ?

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDĂRITA I 
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Seînfeii"

Zîmbet pe ger
Foto : A. Cartojan

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

Sănătatea colectivității 
trebuie respectată 
de fiecare cetățean

Prof. dr. docenf 
Marin VOICULESCU 

adjunct al ministrului sănătății 
și prevederilor sociale

Recenta anchetă deschfsă de 
„Scînteia' cu privire la acțiunea 
vătămătoare a fumujui de tutun 
asupra sănătății nefumătorilor, a 
atras atenția opiniei publice. Stu
dii recente întreprinse în ultimii 
10—15 ani, în mai multe țări, din
tre care unele executate de orga
nisme științifice oficiale, de mare 
prestigiu, au arătat în mod pe
remptoriu, că fumul de tutun poa
te provoca o serie de tulburări 
sau chiar afecțiuni grave ale or
ganismului. Cele mai multe din
tre acestea se referă la aparatul 
respirator — bronșii și plămîni. 
Fumul de tutun are și o acțiune 
nefavorabilă asupra circulației 
sîngelui și asupra vaselor san
guine, constituind un factor de 
risc în dezvoltarea anginai pecto
rale și a infarctului inimii, cît și 
în tulburările de circulație perife
rică (arteriopatii obliterante). La 
aceste acțiuni nocive se mai a- 
daugă și altele. Studii chimice și 
experimentări au pus în evidență 
prezența în fumul de tutun a 7 
combinațiuni aromatice polici- 
clice, cu acțiune cancerigenă.

Ținem să precizăm că acțiunea 
vătămătoare a fumului de tutun

OCROTIȚI-I
ecouri

NEFUMĂTORI!
se adaugă la aceea a altor fac
tori chimici și fizici care impuri- 
fică atmosfera, în special în o- 
rașe. Avînd în vedere însă că ae
rul pe care îl respirăm poate fi 
impurificat deosebit de intens în 
spații închise, prin fumul țigărilor, 
se ridică problema protejării oa
menilor de acțiunea nocivă a a- 
cestuia. Ca atare, este foarte jus
tificată acțiunea întreprinsă în 
mai multe țări — iar la noi în 
țară de ancheta ziarului „Scîn
teia' și unele publicații medicale 
— de combatere a fumatului în 
locuri publice. Menționăm că la 
ultimul congres mondial asupra 
cancerului — ținut la Tokio (în 
toamna anului 1966) — a avut loc 
o interesantă discuție la o „masă 
rotundă*. Specialiști din diferite 
țări au analizat rezultatele obți
nute pînă acum prin articole de 
presă, conferințe la radio și tele
viziune, afișe sugestive etc. După 
unele date, o treime din fumători

ÎNDELETNICIREA casnica
este incompatibilă cu 

ELEVAȚIA INTELECTUALĂ?
(Urmare din pag. I)

relaxezi în intimitatea 
unei atmosfere a cărei 
armonie ai creat-o tu în 
cele mai mici amănunte" 
(Ioana Abrudean, str. 
Plăieși 82).

Am întîlnit însă și alte 
femei (nu atît de puține 
cum ar fi normal), care 
au expus puncte de ve
dere contrare.

Cluj. Cafeneaua denu
mită „Arizona", frecventa
tă mai ales de studenți. 
Discutăm cu cîteva stu
dente de la Institutul poli
tehnic — anii al IV-lea 
și al V-lea. Sînt prietene, 
între ele există un con
sens unanim : „Femeile 
trebuie să aspire la preo
cupări intelectuale, nu pot 
și nici nu trebuie să se de
dice vreunor preocupări 
gospodărești ; acestea 
le-ar sustrage de la „dez
voltarea spirituală". Mîn- 
carea ? — Semiprepara- 
tele. Curățenia ? — O „fe
meie".

Să nu mai vorbim de 
faptul că aceste „înain
tate" admit că o altă fe
meie ar trebui să accepte 
a le face integral menajul.

Am în față cîteva sta
tistici făcute în diferite 
țări cu diferite grade de 
confort : aproăpe toate 
constată că femeile cas
nice muncesc în interio
rul căminului între 9—12 
ore, iar cele salariate 
3—4 ore pe zi și 6—8 ore 
duminica. Mă gîndesc 
cum vor sfîrși convorbi
toarele mele : se vor aco
moda necesităților sau 
vor îngroșa rîndul- femei
lor de care soții se des
part pentru că nu sînt gos
podine (atunci cînd în- 
tr-adevăr e așa) ? De altfel 
cred că e de notat că 
tinerele care vorbeau, cu 
paiul în gură, despre e- 
manciparea femeii erau 
de un snobism ieftin. De
sigur, printre ele erau 
multe „teribiliste", lipsite 
de maturitate, care nu se 
ciocniseră încă de viață. 
Afirmația Danei Horvath 
mi-a reținut însă atenția. 
Ea conținea cam toată 
esența atitudinii disprețui
toare față de gospodărie.

„Activitatea gospodă
rească degradează feme
ia — spunea, o reduce la 
un univers îngust. Mama, 
o femeie sacrificată, pe 
mine nu m-a lăsat să fac 
nfmic, mf-a sădit cu con
secvență această cre
dință".

Am cerut părerea tova
rășei VALENTINA RADU, 
cercetător principal la In
stitutul de psihologie.

— în toate aceste ca
zuri, inclusiv cel al tine
rel care v-a reținut mai 
mult atenția — a opinat 
dînsa — este vorba de o 
educație necorespunză
toare nu numai față de 
exigentele vieții de fami
lie (pentru care spiritul

gospodăresc al femeii 
este o condiție esențială), 
dar și față de cele ale fe
meii însăși : chiar și inte
lectualele cele mai an
gajate simt nevoia unei 
destinderi utile prin acti
vitatea menajeră. Nu mai

vorbesc de datorii ele
mentare — de soții și 
mame

Care este sorgintea 
reală a unei asemenea 
educații dată de mame 
unor Aice, cărora Ie do
resc numai binele 7

E prețuită cum se cu
vine valoarea muncii
casnice?

Femeia prestează — 
la scara unei familii — o 
mare parte din serviciile 
ce revin, pe societate, 
unor întreprinderi specia
lizate (restaurante, fabrici 
de preparate culinare, 
călcătorii, spălătorii, vop
sitorii, curățătorii chimice 
etc.). Creînd importante 
valori materiale, gospo
dina are o contribuție 
precisă la bugetul iami- 
liei sale. Gospodina joa
că un rol preponderent 
în creșterea și educarea 
copiilor. Prin aceste în
datoriri, atît de complexe 
și dificile, precum și prin 
contribuția ei fundamen
tală la armonia căminu
lui, femeia casnică e crea
toare și de autentice va
lori morale.

Dar, din păcate, mai 
sînt și oameni care, deși 
beneficiază din plin de 
această realitate, nu ad
mit principial marea ei 
importanță.

Maria M. din Cluj a 
fost casnică toată viața. 
Și-a crescut cu dăruire 
copiii, șl-a îngrijit socrii 
(bătrîna a murit după ce

Un univers
Activitatea casnică pro- 

priu-zisă nu absolvă fe
meia de obligațiile de a 
ține ritmul cu viața, de a 
face față, în toate împre
jurările, solicitărilor ei, de 
a se constitui în mijlocul 
familiei ca o prezență a- 
greabilă, capabilă să 
transmită echilibru, încre
dere, căldură.

Alexandra P. din Cluj, 
o femeie „dărîmată" fizi
cește, cu o privire ștear
să, cu mîini mari, bătă
torite se plînge că și-a 
irosit viața. Copiii o roa
gă să nu iasă din bucă
tărie atunci cînd au mu
safiri, pe motiv că îi face 
de rîs. E conștientă, dar 
prea tîrziu, că și-a con
ceput și înțeles prost atri
buțiile, că „s-a sacrificat".

„Am întîlnit și tinere 
căsătorite fără copii, ab
solvente ale liceului, care, 
devenite casnice, încep 
să vegeteze, se închid în 
universul domestic cel 
mai îngust, uită de atri
butele naturale ale femi
nității, uită să mai ia în 
mînă altă carte decît cea 
de bucate și — lucru re
velator pentru relația 
dintre spirit și fizic — îm- 
bătrînesc nespus de re-

a stat în pat paralizată 
timp de 6 ani). Acum so
țul, din motive de neîn
țelegere explicabile cel 
mult în primele luni de 
căsnicie și în nici un caz 
după aproximativ 20 de 
ani, vrea să se despartă 
de ea. Se simte mai bine 
lîngă o altă femeie care 
nu-i „casnică". Copiii sînt 
mari. Peste cîțiva ani, so
țul va avea pensie. Fe
meia, care a fost casnică, 
rămîne la discreția ge
nerozității copiilor.

S-ar putea tace din a- 
cest caz un întreg proces 
moral. Să urmărim însă 
numai o latură : Tov. Ma
ria M. a creat în familie 
valori materiale și mora
le cel puțin egale cu cele 
ale soțului salariat.

Și așa cum gospodina 
se străduiește să contri
buie la crearea cadru
lui favorabil existenței 
membrilor familiei, tot 
așa soțul și copiii au o- 
bligația morală de a-i 
crea condițiile materiale 
și morale necesare acti
vității și existenței el.

îngust?
pede' — remarca An
gela Georoceanu, gospo
dină din Cluj.

Alexandra P. are într-o 
anumită măsură scuza că 
a fost „prinsă pînă-n gît’, 
că a avut în adevăratul 
Sens al Cuvîntulul o 
„casă grea",’ că într-ade- 
văr îșf putea găsi cu 
greutate ceva mai mult 
timp liber pentru alte 
preocupări.

Dar sînt’ cazuri cînd 
această limitare la uni
versul îngust al bucătă
riei și locuinței se face 
fără justificare, în virtu
tea inerției. Chiar dacă-i 
rămîne timp liber, o ase
menea gospodină nu-1 
folosește în direcția lăr
girii orizontului spiritual : 
intervine un anumit auto
matism.

„îți trebuie un oarecare 
efort ca să treci de la o 
sferă de preocupări la 
alta, ca să învingi o anu
mită comoditate a muncii 
unice cu care te-ai obiș
nuit. Altfel, anii trec, fe
meia nu vede nimic, nu 
află nimic, rămîne nere
ceptivă la marile proble
me politice, sociale ale 
vremii. Aceasta se reper
cutează asupra firii ei, a-

supra felului în care Ișl 
poate îndeplini rolul de 
soție și mamă' — opina 
Ana Moșteanu.

„Personal, am stat de 
vorbă chiar cu soții de 
intelectuali devenite din 
această cauză sau exce
siv de timide și lipsite de 
personalitate sau lipsite 
de sensibilitate. Unele se 
înrobesc fără să-și dea 
seama, unor pasiuni mi
nore. Așa este de pildă, 
pasiunea pentru lux, pen
tru „modă". Așa apare 
mania „confortului" — 
formă modfficată a pati- 
mei achizitive, dorința 
obsedantă de a adăuga 
obiect lîngă obiect, chiar 
dacă de fapt acestea sînt 
inutile — slăbiciunea pen
tru conversația-bîrfă „Ia o 
cafeluță”. Foarte multe 
dintre cele pentru care

gospodăria este o frînă 
sînt vinovate ele însele de 
această situație, conside
ra Natalia Popa — asis
tentă la Universitatea din 
Cluj. Ele însele îngustea
ză sensul atribuțiilor gos
podărești, complăcîndu-șe 
în cadrul cel mai primitiv. 
Dorința de modernitate a 
tinerelor femei ar trebui 
să acționeze în direcția 
ridicării propriului nivel 
de cultură, a îmbogățirii 
cunoștințelor despre lume 
și societate. Dar la pro
pria vină se adaugă și 
indiferența soțului, copii
lor, care o copleșesc cu 
pretențiile, care nu o a- 
jută cu nimic.

Multe femei tinere nu se 
pricep să-și organizeze 
activitatea F’-> ignoră 
că :

Gospodăria este un 
cadru de activitate ca 
oricare altul

O femeie care nu știe 
să-și conducă activitatea 
menajeră este în aceeași 
situație cu muncitorul 
care nu-și poate stăpîni 
mașina, care rămîne peste 
orele de lucru.

în condițiile evolu
ției societății contem
porane chiar îndelet
nicirile strict casnice cer 
un grad mai mare 
de competență, un orizont 
de cunoștințe mereu lăr
git, o receptivitate sporită 
la ecoul vieții sociale. 
Creșterea nivelului de 
trai creează probleme noi 
legate de achiziționarea 
și mînuirea unor aparate 
de uz casnic, de moder
nizarea căminului. Vechea 
artă a preparatelor culi
nare însușită empiric se 
cere completată cu anu
mite cunoștințe de medici
nă alimentară. Și ce să 
mai vorbim de problemele 
pe care ți le pune creș
terea copiilor : probleme 
de pedagogie, de psiholo
gie, de igienă etc.

„Concepția că în mod 
fatal gospodăria degra
dează, plafonează femeia 
nu o pot avea decît cel 
care ignoră multiplele el 
solicitări" — spunea în a- 
cest sens Ana Moșteanu.

Pe de altă parte înâăși 
societatea vine, pe dife
rite căi, în sprijinul femeii 
casnice, ajutînd-o să se 
elibereze de muncile cele 
mai grele, să cîștige mai 
mult timp liber, să-și lăr
gească orizontul spiritual.

Industria ușoară, de 
exemplu, prin inițiativele 
de pînă acum a venit 
deja în ajutorul femeii. 
Totuși, se simte încă lip
sa multor aparate menite 
să contribuie la ușurarea 
muncii casnice.

Societatea intervine în

ajutorul femeii și în alt 
sens. Apar reviste pen
tru femei, există emisiuni 
radio și TV pentru fe
mei. La nivelul comitete
lor de femei regionale, 
raionale, orășenești etc. 
se organizează cu o 
mare frecvență sfaturi 
ale gospodinei, cercuri 
de lectură, simpozioane, 
mese rotunde. colocvii, 
școli ale mamei nentru 
tinerele căsătorite cu 
copii mici. O mulțime de 
femei sînt antrenate în 
comisiile de control ob
ștesc, în cele de înfru
musețare a orașuluf, 
ceea ce contribute impli- 
cit la ridicarea conștiin
ței lor cetățenești, a ni
velului de cunoștințe e- 
conomice și politice, la 
conturarea unei concep
ții superioare de viață.

Este necesară însă o 
șl mai atentă îndrumare 
a comitetelor de femei, 
așa încît prin activitatea 
lor să răspundă din ce 
în ce mai prompt cerin
țelor actuale : comitetele 
de femei trebuie să și 
propună și mai catego
ric, ca obiectiv perma
nent, lupta împotriva 
concepțiilor învechite 
despre căsnicie.

Se impune, de aseme
nea, o mai atentă pre
ocupare pentru femeia 
gospodină din partea 
sociologilor, pedagogi
lor și psihologilor. De la 
ei se așteaptă anchete 
și sondaje, lucrări care 
să indice căile cele mai 
eficiente pe care se 
poate veni în ajutorul 
gospodinei, în sprijinul 
degrevării ei de munci 
grele și obositoare, an
trenării tot mai gctive în 
frămîntările sociale și 
spirituale ale epocii 
noastre.

-au renunțat la fumat în urma unor 
astfel de campanii. în concluzie, 
specialiștii au emis dezideratul 
de a se generaliza asemenea mă
suri în toate țările.

Problema fiind actuală, se ridi
că întrebarea ce trebuie între
prins în acest sens și în țara 
noastră. Considerăm că declan
șarea unei largi acțiuni de edu
cație sanitară, prin presă, radio, 
televiziune, prin broșuri și afișe 
care să informeze populația asu
pra efectelor vătămătoare ale fu
mului de tutun este de primă im
portanță.

Dar una din cele mai impor
tante probleme, care trebuie re
zolvată cît mai curînd, este însă 
aceea a protejării nefumătorilor 
de acțiunea dăunătoare a turnu
lui de tutun, problemă care pe 
bună dreptate și cu justificată re
voltă, a fost ridicată de numeroși 
cetățeni în urma anchetei între
prinse de ziarul „Scînteia".

Pornind de la constatările, bine 
stabilite și amintite mai sus, asu
pra nocivității fumului de tutun, 
devine necesar studiu! reglemen
tării fumatului în spațiile închise, 
mai ales în cele publice. Este a- 
preciat de toți aerul condiționat 
din sălile moderne de cinemato
graf sau de teatru, unde șl cei 
mai aprigi fumători renunță 2—3 
ore la obiceiul lor. Este imposibil 
ca aceștia să se abțină și în alte 
localuri 7

Putem oare să-i uităm pe aceș
tia cînd se află într-o atmosferă 
viciată de fumul de tutun 7 Putem 
oare impurifica aerul din camera 
unde dorm copiii noștri, o persoar 
nă gravidă, sau un om sufe
rind 7 Este o sarcină a sectorului 
Igienei, a specialiștilor care se 
ocupă cu problemele de purifi
care a aerului, să propună măsuri 
pentru asigurarea purității aeru
lui pe care îi respirăm. Un astfel 
de studiu, efectuat de specialiști 
fixați de Ministerul Sănătății și 
Prevederilor Sociale, va propune 
într-un timp scurt măsuri de re
glementare a fumatului în spațiile 
închise, măsuri ce vor fi anali
zate împreună cu alte foruri in
teresate.

Ministerul Sănătății și Prevede
rilor Sociale elaborează în pre
zent instrucțiuni privind interzice
rea fumatului în unitățile sanitare. 
Este și firesc ca acolo unde se 
află oameni bolnavi pentru a fi 
îngrijiți, sau vin persoane pentru 
controlul sănătății, să nu se im
purities aerul de cei care nu se 
pot abține de la fumat. în acest 
scop solicităm totodată spriji
nul Uniunii sindicatelor din unită
țile sanitare. în același timp, în 
preocupările noastre și în studiul 
pe care îl efectuăm în prezent, ne 
punem problema interzicerii fu
matului în următoarele categorii 
de spații închise : farmacii, frize
rii, magazine, și cofetării unde 
prezența copiilor o considerăm 
ca impunînd în mod deosebit a- 
ceastă măsură.

De asemenea, așa cum este 
interzis în sălile de cinema și 
teatru, fumatul va trebui oprit și 
în sălile de ședință și de confe
rințe. Sugerăm conducătorilor de 
instituții și întreprinderi să ia a- 
ceste măsuri chiar de pe acum.

Printre masuri, va trebui să pre
cizăm, desigur, și delimitarea, în 
unele localuri publice, de locuri 
speciale de fumat („fumoarul"), 
ceea ce va contribui totodată și 
la crearea unui aspect mai or
donat, de mai mare curățenie. 
Instalații de ventilație a aerului 
din aceste încăperi pentru fumat 
vor putea să micșoreze riscurile 
oferite de inhalarea unul aer atît 
de intens viciat.

Reglementarea problemei fuma
tului în localurile publice consti
tuie o sarcină urgentă de studiu 
pentru specialiștii de igienă. îm
preună cu reprezentanții altor 
organisme răspunzătoare, ei tre
buie să facă neîntîrziat propuneri 
pentru protecția nefumătorilor și 
asigurarea condițiilor de igienă.

Nu putem să terminăm fără a 
aminti răspunderile pe care le are 
fiecare din noi țață de sănătatea 
întregii colectivități și pe care 
unii le ignorează cu știință sau 
fără știință. Considerăm că pre
zenta dezbatere a acestei pro
bleme de igienă și de sănătate 
valorifică propuneri venite din 
experiența vieții și din datele 
științifice acumulate pînă acum 
și în același timp oferă multe 
învățăminte pentru fiecare.

Se vor lua măsuri pentru 
interzicerea fumatului 
in unitățile comerciale

Ion OLTEAN 
adjunct al ministrului comerțului 

interior

Sîntem de acord cu problema 
ridicată de ancheta apărută în 
ziarul „Scînteia" cu titlul : „Fu
mați 7 Vă privește, dar nu ne 
otrăviți pe noi 1" Fumul de țigară 
dăunează sănătății. Pentru a

contribui la apărarea sănătății 
lucrătorilor din comerț și a cum
părătorilor ș-au luat măsuri de 
interzicere a fumatului în maga
zine. Prin „Regulile generale de 
comerț' se interzice lucratorilor 
din unități să fumeze în momen
tul servirii cumpărătorilor. în 
„Normele de tehnica securității 
muncii" se interzice fumatul în 
magazinele care desfac produse 
textile, chimice și materiale in
flamabile, precum și în maga
zinele care au o suprafață mai 
mică de 50 mp. La mare parte 
din magazine s-au luat măsuri 
de afișare a unor anunțuri cu in
scripția „fumatul interzis". In 
această direcție mai sînt. însă și 
deficiențe. Ministerul Comerțului 
Interior va lua în continuare mă
suri de popularizare a acestei 
acțiuni. Inspecția comercială de 
stat, întreprinderile și organiza
țiile comerciale, precum și alte 
organe de control vor urmări mo
dul cum sînt aplicate indicațiile 
date de minister în acest scop.

Pe viitor se vor lua măsuri pen
tru extinderea interzicerii fuma
tului în toate unitățile alimentare 
și nealimentare. De asemenea, 
este în studiu problema interzi
cerii fumatului la cofetării și pa
tiserii frecventate de copii.

Pentru apărarea sănătății cli
enților, în unele restaurante 
există instalații moderne de 
ventilație. Treptat ele vor trebui 
extinse pentru a. se asigura per
manent aer curat.

Un concurs pentru 
instalații de purificare 

a aerului
Consider că părerilor expri

mate de tov. dr. Nicolae Ig- 
nătescu și conf. univ. Iosif 
Jivănescu în ziarul „Scînteia" 
trebuie sa li se acorde aten
ția cuvenită din partea foru
rilor vizate, respectiv Ministerul 
Comerțului Interior, secțiunile co
merciale ale sfaturilor populare 
și Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă. Lansarea unui con
curs pentru realizarea de instala
ții economicoase destinate îm
prospătării aerului în localurile de 
utilitate publică s-ar putea solda 
cu propuneri valoroase și efica
ce. Oficiul de Stat pentru In
venții va pune la dispoziția tu
turor specialiștilor care ar dori, 
să găsească soluții raționale do
cumentația existentă în cadrul 
bibliotecii de brevete pe care o 
posedă și în care se găsesc 
peste 2 600 000 de descrieri de 
invenții din peste 20 de țări dez
voltate industrial. De asemenea. 
Oficiul ar putea acorda asistenta 
necesară pentru cercetarea ope
rativă a acestei bogate surse de 
documentare tehnică.

Ing. Lucian MARINETE 
director
al Oficiului de Stat 
pentru invenții

Nu se face apel 
la „bunăvoință" 
ci la îndatoriri

„Aerisirea, în majoritatea unită
ților de alimentație publică — ne 
comunică tov. Toma Albuleț, di
rectorul direcției comerciale 
din Capitală — se tace în mod 
natural (prin ferestre și uși). Un 
număr de 21 bufete și restau
rante sînt dotate cu instalații 
mecanice de ventilație. Acestea 
insă au întreruperi repetate in 
funcționare”.

La aceasta, tov. Constantin 
Berbece, director coordonator 
la T.A.P.L. București, adaugă :

„întreținerea aparatelor de ven
tilație lasă mult de dorit. Se simte 
nevoia înființării unei întreprin
deri specializate în astfel de ope
rațiuni, care să aibă cadre bine 
pregătite, piese de schimb și un 
sistem operativ de efectuare a 
depanărilor și reparațiilor.

Se pune întrebarea: practic, ce 
se face în prezent pentru ca in
stalațiile de ventilație existente 
să funcționeze 7 Ce se întreprinde 
pentru ca și în celelalte localuri, 
care nu dispun de asemenea in
stalații, sâ se îmbunătățească sis
temele de aerisire 7

Cît despre încălcarea deciziei 
nr. 357/952 a Ministerului Sănă
tății și Prevederilor Sociale, core 
obligă conducerile unităților de 
alimentație publică să asigure 
1,50 mp de fiecare consumator, 
conducerea direcției comerciale a 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești nu s-a simțit datoare să dea 
nici măcar o explicație

Participanții la ancheta apă
rută în ziar propuneau ca în uni
tățile alimentației publice care 
dispun de două sau mai multe 
#ăli fumătorii să fie separați de 
nefumători Se poate realiza a- 
ceastă propunere ?

„Unitățile de alimentație publi
că — precizează tov Toma Al- 
bulet — au în general un singur 
salon pentru același profil, unde 
sînt serviți toți cumpărătorii — a- 
tît cei turnători, cît și nefumători. 
Chiar în ipoteza existenței unor 
saloane separate, nu se poate 
face o triere a consumatorilor (fu- 
mători și nefumători), întrucît ia 
aceeași masă sînt consumatori 
care fumează și alții care nu fu
mează.

Din aceste răspunsuri s-ar pă
rea că cetățenii ar ape)': la 
„bunăvoința" conducerii direc
ției comerciale și a T.A.P.L Bucu
rești. Or, în realitate, e vorba de 
respectarea unor îndatoriri im
puse de o necesitate socială . a- 
părarea sănătății oamenilor. Di
recția comercială a Sfatului 
popular al Capitalei și conduce
rea T.A.P.L. au obligații precise 
în acest sens și trebuie să ia mă
suri hotărîte pentru îndeplinirea 
lor.
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METALUL ÎȘI ATINGE 
VALOAREA MAXIMĂ

Specialiști, cercetă
tori, oameni de știință, 
conducători de între-
prinderi răspund la în 
trebările „Scînteii":

1. LA CE NIVEL SE SITUEAZĂ UNELE MA
ȘINI, CA GREUTATE SPECIFICA, FAȚA DE 
CELE MAI REUȘITE TIPURI SIMILARE FA
BRICATE PE PLAN MONDIAL ?

2. PE CE PÎRGHII TREBUIE ACȚIONAT PEN
TRU A SE REALIZA, DIN ACEEAȘI CANTI
TATE DE METAL, MAI MULTE UTILAJE ȘI 
INSTALAȚII CU ÎNALTE PERFORMANȚE 
TEHNICE ?

3. CARE S1NT CERINȚELE NOI, CALITATIV 
SUPERIOARE, ALE CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI LA ADRESA INDUSTRIEI ME
TALURGICE ?

De ce mașinile dv. 
sint atît de grele?

In nomenclatorul de 
•oduse al industriei con- 
■ucțiilor de mașini, ală- 
•i de numeroase mijloa- 
tehnice cu indicatori și 
formanțe de exploa- 
i ridicate, cu gabarite 
•reutăți specifice pro- 
mici, figurează și a- 
ite utilaje a căror 
tpție și realizare nu 
ră o utilizare rațio- 
economicoasă a me- 
i. Ignorîndu-se ce
de a gospodări judi- 
etalul, în unele din 
I noastre continuă 
ir'ducă — cu totul 
Uc - diferite ma- 
modate, cu greu- 

proprii mult superi- 
celor ale produse- 

similare „de vîrf“ exis- 
ite pe piața mondială. 

- ----ole „23 August" din 
ie pildă, pe lîn- 
e cu care crea- 
e pot pe drept 
ndri, se 
notorul 
de 120 C.P., a 
epție datează... 
te de 30 de ani 
! cu 950 kg mai 
un motor de 

ibricat în An- 
50 kg mai greu 
de 136 CP pro- 
7. a Germaniei.
motor — ne 
ION DUMI- 

?eful sectorului 
ii uzinelor — 
lit ca soluție 
i, este conside- 
1 ușor de ex- 
întreținut (el 

locomotivă de 
m din aceeași 
. Trebuie să 
ă că argumen
tă în fața ri
dai pe care o 
menținerea sa 
;. Cum de s-a 
, la această si- 
id, din cauza 

păcate, pro- 
uirii acestui
1 pus-o cu 
i de curînd, 

în a cărui 
ă ne-a fost 

. și ne-am 
ă cu un ase- 
jis nu ne pu- 
., sub nici un 

;,ața externă. 
;iat investiga
te „Electro-

reali- 
Diesel

I,

ti'le 
Mva.

:i proiectată 
■1964, seria de 
natoare pe 
produceți ac- 
e se situează 
altor reali- 
emporane de 
. La pierderi 
e superioa- 
ățile proprii 
sformatoare- 
nești sînt cu 

sută mai 
it ale unor 
limitare 1a- 
■ firme străi- 
emenes" sau 
<im se expli- 
<4 situație?

ile relativ 
P121’’ formatoare
lor no. apreciază 
'"ȘinejiHAI LI- 
CULE!se datoresc, 
111 Pțiii, supradi- 
mensio miezurilor 
magnet a izola-

ției conductorilor. Proiec- 
tanții se fao vinovați că 
au pus insuficient în. va
loare proprietățile și avan
tajele unor materiale. în 
al doilea rînd, un anumit 
plus de greutate se da- 
torește soluțiilor construc
tive de ansamblu mai 
voluminoase, impuse de 
utilizarea conductorilor 
de aluminiu în locul ce
lor de cupru.

Urmează să fie pusă 
în fabricație o nouă se
rie de transformatoare, în 
prezent în curs de pro
iectare. Problema este să 
ne orientăm de pe acum 
spre atingerea unor indi
catori tehnico-economici 
la nivelul celor mai bune 
realizări mondiale. Vom 
intensifica studiile și ex
perimentările privind fo
losirea, în construcția lor, 
a conductorilor de alu
miniu emailați, care pot 
asigura performanțe a- 
propiate de cele ale trans
formatoarelor cu conduc
tori din cupru și greutăți 
simțitor mai mici decît 
ale tipodimensiunilor co
respunzătoare din actua
la serie.

După ce am constatat că 
și în alte uzine se fabri
că anumite produse cu 
greutăți specifice mari, cu 
un consum ridicat de me
tal, am cerut și păre
rea unor specialiști din 
Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini. 
Spre deosebire de poziția 
în general realistă, criti
că și autocritică, a colegi
lor lor din uzine, tovară
șii cu care am stat aici de 
vorbă nu s-au arătat su
ficient de combativi și de 
exigenți, au dat dovadă, 
cu foarte puține excepții, 
de un optimism nefondat, 
de o atitudine care se a- 
propie îngrijorător de 
mult de automulțumire.

Atît la Direcția genera
lă tehnică cît și la unele 
direcții generale produc
tive am fost asigurați că 
produsele care înglobea
ză mai mult metal decît 
este efectiv necesar, deci 
din categoria celor care 
nu reprezintă o valorifi
care satisfăcătoare a me
talului, sint în curs 
înlocuire. Anumiți i 
răși consideră că 
ceastă privință s-a făcut 
— sau se face — 
Nu negăm eforturile de
puse pînă acum în acest 
sens, dar nu ne putem de
clara mulțumiți cu răs
punsurile liniștitoare pe 
care le-am primit în mi
nister. Spunem aceasta, 
deoarece considerăm că, 
față de importanța și am
ploarea acestei sarcini de 
seamă puse de partid în 
fața constructorilor de 
mașini, rezultatele obținu
te nu se ridică la nivelul 
cerințelor actuale, al posi
bilităților existente.

Afirmația se bazează, 
între altele, pe faptul că, 
în unele sectoare ale con
strucției de mașini nu e- 
xistă un sistem de infor
mare bine pus la punct 
cu privire la ultimele 
realizări pe plan mondial.

de 
tova- 

în a-

totul.

numai dacă este
materializat
IN MAȘINI
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ei într-o serie de între
prinderi nu s-a încetățe
nit pini acum practica de 
a compara in permanen
ță, amănunțit, performan
țele și indicatorii produ
selor proprii cu cele ale 
celor mai reușite utilaje 
similare din străinătate; 
că ritmul de asimilare a

noilor produse continuă 
să fie lent, la fel cu cel al 
reproiectării ți al moder
nizării produselor. In le
gătură cu aceasta, ar fi 
de dorit ca ministerul să 
facă o analiză aprofunda
tă a situației existente, a 
cauzelor ei. ,

Anacronismul orientării
spre mașina simplă

Dacă în urmă cu ani, 
față de condițiile de a- 
tunci, era justificată, poa
te, tendința de a asimila 
cu precădere în fabricație 
produse mai puțin com
plexe, această orientare 
este astăzi profund ana
cronică. Ținînd seama 
de resursele limitate de 
metal ale țării noas
tre, de condițiile teh
nice create in uzine, de 
experiența acumulată de 
constructorii de mașini, 
eforturile trebuie îndrep
tate cu perseverență spre 
realizarea de mașini de 
tot mai înaltă tehnicitate, 
inclusiv a părților lor de 
mecanică fină, instalații e- 
lectrice și electronice, de 
automatizare, care în
globează o valoare nou 
creată însemnată și asi
gură cu adevărat o valo
rificare superioară a me
talului.

Iată, de altfel, părerea 
în această chestiune a ing. 
ION CRIȘAN, laureat al 
Premiului de Stat, direc
tor general în Ministerul 
Industriei Construcțiilor 
de Mașini:

— Orientarea spre pro
duse complexe, de înaltă 
tehnicitate este o ne
cesitate absolută atît pen
tru progresul construc
ției de mașini și în 
general al industriei, cît 
și pentru asigurarea unei 
eficiențe sporite a între
gii activități economice, a 
unei înalte competitivi-

tați a produselor româ
nești pe piața externă. 
După părerea mea, sarci
na de a realiza din aceeași 
cantitate de metal produ
se cu valori de cîteva ori 
mai mari decît pînă acum 
poate fi îndeplinită numai 
realizînd instalații com
plete, punînd un accent 
deosebit pe echipamentul 
electric, electronic și hi
draulic, sporind ponderea 
utilajelor cu grad superior 
de automatizare, asimi- 
lînd în fabricație, de e- 
xemplu, pe lîngă agrega
tele energetice grele și e- 
chipamentul electric și e- 
lectronic de automatizare, 
dezvoltînd producția de 
utilaj petrolier pe linia 
instalațiilor de foraj cu 
sisteme moderne de ac
ționare (direcție în care 
s-au obținut deja unele 
realizări) etc. Aș aminti, 
în acest sens, că în pro
gramul de asimilare pe 
perioada următoare figu
rează numeroase produse 
care asigură o valorifica
re superioară a metalu
lui : elemente electronice 
de automatizare, aparatu
ră electronică industria
lă, mașini-unelte 
mici, de înaltă 
care înglobează 
puțin și o muncă 
tă calificare, 
construcții cu acționări 
hidraulice, aparataj elec
tric de înaltă și joasă ten
siune, utilaje pentru in
dustria textilă și altele.

relativ 
precizie, 
material 
de înal-

utilaje de

Procesul de modernizare
trebuie să fie neîntrerupt

Deși acum ne aflăm in
tr-un institut de cercetări 
și proiectări, interlocuto
rul nostru continuă parcă 
ideea formulată cu cîte- 
va ore mai inainte în mi
nister:

— Lucrurile nu trebuie 
să se rezume la asimila
rea de mașini complexe, 
cu greutăți specifice mici 
— este de părere ing. 
NICOLAE POPA, laureat 
al Premiului de Stat, di
rectorul tehnic al Institu
tului de cercetări și pro
iectări pentru mașini-u- 
nelte și agregate din 
București. La fel de im
portantă este și o a doua 
pîrghie principală de in
troducere a tehnicii noi în 
producție : perfecționarea 
șî modernizarea sistema
tică a produselor care se 
execută în mod curent la 
ora actuală, așa Incit să

nu apară pericolul ca ele 
să rămînă în urmă, să de
vină necompetitive față 
de produsele similare de 
pe piața mondială. Mo
dernizarea produselor tre
buie să aibă un caracter 
continuu, pentru ca utili
tatea, complexitatea și 
tehnicitatea lor să spo
rească pe măsura exigen
țelor actuale. întrebarea 
este : cum anume ? în 
cazul mașinilor-unelte, 
înzestrîndu-le cu diferite 
accesorii care să le ridice 
performanțele, să le lăr
gească domeniul de utili
zare, adaptîndu-le sisteme 
de comandă moderne, au
tomatizate.

— Potrivit datelor 
din diferite prospec
te, unele dintre mași- 
nile-unelte produse la 
noi sînt mai grele de- 
cît altele, similare ca

performanțe, produse 
peste hotare. Cum a- 
preciați această si
tuație?

— Pe linia micșorării 
greutății proprii a mașini
lor-unelte s-a făcut pînă 
acum, la noi, destul de pu
țin. De aceea, institutul 
nostru va analiza multila
teral mașinile noastre, în 
comparație cu cele străi
ne, și pe baza acestei ana
lize se vor lua, în uzinele 
executante, măsuri efi
ciente de reducere a con
sumului de metal. Am în 
vedere depistarea, prin 
calcule de verificare și 
probe, a tuturor supradi
mensionărilor, utilizarea 
unor scheme (lanțuri) ci
nematice cît mai scurte, 
înlocuirea unor materiale 
cu altele etc.

Să revenim din nou la 
o situație pe care o con
siderăm inadmisibilă. La 
uzinele „Progresul“-Brăi- 
la se execută anumite ti
puri de excavatoare cu 
totul depășite ca nivel teh
nic, acționate cu cabluri; 
ele au o productivitate 
scăzută, sînt echipate cu 
motoare mult prea mari. 
Ca atare, excavatorul de 
0,3 mc este cu 2—3 tone 
mai greu decît excava
toarele de aceeași capaci
tate produse in prezent de 
diferite firme din lume, 
iar cel de 0,5 mc (asimilat 
în fabricație acum 15 ani)
— cu 6—8 tone. Ne-am in
teresat cum a fost posibi
lă perpetuarea de-a lun
gul atitor ani a fabrica
ției unor produse vizibil 
rămase în urma evoluției 
generale a tehnicii.

— Indiscutabil, timp 
pentru înlocuirea lor ar fi 
fost suficient — este de 
părere ing. CONSTAN
TIN SCUTELNICU, șef 
de birou de proiectare în 
serviciul constructor-șef 
din această uzină. Multă 
vreme însă accentul 
pus aproape exclusiv pe 
realizarea sarcinilor 
plan și nu pe moderni
zarea produselor. Cred că 
tocmai neglijarea acțiunii 
de modernizare a produ
selor a favorizat menți
nerea in fabricație a u- 
nor asemenea utilaje. Noi 
ne-am dat seama mai de 
mult că executarea lor in 
continuare este neraționa
lă. în urmă cu cîțiva ani, 
conducerea uzinei a pro
pus ministerului înlocui
rea lor cu alte tipuri, mo
derne, dar această propu
nere n-a reținut suficient 
atenția și, de aceea, lua
rea unei hotărîri a fost 
excesiv de mult tărăgă
nată. Nu zic că proiec
tanții uzinei au dat dova
dă de cine știe ce iniția
tivă în această privință, 
dar problemele complexe 
ridicate de trecerea la fa
bricarea unor 
de excavatoare 
fi rezolvate la 
zinei ținînd 
capacitatea de 
de care dispunem, 
că o bună parte de răs
pundere o are ministerul.

în direcția generală 
din minister de care 
aparține această uzină
— aceeași atmosferă de
calm: „Este
achiziționarea 
cențe pentru un produs 
corespunzător, așa că pro
blema este în parte rezol
vată" — ne-a spus ing. 
MARIN DIACONESCU, 
șeful serviciului tehnic. Ne 
permitem să întrebăm:

pentru a se ajunge în sta
diul acesta au fost nece
sari atiția ani ? Noi consi
derăm că in asemenea si
tuații nu se recomandă 
nicidecum așteptarea, cu 
brațele în sin, a unor li
cențe, ci adoptarea unei

atitudini active, combati- 
tive împotriva a ceea ce 
este vechi și perimat. Alt
fel, sute și mii de tone 
de metal se vor irosi in 
continuare. Și nimănui 
nu-i este îngăduită o ase
menea atitudine.

Mașinile depășite trebuie

reproiectate urgent

s-a

de

noi tipuri 
nu puteau 
nivelul u- 
cont de 
proiectare

Așa

în curs 
unei li-

Concret vorbind, ce au 
de făcut proiectanții ?

— Lor le revine rolul 
principal în asigurarea 
valorificării superioare a 
metalului, ne spune ing. 
ION CRIȘAN. Vom iua 
de aceea noi măsuri ca 
aceștia, și in general ca
drele de concepție, să-și 
perfecționeze activitatea, 
să-și fundamenteze într-o 
mai mare măsură calcu
lele pe probe de laborator 
efectuate în condiții de 
exploatare, să promoveze 
cu mai mult curaj mate
rialele noi, cu caracteris
tici fizico-mecanice su
perioare. Prin utilizarea 
unor soluții constructive 
și tehnologice superioare, 
parametrii multor utilaje 
ar putea fi îmbunătățiți. 
De pildă, motorul care e- 
chipează acum locomotiva 
Diesel electrică conține 
rezerve care, bine fructi
ficate, ar permite mărirea 
puterii lui cu circa 
sută.

— Eu aș merge 
mai departe — ne 
prof. ing. CONSTANTIN 
ARAMA, membru co
respondent al Acade
miei. Performanțele pe 
care le putem obține în 
domeniul motoarelor prin 
reproiectare sînt, totuși, 
destul de limitate. Calcu
lele, ca metodă, nu mai 
oferă lucruri spectaculoa
se, cu totul noi. După pă
rerea mea, a sosit (sau va 
sosi foarte curînd) timpul 
să ne punem cu totul alt
fel problema — și anu
me : să ne orientăm în
tr-adevăr spre cele mai 
recente cuceriri ale știin
ței și tehnicii contempo
rane, să abandonăm mo
toarele cu piston și să le 
înlocuim cu tipuri noi, de 
pildă, cu motoare cu tur
bine cu gaze, a căror 
greutate specifică se știe 
că este mult mai mică.

La Institutul de cerce
tări și proiectări pentru 
construcții navale-Ga- 
lați sîntem informați că, 
in ultimii ani, în acest do
meniu s-au obținut, prin 
reproiectare, rezultate a- 
preciabile în ce privește 
valorificarea superioară a 
metalului.

— Experiența acumula
tă demonstrează — ne-a 
spus ing. GELU KAHU, 
directorul acestui institui 
— că în viitor trebuie să 
intensificăm activitatea 
de reproiectare. Noi, con
structorii de nave, nu tre
buie să pierdem nici o 
clipă din vedere că nava 
este un corp plutitor, ca
re transportă cu atît mai 
multă marfă cu cît are o 
greutate proprie mai mi
că, iar indicii tehnico-eco
nomici de exploatare de
pind și de costul con-

20 la

chiar 
spune

strucției. Avem datoria să 
asigurăm reducerea greu
tății vaselor și a costului 
lor. în acest scop, facem 
diferite studii pentru de
terminarea unor metode 
de proiectare bazate pe 
procedee moderne de cal
cul, care să asigure o uti
lizare cît mai eficientă a 
metalului.

Stabilirea dimensiuni
lor principale ale unei 
nave — ca și ale altor pro
duse — este întotdeauna 
rezultatul unui compro
mis între satisfacerea fe
luritelor necesități. Solu
ția finală este cu atît mai 
reușită, cu cît se alege 
din mai multe variante. 
Elaborarea acestora face 
însă necesare mecanizarea 
calculelor, executarea u- 
nui mare număr de pro
be pe modele. Ne bucură 
faptul că, așa cum s-a 
arătat la plenara din de
cembrie 1966 a C.C. al 
P.C.R., începînd din acest 
an institutele de cercetări 
și proiectări urmează să 
fie dotate cu calculatoa
re electronice. Neîndoiel
nic, aceasta va facilita 
mult întreaga noastră 
tivitate de valorificare 
perioară a metalului.

— în ultimii ani
închis multe „robinete" 
prin care se risipea meta
lul — ne spune ing. CON
STANTIN MARINES
CU, directorul tehnia al 
uzinei „1 Mai“-Ploiești. 
întrucît uzina noastră 
produce în general insta
lații și utilaje care înglo
bează mari cantități de 
metal, fără să așteptăm 
soluții din partea institu
tului de cercetări și pro
iectări de specialitate, 
ne-am pus problema re
ducerii greutății lor. La 
un tip de prevenitor, gro
simea pereților a
simțitor redusă prin con
struirea lor pe bază de 
nervuri. în felul acesta, 
la fiecare prevenitor se 
economisesc 250 kg de 
oțel. Mi se pare, de aceea, 
potrivit să recomand și 
altor uzine să nu aștepte 
totul dinafară, ci să 
abordeze din proprie ini
țiativă, cu curaj, chestiu
nea reducerii 
produselor 
vrează.

ac- 
su-

am

fosi

greutății 
pe care le li-

Cercetarea științifică nu 

contribuie suficient la 

perfecționarea mașinilor

— M-aș referi la o po
sibilitate de a lega mai 
strins munca de proiecta
re de activitatea de cer
cetare — ne spune ing. 
VIRGIL CERNAT, ingi
ner proiectant specialist 
în 
al 
Cu 
mă 
și executat 3 rezervoare 
sferice de 1000 mc pen
tru depozitarea gazelor li
chefiate. Ulterior, pri
mind o nouă comandă de 
7 bucăți, ne-am pus pro
blema : ipotezele de cal
cul nu sînt unanim accep
tate de către specialiști. 
Ce-ar fi să verificăm cal
culele prin măsurători 
tensometrice ? Cu con
cursul unor institute de 
cercetări am efectuat a- 
ceste măsurători și am a- 
juns la concluzia că pri
ma construcție era supra
dimensionată. Ca atare, 
noile rezervoare au fost 
confecționate din tablă 
mai subțire, dintr-un oțel 
mai rezistent, 
de oțel pe rezervor 
scăzut de la 120 tone 
103 tone. Măsurătorile 
fectuate în continuare, 
noile construcții, ne-au 
rătat că a 
rezervoare 
tate foarte 
consum de 
cată de numai 75 de to
ne. (Prețul de cost, deși 
s-a apelat la oțeluri su
perioare, a scăzut de la 
prima la a doua construc
ție cu 35 la sută). N-am 
atins însă o limită peste 
care nu se poate trece : 
în Italia, de pildă, s-au 
realizat asemenea con
strucții cu pereți și mai 
subțiri. Vom persevera de 
aceea, în continuare, pe 
linia analizării critice, 
cu mijloace științifice de 
investigare, și a altor 
produse, spre a le asigu
ra performanțe tehnice 
și mai înalte și greutăți 
specifice mai reduse.

Fiind informați că lau- 
zina „Vulcan" din Capi
tală se produc cazane de 
aburi de 20 și 50 t/oră 
simțitor mai grele decit 
unele tipuri similare rea
lizate în alte țări, l-am 
rugat pe tov. prof. ing. 
CONSTANTIN ARAMĂ să 
ne spună dacă nu consi
deră că știința ar putea

sectorul de proiectări 
uzinelor „23 August", 
aproape doi ani în ur
la noi s-au proiectat

Consumul
a 
la 
e- 
pe 
a- 
detreia serie 

pot fi execu- 
bine cu un 

metal pe bu-

interveni cu succes la în
lăturarea acestei stări de 
lucruri.

— într-adevăr, con
strucția de cazane este un 
mare consumator de me
tal. Cercetările în acest 
domeniu sînt însă, după 
părerea mea, nesatisfăcă
toare, mult prea restrîn- 
se. Amplificarea cercetă
rilor întreprinse pînă a- 
cum la Institutul de e- 
nergetică al Academiei in 
privința intensificării pro
cesului de ardere în fo
care, finalizarea și mate
rializarea lor ar permite 
micșorarea unor cazane 
și, prin aceasta, reduce
rea consumului de me
tal. Cercetarea științifică 
trebuie însă să-și aducă o 
mai mare contribuție și 
în alte domenii în care se 
risipește mult metal, să 
acopere zone de cercetare 
aproape deloc investigate 
pînă acum în scopuri 
practice. Industriei îi sînt 
necesare, de pildă, studii 
pe baza cărora, în locul 
motoarelor cu pistoane în 
două linii paralele, să se 
asimileze motoare cu pis
toanele așezate în V, o 
construcție avantajoasă, 
care asigură gabarite și 
greutăți specifice mult 
mai mici. De asemenea, 
efectuarea unor cercetări 
pe baza cărora să se pună 
la punct și să se unifor
mizeze tehnologia de fa
bricație a angrenajelor ar 
permite renunțarea la 
multe supradimensionări 
la care s-a recurs din ne
cesitatea de a compensa 
într-un fel carențele cali
tății acestor organe de 
mașini. Și exemplele ar 
putea continua.

— în privința legării 
proiectării și producției 
de știință — consideră 
ing. PAMFIL ILIESCU, 
șeful serviciului laborator 
al 
din 
nia 
rol
nale. Proiectanții vor 
reuși să determine într-o 
mai mare măsură decît 
pînă acum reducerea 
greutății diferitelor pro
duse dacă vor colabora 
îndeaproape cu laboratoa
rele uzinale, dacă se vor 
bizui tot mai mult pe 
sprijinul acestora.

uzinelor „23 August" 
Capitală — aș subli- 
încă o dată marele 
al laboratoarelor uzi- 

Proiectanții

Calitatea materialului se

cere pusă pe primul plan

Numeroși interlocutori 
au subliniat necesitatea 
extinderii utilizării ma
selor plastice și a altor 
materiale înlocuitoare în 
construcția de mașini. Iată 
opinia tov. LIV1U MORA- 
RU, inginerul-șef al uzi
nei „Unirea" din Cluj i

— Multe mașini, de pil
dă cele textile, oferă po
sibilitatea de a se folosi 
cu succes, în condiții a- 
vantajoase, masele plasti
ce. în uzina noastră, anul 
trecut masele plastice au 
„suplinit" 92 de tone de 
metal. Utilizarea acestor 
materiale ar putea fi mult 
extinsă, dacă n-am întîm- 
pina greutăți în obținerea 
lor la timp și de calitate 
corespunzătoare. Am im
presia că Uzinei de pre
lucrare a maselor plasti
ce din București îi con
vine să . producă numai 
piese simple. Iată de 
ce propun ca, pentru fo
losirea în tot mai mare 
măsură a maselor plasti
ce în construcția de ma
șini, una din întreprinde
rile de acest gen din țară 
să se specializeze în fabri
carea de organe de ma
șini. Ar fi bine, de ase
menea, să se întreprindă 
cercetări aprofundate pen
tru obținerea unor mate
riale plastice cu proprie
tăți superioare.

— Aș adresa industriei 
noastre metalurgice o ce
rere în numele construc
torilor de transformatoa
re — ne spune ing. 
MIHAI LICULESCU. Știm 
că tabla silicioasă este un 
produs delicat, foarte 
greu de realizat. Solicităm 
însă insistent industriei 
metalurgice să depună un

de 
fac 
fie 
Aș 
un

plus de efort în vederea 
asimilării și producerii 
ei. Potrivit calculelor 
noastre, cantitățile 
care avem nevoie 
ca producerea ei să 
pe deplin rentabilă, 
aduce în discuție și
alt aspect. în alte țări, 
producătorii de materiale 
îi împing din urmă pe 
constructori, oferindu-le 
în permanență noi și noi 
sortimente de metal. La 
noi, lucrurile stau in
vers : pînă nu cerem, nu 
ni se oferă nimic nou. 
Cred că ar fi bine ca în
treprinderile metalurgice 
să aibă mai multă iniția
tivă în acest sens.

La adresa industriei 
metalurgice s-au făcui și 
alte propuneri. Conf. 
ing. ALEXANDRU MA- 
NIU, Institutul politelmic- 
Brașov : „Numai Ia uzine
le „Steagul roșu" și 
„Tractorul" din Brașov se 
irosesc anual 2 000 de to
ne de metal prin utiliza
rea unor semifabricate 
supradimensionate. Pro
pun, de aceea, ca unități
le industriei metalurgice 
să fie obligate să respec
te întocmai, în toate 
zurile, dimensiunile 
terialelor prevăzute 
contractele încheiate 
beneficiarii". Prof.

STANTIN ARAMA : „Pro
iectanții vor putea adopta 
soluții constructive supe
rioare pe măsură ce 
industria metalurgică va 
asigura o deplină uni
formitate și constanță a 
calității materialelor, pe 
măsură ce va asimila in 
fabricație noi oțeluri și a- 
liaje ușoare înalt termo- 
rezistente, fonte nodulare 
și aliate etc.".

ca- 
ma- 

în 
cu

CON-

Neîndoielnic, opiniile și sugestiile formulate în cadrul an
chetei nu epuizează căile și posibilitățile de a se asigura o 
valorificare superioară a metalului în industria construcțiilor 
de mașini. Ancheta rămîne deschisă și, de aceea, invităm 
specialiștii și cadrele cu experiență din fabrici și uzine, din 
institutele de cercetări și proiectări, din învățămîntul supe
rior, să comunice ziarului părerile și propunerile lor în acest 
domeniu, să abordeze și alte laturi ale problemei aduse în 
discuție.

Anchetă realizată de ing. Adrian PRODAN, cu concursul corespon
denților regionali Alexandru MUREȘAN, Constantin CAPRARU « 

Nicolae MOCANU
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CIND ȘCOALA
Șl FAMILIA

NU SINT LA UNISON
— Dacă ar fi Să facem o 

statistică, ne spune profe
soara emerită MARIOARA 
IORDAN, directoarea Liceu
lui nr. 39 din București, 
circa 90 la sută din cazu
rile de rămînere în urmă la 
învățătură, de abateri de la 
disciplina școlară, au ca 
sursă defectuoasa colaborare 
dintre cei doi factori educa
tivi — școala și familia — 
disonanța între cerințele și 
exigențele celui dintîi față de 
elev și toleranța sau chiar in
diferența celui de-al doilea 
față de comportarea copilului 
în colectivul școlar în care 
este încadrat. Adeseori sîn- 
tem nevoiți să consumăm o 
mai mare parte din timpul 
și energia noastră pentru 
stabilirea unor contacte mai 
durabile cu acești părinți, a 
unui limbaj comun pentru 
influențarea educativă pozi
tivă a copiilor lor, elevii 
noștri, decît pentru activi
tatea de propagandă peda
gogică propriu-zisă, pentru 
căutarea și alegerea meto
delor educative potrivite cu 
caracterul si personalitatea 
elevului respectiv. Noroc că 
majoritatea părinților nu 
sînt așa.

Din păcate — continuă 
profesoara Marioara Iordan, 
— ne mai întîlnim și cu oa
meni, unii bine intenționați 
în educarea copiilor lor, dar 
care socotesc că tot ce pri
vește instruirea tinerilor 
aflați pe băncile școlii revine 
numai corpului profesoral, 

tineret.
numai corpului ] 
organizațiilor de 
Reacțiile acestora la solicită
rile școlii sînt diferite. Iată- 
le în două ipostaze.

într-una dintre clasele a 
X-a, elevul Stănescu este un 
exemplu de... lipsă de disci
plină, de dezinteres pentru 
studiu și activități școlare. 
Din primele săptămîni ale 
anului de învățămînt, direc
torul și dirigintele au luat 
legătura cu părinții — lă te
lefon, prin comunicări în 
scris, invitîndu-i la școală — 
dar fără vreun rezultat. 
Cînd situația la învățătură a 
elevului s-a conturat ca fiind 
alarmantă (corigență), tatăl 
— inginer de profesie — a 
venit, în sfîrșit, la școală. 
„De ce nu m-ați informat la 
timp ? Doar dv. răspundeți 
de pregătirea elevilor 1“ — a 
fost tot ce a găsit cu cale să 
spună. Despre răspunderea 
sa, însă, nimic.

.Familia Marin are, în 
școala amintită, doi băieți, 
unul în clasa a IlI-a, celă
lalt într-a IV-a. Nu le lipsește 
nimic acestora ca să învețe 
bine : au o minte ascuțită, 
sînt vioi, acasă locuiesc în- 
tr-un apartament nou, fru
mos. Tatăl, muncitor la „E- 
prubeta" iar mama munci
toare la „Textila“-Grivița, le 
pot asigura o existență mul
țumitoare. Cu toate acestea, 
lipsesc des de la școală, vin 
cu lecțiile nepregătite, sînt 
spaima blocului pentru o- 
brăzniciile și scandalul pe 
care îl fac. Ce n-a încercat 
colectivul didactic pentru a-i 
determina pe părinți să se 
ocupe de ei, să aibă cel pu
țin grijă să-i trimită regulat 
la școală I învățătoarele, îm
preună cu membrii comitetu
lui de părinți, i-au vizitat 
acasă, la locul de muncă. „Să 
nu vă mai prind pe la ușa 
mea. Dacă vreți să scăpați 
de grijă, ajutați-mă să-i bag 
la o casă de corecție", le-au 
spus de repetate ori, mai ales 
mama. Tovarășii din organi
zația de partid de la „E- 
prubeta", cărora s-au adre
sat, au dat din umeri: „nu

anchetă pedagogică

obținut elevul la o dis
ciplină sau alta, 
noaște mai puțin modul 
cum 
port intelectual, 
asemenea discuții ar fi bine 
venită și prezența profesori
lor clasei, care ne-ar putea 
da și sfaturi mai concrete a- 
supra modului cum îl putem 
ajuta pe copilul nostru la or
ganizarea studiului, a lectu
rii, a odihnei".

Tovarășii GHEORGHE A- 
CHIM și P. OVIDIU, re
proșează lectoratelor cu pă
rinții faptul că abordează 
temele de pedagogie prea la 
general, nu analizează exem
ple din clasa sau școala

se dezvoltă

dar cu-

sub ra- 
etic. La

teatre

dintre 
cunoaște 

cazuri

putem să ne ocupăm și de 
aceste probleme" (Am încer
cat și noi să stăm de vorbă 
cu cineva din familie. N-am 
reușit, necunoscînd „semna
lul zilei", modul cifrat de a 
suna la ușă, care-i ferește, 
pe locatari de vizitatorii 
„nedoriți" de la școală).

Am reținut și de la prof. 
VIORICA PINTEA, de la 
Liceul nr. 1 din Oradea, că 
o seamă de colective de în
treprinderi se dezinteresează 
de modul cum membrii lor 
se achită de îndatorirea ce
tățenească de a-și crește și 
educa copiii. O serie de 
acțiuni, inițiate cu ani în 
urmă în instituții și între
prinderi — simpozioane și 
conferințe pe teme de peda
gogie, întîlniri cu pedagogi, 
educatori, medici pe teme 
legate de creșterea și edu
carea copiilor, filme etc — 
au fost în mare parte aban
donate.

Să ne oprim și asupra u- 
nui alt aspect al problemei 
puse în discuție : ce anume 
conținut asigură școala, 
profesorii legăturii și cola
borării cu familia, cu pă
rinții ? In ce constă spriji
nul calificat pe care-1 
oferă acestora în ce privește 
cunoașterea concretă, pe ba
ze obiectiv științifice a pro
priului copil, a metodelor de 
îndrumare și control pe care 
le pot folosi în creșterea și 
educarea acestuia ?

— Colaborarea 
școală și familie 
în foarte multe
trei trepte — este de pă
rere prof. LAURENȚIU 
STAN, de la Liceul nr. 4 din 
Bacău. Prima include peri
oada în care copilul frec
ventează clasele I—IV, cînd 
părinții manifestă, de regu
lă, un interes deosebit pen
tru primii pași la învățătu
ră ; atunci colaborarea este 
mai intensă. Pe a doua 
treaptă se situează părinții 
elevilor claselor V—VIII, 
cînd colaborarea aceasta în
cepe să slăbească datorită 
faptului că 
diază 
fesori ; 
rinții 
colaborarea devine în multe 
cazuri greoaie și deseori 
formală — părinții se inte
resează îndeosebi de note, 
și mai puțin de dezvolta
rea în general a tînărului.

— Cunoscînd aceste dife
rențieri în rîndul părinților se 
trag concluziile necesare 
pentru desfășurarea concretă 
a colaborării școală-familie ?

— In general, nu prea... 
La care prof. GHEOR

GHE FRIGURĂ, de la a- 
celași liceu, adaugă: „între 
pregătirea pedagogică a unor 
părinți și nivelul cerințelor 
formării adolescentului în so
cietatea noastră există o evi
dentă discordanță, pe care 
actualele forme de lucru ale 
școlii — ședințe cu părinții, 
lectorate, conferințe — nu 
reușesc să o înlăture".

Am cerut părerea, în a- 
ceastă problemă, și unui grup 
de părinți, ai căror copii în
vață la Școala generală nr. 1 
din orașul Satu Mare : „Șe
dințele cu părinții se țin prea 
rar și ele nu-și ating scopul 
consideră tovarășa ZOE 
FOCȘA. Profesorul diriginte, 
singurul profesor al clasei 
care ia parte la discuție, 
poate să spună ce note a

i elevul stu- 
cu mai mulți pro- 

în sfîrșit, cu pă- 
elevilor de liceu

respectivă, nu dau so
luții practice pentru înde
plinirea îndatoririlor părin
ților în îndrumarea copiilor 
lor elevi. Vizitele la domici
liul elevilor se fac adesea 
doar din rutină, fără a avea 
un obiectiv precis, fără a 
urmări un scop anume : a- 
jutorul în alcătuirea planului 
individual de lucru al elevu
lui, însușirea unei tehnici a- 
decvate de studiu, recoman
darea diferitelor metode de 
îndrumare și de control 
membrilor familiei, în 
funcție de nivelul lor in
telectual, de timpul de 
care dispun, pentru evitai ea 
răsfățului excesiv sau a regi
mului exagerat de sever etc. 
„La ședințele organizate la 
Școala generală nr. 7 din 
cartierul Valea Borcutului 
din Baia Mare, participă de 
regulă doar cîțiva părinți ai 
căror copii au o situație 
bună la învățătură — ne-au 
relatat tovarășii IOAN DO-

BRA și ALEXANDRU 
GOJA. Ceilalți nu sînt anun
țați sau convinși să vină. In
tr-adevăr, nu e prea plăcut 
să auzi, de față cu alți pă
rinți, vecini sau tovarăși de 
muncă, că, bunăoară, copilul 
tău e cel mai rău, cel mai 
leneș. Mai ales cînd tu însuți 
nu știi cum trebuie să acțio
nezi în raporturile cu co
pilul".

Se mai întîmplă uneori ca 
școala, de dragul de a avea 
o ședință „reușită", evită să-i 
invite pe părinții mai „difi
cili". Despre o asemenea „în
trunire" ne-au 
mulți părinți, ai 
învață în cîasa 
Școala generală 
Capitală. „Cea 
parte a ședinței s-a scurs cu 
relatarea unor acțiuni admi- 
nistrativ-gospodărești. Iar 
cînd unii părinți au încercat 
să aducă în discuție proble
me privitoare la pregătirea 
copiilor, la comportarea lor, 
la faptul că unele rezultate 
slabe se datoresc deselor ab
sențe de la ore ale profe
sorilor, tovarășul director 
«s-a supărat», spunînd că 
aceste lucruri nu ne privesc 
pe noi".

— O concepție exclusiv 
adininistrativ-gospodărească 
a legăturii școlii cu fa
miliile elevilor ține 
vident de o practică pe
dagogică înapoiată — con
sideră prof. MARIA PETRI- 
LĂ, de la Școala generală 
nr. 14 din Oradea. Datorită 
faptului că în ședințele cu 
părinții nu se discută pro
bleme importante, fie de în
vățătură, fie de conduită, 
specifice pentru o anumită 
perioadă a anului școlar, se 
întîmplă uneori ca tocmai 
părinții să fie cei care dau 
tonul în nerespectarea unor

scris mai 
căror copii 
a V-a la 

nr. 40 din 
mai mare

e-

dispoziții ale regulamentului 
școlar : țin cu ei copiii pînă 
ia ore tîrzii în res
taurante, le permit să mear
gă la filme nepotrivite (sco- 
țîndu-le chiar abonament), să 
se îmbrace extravagant ș.a.“.

Nu e mai puțin adevărat 
că profesorii și diriginții în- 
tîmpină, la rîndul lor, unele 
dificultăți în perfecțio
narea colaborării cu pă
rinții la nivelul cerut de sar
cinile actuale ale școlii noas
tre. In această ordine de idei, 
prof. PAUL REMETEAN, 
din Satu Mare, a semnalat 
insuficienta pregătire peda
gogică în domeniul muncii 
cu părinții, pe care o pri
mesc viitorii profesori în anii 
de facultate, slaba frecvență 
a studiilor de specialitate și 
a dezbaterilor pe această 
temă în presa pedagogică, în 
programul unor instituții cul
tural-educative ca radio, tele
viziunea, universitățile popu
lare, așezămintele culturale 
de la orașe și sate. „Cînd 
am anunțat părinților un 
simpozion pe teme de peda
gogie și de psihologie a ele
vului de școală, cu partici
parea cîtorva specialiști în 
materie, sala noastră de fes
tivități s-a dovedit neîncăpă
toare" — ne spunea un di
rector de liceu din Capitală. 
Este o dovadă a interesului 
larg pe care părinții îl ma
nifestă pentru bazele științi
fice ale acestei activități. 
Totodată, un stimulent pen
tru sporirea eforturilor, a in
ventivității și inițiativei în 
domeniul propagandei pe
dagogice în rîndul maselor.

realizată deAnchetă
Florica DINULESCU, 
VLANGA, Gheorghe 
TA, Ion PITICU

loan 
BAL-

» RĂZBOI Șl PACE — film pentru ecran 
panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21.
e UN MARTOR IN ORAȘ : SALA PALA
TULUI (seria de bilete 1874) — ora 19,30), 
REPUBLICA - 8,45; 10,45; 12.45; 14,45; 16,45; 
19; 21,15, BUCUREȘTI - 9; 11.15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21.
» LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR 
GRIMM — cinemascop : FESTIVAL — 9; 
12; 15; 18; 21, FEROVIAR — 8,15; 11; 13,45; 
16,45; 19,45, EXCELSIOR — 9,30; 12,15; 15; 
18; 21.
» MONDO CANE (ambele serii) : LUCEA
FĂRUL - 9,30; 13; 16,30; 20, GIULESTI - 
10,30; 15.30; 19, ARTA - 9; 12,15; 16; 19.30, 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
e OAMENI PE RUG : CINEMATECA — 10; 
12; 14.
e PRIMUL AN DE CĂSNICIE : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18,15; 20,30, GRIVIȚA - 
9,30; 12; 16; 18,15; 20,30 
(la ambele completarea 
Două orașe), FLAMURA 
(completare Pc urmele u- 
nui reportaj) — 9; 12;
15,30; 18; 20,30.
» ZORBA GRECUL: LU
MINA - 9; 11,45; 14,30;
17,30; 20,30.
e BALADA DIN HEVSURSK — cinema
scop : BUZEȘTI (completare Din pămînt și 
foc) — 15,30; 18; 20,30, VOLGA (completare 
Orașul interzis) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45.
» COMPLOTUL AMBASADORILOR — 
cinemascop : VICTORIA (completare Ori
zont științific nr. 8) — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, TOMIS (completare Salut,
Festival !) - 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30. 
e FALSTAFF: VIITORUL — 15.15; 18;
20,30
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 
9; 10.
e CARTEA DE LA SAN MICHELE : 
DOINA - 11,15; 13,45; 16,15; 18.45; 21,15. 
RAHOVA - 15,30; 18; 20,30.
» PARISUL VESEL — TROFEUL INDIAN : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
e SANJURO — cinemascop ; DACIA (com
pletare Drumul spre succes) — 9—13,30 în 
continuare ; 16; 18,30; 20,45.
e CUMBITE : COSMOS (completare Năică 
și barza) — 15,30; 18; 20,30.

e EL GRECO — cinemascop : BUCEGI 
(completare Ciclon!, anticiclonf, fronturi) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, MIORIȚA 
(completare Drumul spre succes) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FI.OREASCA (comple
tare Orizont științific nr. 8) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
e DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : 
GLORIA (completare A 6-a sesiune a Marii ---- ‘ ----- M; 16; 

11,15; 13,30;
12; 14,15; 
completa-

Adunări Naționale) — 9,15; 11,30 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; " ' 
16; 18,30; 21, MODERN — 9,45; 
16,30; 18,45; 21 (la ultimele două 
rea Ultima treaptă).
e GOLGOTA — cinemascop : 
(completare Vizita conducătorilor 
și de stat în regiunea Hunedoara) — 15,30; 
18; 20,30, COTROCENI (completare George 
Coșbuc, cintărețul pămîntului românesc) — 
15,15; 18; 20,45.

UNIREA
de. partid

cinema

18,45;

e CÎINELE DIN BAS
KERVILLE : FLACÂRA 
- 15,30; 18; 20,30.
e RIDEM CU STAN ȘI 
BRAN : VITAN (comple
tare Căsuțe zburătoare) — 
11; 15,30; 18; 20,15.
» DIPLOMATUL GOL: 
MUNCA (completare Apa 
în pericol) — 15,30; 18; 20. 

e ANUNȚ MATRIMONIAL : POPULAR — 
15,30; 18; 20,30.
e MAICA IOANA A ÎNGERILOR : UNION 
— 15; 17,45; 20,30. AURORA — 8,30; 10,45; 
13; 15,30; 18; 20,30.
» NEVESTE PERICULOASE : MOȘILOR 
(completare Pilula) — 15,30; 18; 20,30, FE
RENTARI (completare Orizont științific nr. 
7) — 15,30; 18; 20,30.
e GIUSEPPE LA VARȘOVIA : PRO
GRESUL (completare înflorim și noi cu 
țara) — 15,30; 18; 20,30, PACEA (completare 
Din adincul secolelor) — 15,45; 18; 20,15. 
e CIMARON — cinemascop : COLENTINA 
(completare Apa în pericol) — 15,30; 17,45; 
20.
e PORUMBELUL DE ARGILA : LIRA — 
(completare Cantonamentul) — 16; 18,15; 
20,30.
» CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : 
CRtNGAȘI (completare Consfătuirea de 
constituire a Consiliului Național al orga
nizației de pionieri) — 15,30; 18; 20,30.

76 A) : CAZUL OPPENHEIMER

„C. I. Nottara’ (sala Magheru): ACEST 
CIUDAT (premieră) — 19,30, (sala

e Teatrul de Operă și Balet : CAVALERIA 
RUSTICANA ; PAIAȚE — 19,30.
» Teatrul de stat de operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragiale* (sala Co
media) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 19,30, (sala 
Studio) : O FEMEIE CU BANI — 19,30.
» Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI 
— 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : UN TRAMVAI 
NUMIT DORINȚA — 19,30, (sala din str. Al. 
Sahia nr.
19,30.
e Teatrul
ANIMAL
Studio) : ANTIGONA și MEDEEA — 20.
» Teatrul „Barbu Delavrancea” : VARIETE- 
CONCERT — 20
e Teatrul Mic : LINIA MOARTĂ ; NORUL CU 
PANTALONI (premieră) — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă' : CEI TREI MUȘCHE
TARI — 9.
e Teatrul evreiesc de stat: SE CAUTĂ UN 
GINERE — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
PĂCALĂ — 17, (sala palatului pionierilor) : 
AMNARUL — 17.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase* (sala Vic
toria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : PENTRU
— 20.
» Circul de stat:
DE ARTIȘTI DIN
19,30.

TOT CE-MI ESTE DRAG

SPECTACOL PREZENTAT 
R. S. CEHOSLOVACA —

tv
18,00 — Pentru copii: în loc de cinema : 

„Wilhelm Teii*.
18.20 — Pentru tineretul școlar: Studioul pio

nierilor.
18,50 — Publicitate.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Buletinul meteorologic.
19,23 — Mult e dulce și frumoasă... Emisiune de 

limbă română contemporană. Prezintă 
prof. univ. Boris Cazacu.

19,35 — Orașele muzicii: Neapole. Prezintă: 
George Sbârcea.

20,05 — Campionatul european de patinaj 
artistic. Exerciții libere, bărbați. Trans
misiune de la Uubliana.

S3,30 — Telejurnalul de noapte.

Organele culturale locale
merg în pas cu cerințele vieții ?

Au trecut cinci ani de cînd, prin 
crearea comitetelor de cultură și 
artă, s-a inițiat o nouă metodă de 
conducere pe linie de stat a mul
tiplelor probleme din acest vast 
domeniu de activitate. Principiul 
de la care s-a pornit l-a consti
tuit sporirea responsabilității inte
lectualilor față de principala lor 
misiune socială, aceea de a-și o- 
feri întreaga capacitate ridicării 
pe o treaptă cît mai înaltă a 
culturii poporului care i-a for
mat. De aceea noile organe 
au căpătat profilul unor insti
tuții cu comisii lucrative, suple, 
formate din puțini salariați cărora 
le reveneau în primul rînd sarcinile 
executive, și cu un activ mare de 
intelectuali voluntari, chemați să 
dirijeze activitatea în ansamblu, 
să dea sugestii în rezolvarea dife
ritelor probleme, să sprijine viața 
cultural-artistică a zonei geografi
ce respective.

Aceste comitete de cultură și 
artă sînt deci chemate să îmbine 
sarcina de concepție a întregii ac
tivități culturale cu cea de tradu
cere efectivă în practică a iniția
tivelor. Avantajele noii forme orga
nizatorice n-au întîrziat să se arate 
In întreaga țară : mai mulți oameni 
în jurul culturii și artei, mai mulți 
specialiști, răspundere directă, 
competență crescută, cultură tot 
mai bogată.

Pe parcurs însă s-au produs și 
unele confuzii în privința responsa
bilităților, astfel încît în prezent, 
cel care ia hotărîri de principiu, 
de mare însemnătate pentru acti
vitatea de perspectivă privind în
deosebi evoluția vieții culturale a 
regiunii, este de multe ori apara
tul salariat al acestor foruri, și nu 
organul însuși, comitetul de cultu
ră și artă (format din intelectuali, 
personalități ale vieții culturale lo
cale). Astfel se irosesc forțe pre
țioase care, canalizate într-o direc
ție optimă, ar da mari rezultate.

de Gh. LEAHU, 
artist emerit, 

președintele Comitetului regional 
pentru cultură și artă — Banat

acest articol vreau să semna
lez doar cîteva probleme a căror 
dezbatere în cadrul comitetelor re
gionale de cultură și artă ar avea 
drept consecință o înviorare a ac
tivității culturale la orașe și sate, 

în viața culturală a localităților 
noastre avem nevoie de acțiuni cu 
un cît mai larg ecou în mase. Pen
tru aceasta înclin să cred că nu-i 
nevoie în primul rînd, de multe ac
țiuni, ci mai ales de buna lor ca
litate. Dar ce înseamnă calitate și 
de cine depinde ea ? în primul 
rînd de însăși valoarea și seriozi
tatea celor care le organizează și 
le duc la îndeplinire. De aici ne
voia imperioasă a atragerii celor 
mai bune cadre de intelectuali, a 
pregătirii lor temeinice pentru ac
țiunile ce le solicită și mai ales 
crearea condițiilor optime ca dă
ruirea lor să aibă eficiență.

în audiență, promptitudinea, forța în 
argumentație, originalitatea etc. 
Cum se poate ajunge ca tiecare 
punct din programul unei case de 
cultură, de exemplu, să întruneas
că aceste calități 7 Numai prlntr-o 
serioasă acțiune pregătitoare 
prealabilă. Iar pentru aceasta se 
cer îndeosebi idei, idei valoroase, 
idei contemporane cu un dens con
ținut educativ, care să șteargă e- 
fectele neiaste ale șablonului și 
formalismului. Constituie și aceas
ta obiectul unei atenții permanente 
din partea comitetelor de cultură și 
artă 7 Cred că nu se poate răspun
de aiiimativ. La fel în ceea ce 
privește viața și preocupările ti
neretului în afara orelor de școa
lă sau de producție. Pentru a-1 cu
ceri de partea culturii, trebuie să-i 
oierim acțiuni care să pulseze de

puncte de vedere

EVENIMENTUL ARTISTIC
(Urmare din pag. I)

tetlc. Evenimentul artistic 
este cel care înseamnă 
un factor de progres și 
nu de degradare a artei, 
care lărgește perimetrul 
ei, aflînd noi surse ale 
frumosului, revalorificîn- 
du-le original pe cele 
vechi. Să ne temem oa
re că publicul nu ne va 
însoți pe acest drum 7 Dar 
dacă privim ceva mai a- 
tent spectacolele din is
toria contemporană a tea
trului nostru cîte din cele 
ce au marcat etape reale 
ale dramaturgiei și 
artei interpretative 
căzut* 7 
amintesc 
mai ales

ale 
„au 

Personal nu-mi 
vreun caz. Iar 
experiența ulti-

maior stagiuni ne de
monstrează că oboseala 
publicului este direct pro
porțională cu apariția fe
nomenelor de rutină și 
inerție. De altfel și păre
rea unor autorizați oa
meni de teatru din alte 
țări nu contrazice aceas
ta . P. A. Touchard scria 
în recenta sa carte „Ma
rile ore ale teatrului la 
Paris*, că tendința de a 
face răspunzător publicul 
pentru reaua calitate a 
unor spectacole ce 1 se 
oferă „nu se bazează pe 
o judecată obiectivă*. E- 
ducarea lui depinde însă 
de tensiunea artistică la 
care trăiește, de perma
nenta solicitare a lui pen
tru forme din ce în ce mai 
înalte ale artei.

Comparîndu-n»

Viața artistică a unei 
țări nu se poate dezvol
ta izolată de contextul 
mondial în care trăiește. 
Circulația valorilor este o 
condiție absolută a pro
gresului atît prin sporul 
de cunoaștere pe care 11 
oferă, dar și prin spiritul 
de emulație ce 11 declan
șează.
mereu au noi înșine, ori- 
cît de mari succese am 
avea — iată o atitudine 
riscantă, propice narcisis
mului și grandomaniei. 
De aceea, atunci cînd se 
înserează în viața artis
tică a unei țări spectaco
lele sau concertele unor 
interpreți străini, rațiu
nea prezenței lor nu poa
te fi decît valoarea abso
lută. Adică acele nume

car» propun perspective 
noi și inedite, de activita
tea cărora se leagă fap
te de artă desăvtrșite și 
necontestate, care oferă 
interpretări ce pot susci
ta discuții creatoare și 
stimula gînduri. Spiritul 
de selecție trebuie cred, 
să acționeze aici cu mai 
multă hotărîre. Dacă a- 
ducem pe 
nești un 
contribuție 
lipsită de
seamnă că am făcut un 
act de cultură. A chema 
pe cei care reprezintă 
momente, direcții, pe cei 
ce au realizat sinteze și 
au determinat cotituri, pe 
artiștii veșnic căutători, 
pe cei ce au atins culmi, 
este ceva mai mult decît

scenele româ- 
artist a cărui 

este ștearsă, 
relief, nu în-

un eveniment monden. A- 
ceasta reprezintă însăși 
atitudinea noastră selecti
vă față de valorile spiri
tuale contemporane, pu
terea noastră de a alege, 
de a deosebi produsul de 
serie de unicat, capacita
tea noastră de a recu
noaște aurul adevărat. 
Pentru că o cultură își do
vedește maturitatea nu 
numai prin ceea ce reali
zează, dar și prin ceea 
ce selectează. Să nu 
vorbim de faptul că 
mai prin comparația 
arfiștii autentici, cu
lori certe putem realiza 
confruntări reale. Iată de 
ce și pe acest tărîm eveni
mentul trebuie să fie cri
teriul esențial al unui an 
artistic.

mai 
nu- 
cu 

va-
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Și 
?i 
se

diverse părți ale țării, 
lor a avut efect bun, în- 
continua a ne servi de 
lor în acest fel'.

In acest domeniu al sprijinirii 
vieții culturale a maselor de către 
intelectuali avem o destul de bo
gată experiență. Semne, încercări, 
sentimente și gînduri înălțătoare 
în domeniul culturii de masă le gă
sim și în trecut. Spiru Haret, fiind 
în 1903 ministru al instrucțiunii, 
aprecia astfel contribuția a doi 
mari scriitori al timpului: „Pentru 
a mări importanța cercurilor cultu
rale în ochii sătenilor și chiar a 
învățătorilor, am însărcinat pe 
domnii Al. Vlahuță și G. Coșbuc, 
să ia parte la mai multe confe
rințe, în 
Vorbirea 
cît vom 
serviciile

Cea mai mare năzuință a tutu
ror patrioților poporului nostru, 
cred a fi fost ca generațiile viitoa
re să-i depășească, spre fericirea 
poporului pe care l-au iubit atît. 
Iar dacă Spiru Haret se adresa lui 
Coșbuc și Vlahuță, există condițiile 
obiective și subiective ca noi să ne 
adresăm azi tuturor intelectuali
lor.

Practic însă ce se întîmplă 7 Mul
te categorii de intelectuali nu sînt 
solicitate îndeajuns pentru a-și a- 
duce contribuția la acțiunile cultu
rale de masă, mai ales cei 
din întreprinderi, instituții de stat, 
G.A.S.-uri și S.M.T.-uri, după cum 
alți intelectuali sînt solicitați ne
corespunzător specializării lor, ră- 
mînînd firesc unei alte 
cadrele didactice mai 
cini supraaglomerate.

Dar calitatea unei
cultural-artistice mai înseamnă 
valoare de conținut (oamenii 
vor să-și piardă timpul, pentru 
știu și au ce să facă cu el), 
seamnă eficacitatea el, gradul

tinerețe, adică de inteligență 
neanchilozare, de entuziasm 
voie bună. Cît timp dau 7 — 
întreabă el. Cui și pentru ce ? Iată
întrebări la care sînt chemați să 
răspundă profesori, pedagogi, so
ciologi. Rămîne doar ca rezulta
tele constatărilor lor să treacă cît 
mai repede din dosare în sălile 
cluburilor și caselor de cultură.

în regiunea noastră amplasarea 
teritorială a așezămintelor cultura
le este încă deficitară. în unele 
orașe mari, cum ar ii Timișoara, 
Arad, care au teatre, filarmonici, nu
meroase cinematografe, există și 
case de cultură ale raionului res
pectiv. în schimb, la Jimbolla, de 
pildă, unde necesitatea este evi
dentă, lipsește un astfel de local, 
deoarece localitatea nu e capita
lă de raion. Or, dacă am organiza 
o largă consultare a intelectuali
lor de pe întreg cuprinsul regiu
nii, am putea întocmi o hartă 
mai reală a necesităților și posi
bilităților noastre culturale. Dar 
în transpunerea în practică a unor 
hotărîri ale organelor noastre cul
turale, ne ciocnim și de unele rigi
dități sau neclarități ale normelor 
organizatorice în vigoare. Nici 
măcar în sînul comitetului regional 
de cultură și artă nu-s puse la

punct toate relațiile și atribuțiile. 
Astfel, în problemele financiar-bu- 
getare doar secretarul are dreptul 
semnăturii responsabile, ceea ce 
micșorează, după părerea mea, au
toritatea biroului executiv.

In momentul în care au fost 
create aceste organe conducătoa
re în domeniul culturii, s-a subli- 
niat și rațiunea lor de a fi : exis
tența în fiecare regiune, raion sau 
oraș, a unui for unic care să con
troleze întreaga muncă culturală, 
să armonizeze diversele ei aspecte, 
să evite arbitrarul în acest dome
niu, pentru a elimina paralelisme
le și ineficacitatea. Cu> 1 
tea, există încă 
vitate unde se 
coordonări pe 
limitărif unor 
aprovizionare 
cilor (sindico 
ale așezăminl 
verticale și ori 
mărate cheltu 
un sistem un 
putea deservi 
mai 
rent 
lui.
o constituie 1
activitatea cat 
tură și a ciul 
La Lugoj, de 
concursurilor, 
fel de fel de ’ 
temporar ca<? 
formațiilor de !' 
șorîndu-le valos' 
te echipe sA' 
epuizîndu-se fcra 
atunci se red^a 
formațiilor de^a 
respectivă semi

In general, cr^s 
cultură și artă 
de funcționare ;C',S 
formulat Viața a cU 
spusele ei de na^a 
mentul, inițial s?n®' 
ral, a rămas 18a' 
litățile la care 'oC* 
mai de aceea,1 
piedice, să aib<iTÎnâ, 
și de negație al0l°l 
pe care le-a pu' 
funcțiune. IndriB3eia 
conducerii Corn 
pentru Cultură ș 
prindă un studiu »<3lunA'' 
asupra diversific#'111 c® 
intervin între cav *n 'n' 
teresantul fenom# oe'^ 
trăim. Din expsf01 ie_ 
giunilor (și nu d?l® 1°*; 
uneori mai sărai11 mai 
bogate decît rec111 Pu" 
tea obține, cred, extrem 
de folositoare în Captării 
organizatorice ș>gic® a 
organelor de steft'11^ ?1 
artei din patria s reali
tățile vieții.

ieftin toi 
de locul t 
O altă s

aces- 
sectoaiv de acti- 
mte nevoia unei 
n central, a de- 
buții. De pildă, 
cărți a bibliote- 
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Astă seară (oraidioul 
âe concerte al Rziunii 
începe concertul 1 sim
fonice a RadioU. Di

rijor : Ludovic Baci. în program : Pawacaglia pentru ode Al. 
Hrisanide (primă audiție) ; Concertul nr. 3 pentru vioabestră 
de Saint-Saens. (Solistă : Gaby Grubea) și Simfonia a IVmajor 
de Gustav Mahler. (Voce : Emilia Petrescu-Cironeanu).
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Plenara Comitetului Uniunii sindicatelor 
din comerțul de stat->

și cooperația de consum
Plenara Comitetului Uniunii sin

dicatelor din comerțul de stat și 
cooperația de consum a dezbătut 
activitatea desfășurată de sindica
tele din această ramură pentru mo
bilizarea oamenilor muțicii la înde
plinirea planului de stat pe anul 
precedent și sarcinile ce le revin 
în lumina documentelor plenarei 
C.C. al P.C.R. din 21—23 decembrie 
1966 în înfăptuirea planului de 
stal pe anul în curs.

Atenția principală a participan- 
ților la dezbateri a fost îndreptată 
spre măsurile ce trebuie luate de 
către sindicate pentru mai buna de
servire a populației. S-a insistat a- 
supra necesității ca lucrătorii din 
comerț și cooperație, care urmează 
să desfacă in anul acesta un volum

de mărfuri în valoare de 81 mi
liarde lei — cu 9 la sută mai mare 
decît cel realizat în anul trecut — 
să manifeste o atitudine de înaltă 
ținută morală, plină de solicitudine 
față de cumpărători, să întreprindă 
toate măsurile ca mărfurile să a- 
jungă la consumatori în sortimen
tele, cantitatea și calitatea cores
punzătoare. Numeroși vorbitori 
s-au referit la necesitatea reducerii 
cheltuielilor de circulație, extinde
rii metodelor moderne de vînzare 
a produselor, în vederea creșterii 
productivității -muncii, înlăturării 
pierderilor de orice natură.

Plenara a adoptat un plan de 
măsuri care urmărește îmbunătăți
rea activității în sectoarele respec
tive. (Agerpres)

11—12 martie, la Praga

JOCURILE
EUROPENE
DE ATLETISM
IN SALĂ

Datorită interesului crescînd 
manifestat în ultimii ani — 
atît din partea sportivilor, cît 
și a publicului — pentru con
cursurile atletice de sală, Co
misia europeană a Federației 
internaționale de atletism a 
organizat anul trecut la Dort
mund 
prima 
gen a 
atlete 
cerile 
bucurat de o participare nu
meroasă, soldîndu-se cu cîte
va recorduri europene de sală, 
printre care și cel realizat în 
proba de triplu-salt de către 
concurentul român Șerban 
Ciochină : 16,43 m. A doua edi
ție, programată în zilele de 11 
și 12 martie la Praga, consti
tuie prima competiție atletică 
de anvergură europeană a 
acestui an și, totodată, princi
palul obiectiv al sezonului de 
iarnă.

Au fost trimise invitații ofi
ciale unui număr de 31 de fede
rații naționale, urmînd ca lis
tele nominale de participare să 
fie comunicate de către aces
tea: pînă la data de 20 februa
rie. Intr-un buletin primit re
cent din partea comitetului de 
organizare se anunță că la Pa
latul sporturilor din Praga 
(unde în ultimii ani au mai 

1 avut loc cîteva competiții in
ternaționale de amploare, ca, 
de exemplu, campionatele 
mondiale de gimnastică, de 
patinaj artistic ș. a.) s-au ter
minat și verificat în mare 
parte amenajările necesare 
acestei confruntări atletice eu
ropene. Pista (de lemn) are 
înclinația maximă a virajelor 
de 18 grade, iar lungimea ei 
este de 150 m. Programul în
trecerilor cuprinde 24 de pro
be — 14 masculine și 10 fe
minine — între care alergări 
pe distanțele de 50 m plat, 50 
m garduri, 400 m, 800 m, sări
turi (înălțime, lungime, pră
jină), aruncarea greutății etc.

(R.F.G.), în luna martie, 
confruntare de acest 
celor mai buni atleți și 
de pe continent. Intre- 
de la Dortmund s-au

Un nou
patinoar 

natural în
Capitală

De cîteva zile, asociația 
sportivă „Armata"-București a 
amenajat un patinoar în in
cinta bazei sale sportive de la 
Depozitul Sanitar. Patinoarul 
dispune de vestiare, stație de 
radioamplificare, instalație de 
nocturnă și funcționează zilnic 
între orele 9—12 și 16—21. In
trarea prin Bd. Miciurin nr. 7-9.

Înmînarea diplomei de membru al Academiei |
de științe a R. P. Bulgaria 
academicianului Stefan Milcu

Miercuri la amiază, în cadrul 
unei întîlniri care a avut loc la 
ambasada R. P. Bulgaria, ambasa
dorul Gheorghi Bogdanov a înmînat 
academicianului Ștefan Milcu diplo
ma de membru al Academiei de 
științe a R. P. Bulgaria.

Solemnitatea s-a desfășurat în 
prezența acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei, a unor a- 
cademicieni și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

(Agerpres)

ȘTIRI CULTURALE
Miercuri, în sala „Dalles" din ca

pitală a avut loc vernisajul expo
ziției de pictură și grafică a pic
toriței Ligia Macovei, artistă eme
rită. Expoziția cuprinde peste 100 
de lucrări înfățișînd compoziții,

SPORT
ȘAH FINAL PASIONANT

Dmitri Bașki- 
seara solistul 
extraordinar

ÎN TURNEUL
DE LA VRNJACKA BANJA
In turneul zonal de șah de la 

Vrnjacka Banja (Iugoslavia), care 
va da trei participanți la turneul 
interzonal pentru campionatul mon
dial, lupta pentru calificare este 
deosebit de strînsâ, mai ales in ce 
privește ocuparea locurilor II și 
III. înaintea ultimelor două runde, 
in clasament conduce marele ma
estru iugoslav Ivkov, urmat la o 
jumătate de punct de Matanovici 
și la un punct de Florin Gheor
ghiu, dar Fuchs, Lengyel și mai 
ales Barczay (cu două partide în
trerupte în avantaj) au șanse mari 
la locul III.

în runda a 15-a Gheorghiu l-a 
învins în 42 de mutări, după o

frumoasă partidă de atac, pe Gu- 
narsson și urmează ca în ultimele 
runde să întîlnească doi adversari 
redutabili : cehoslovacul Jansa și 
maghiarul Lengyel. Alte rezultate 
din runda a 15-a : Hindle-Haman 
remiză ; Ivkov — Jansa 1—0 ; Ma
tanovici — Lengyel remiză ; Fuchs 
— Boboțov remiză. Restul partide
lor s-au întrerupt.

Clasament : 1. Ivkov 11 puncte ; 
2. Matanovici 10,5 puncte ; 3.
Gheorghiu 10 puncte ; 4 Fuchs 9 
puncte ; 5—6 Lengyel, Haman 8,5 
puncte ; 7. Barczay 8 (2) puncte ; 
8. Kostro 8 (1) puncte ; 9. Pachmann 
8 puncte ; 10. Morlock 7,5 
te etc.

portrete, peisaje, flori, precum și 
ilustrații la poezii ale lui Mihail 
Eminescu și Tudor Arghezi.

La vernisaj au luat parte aca
demicieni, numeroase personalități 
ale vieții noastre culturale.

Cu acest prilej, sculptorul Ion 
Jalea, artist al poporului, preșe
dintele Uniunii artiștilor plastici 
din Republica Socialistă România, 
a vorbit despre drumul parcurs de 
artistă în perfecționarea măiestriei 
sale, despre trăsăturile caracteris
tice ale operelor expuse.

★

Pianistul sovietic 
rov a fost miercuri 
concertului simfonic
dat de Filarmonica de stat „Bana
tul" în sala „Modern" din Timi
șoara. Sub bagheta dirijorului 
Alexandru Șumski, pianistul oaspe
te a interpretat concertele pentru 
pian și orchestră în fa minor de 
Bach, în mi bemol major de Mo
zart și în la minor de Schumann.

★

Continuîndu-și turneul prin țară, 
violonistul Heinz Schulk din R. D. 
Germană a fost miercuri solistul 
Filarmonicii de stat din Tg. Mureș. 
El a interpretat Concertul în re 

' major pentru vioară și orchestră de 
Ceaikovski.

Programul concertului a mai cu
prins uvertura „Leonora nr. III" 
Beethoven și Simfonia a IV-a 
Ceaikovski.

A dirijat Remus Georgescu.
(Agerpres)
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ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La turneul masculin de volei de 

la Ankara, echipa Steaua București 
a dispus cu 3—0 de formația turcă 
S.C. Ankara, iar meciul dintre 
T S.K.A.-Cerveno Zname Sofia și e- 
chipa Colegiului din Ankara a fost 
cîștigat cu același 
voleibaliștii bulgari.

• In turneul de 
echipelor de juniori 
(Italia) s-au desfășurat ultimele jocuri 
retur din optimile de finală. Iată re
zultatele : Brescia (Italia)-Burevest- 
nik (U.R.S.S.) 5—2 ; Vojvodina (Iugo- 
slaviaj-Bologna (Italia) 0—0 ; Roma 
(Italia)-T.S.K.A. Sofia 1—0 ; Juventus- 
Torino-Steaua roșie Belgrad 3—2. 
Pentru sferturile de finală s-au ca
lificat echipele Burevestnik, Barcelo
na, Milano, Fiorentina, Torino, Bo
logna, Juventus și Roma.
• Echipa feminină de volei Dinamo 
București a jucat la Modena cu for
mația locală „Edizioni Panini”, pe 
care a învins-o cu 3—0 (15—8, 15—5, 
15—11).

scor

fotbal 
de la

de către

rezervat 
Viareggio

„Europenele 
de patinaj 

artistic
Aseară, pe patinoarul „Tivoli" 

din Ljubljana, a fost decernat pri
mul titlu din cadrul actualei ediții 
a campionatelor europene de pati
naj artistic. Medaliile de aur în 
proba de perechi au revenit princi
palilor favoriți, Ludmila Belousova- 
Oleg Protopopov (U.R.S.S.), cam
pionii de anul trecut. In proba in
dividuală masculină, după desfășu
rarea figurilor obligatorii conduce 
austriacul Emmerich Dantzer. As
tăzi va fi cunoscut campionul eu
ropean al acestei probe. Tot astăzi 
încep întrecerile feminine, la care 
participă și campioana României, 
Elena Moiș.

încheierii 
șah de la

• Cu o rundă înaintea 
campionatului unional de 
Tbilisi, în clasament conduce marele 
maestru Leonid Stein cu 12,5 puncte, 
secondat de Efim Gheller cu 12 
puncte. în runda a 20-a, Stein a cîș- 
tigat la Lein, Gipslis la Taimanov și 
Bronstein la Polugaevski, iar Gheller 
a remizat cu Liberson.

internaționale 
Cehoslovaciei, 
ale probei de

• La campionatele 
de tenis de masă ale 
în sferturile de finală 
simplu, Maria Alexandru (România)
a învins-o cu 3—0 pe Pauknerova 
(Cehoslovacia), dar a pierdut în 
semifinale la Zoia Rudnova (U.R.S.S.) 

3—0. Eleonora Mihalca a pierdut 
sferturile de finală cu 0—3 (17, 
8) la Jurik (Ungaria). In finală 

vor întîlni Jurik și Rudnova. La
simplu bărbați, în sferturi de finală, 
maghiarul Beleznai l-a întrecut cu 
3—0 pe Gheorghe Cobîrzan (România), 
în finală vor juca Kjell Johansson 
(Suedia) și Stanek (Cehoslovacia).

Timpul probabil pentru zilele de 3,
4 și 5 februarie. în țară : Vreme în 
încălzire. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații temporare, mai 
frecvente în jumătatea de nord a 
țării. Vînt potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, mai 
coborîte la începutul intervalului în 
estul țării, iar maximele între minus
5 și plus 5 grade, local mai ridicate. 
Ceață dimineața și seara. Pe alocuri 
polei. în București : Vreme în în
călzire treptată. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
tura în creștere ușoară. Ceață slabă. 
Condiții favorabile formării poleiului.

cu 
în
15,
se

PRONOEXPRES
Concuriul nr. 5 

din 1 februarie 1967
17 7 30 45 10 9 — 39
Fond de premii : 693.962 lei
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SECVENȚE
Congresul 
sindicatelor

CO
Ceea ce surprinde 

îndeosebi pe vizitatorul 
care trece pragul sec
ției de țevi de oțel tras 
a combinatului side
rurgic din Kansen 
este lipsa aproape tota
lă a oamenilor — se 
arată într-un reportaj 
apărut recent în revis
ta „Coreea". In vasta 
hală se vede doar din 
loc în loc cîte o ca
bină cu pereți de sti
clă, în care un meca
nic manevrează butoa
ne și manete dirijînd 
întregul proces de pro
ducție. La început, lin
gourile de oțel sînt 
tăiate lâ diferite di
mensiuni și îndreptate 
pe benzi spre cuptorul 
rotativ. încălzite, piese
le de oțel trec automat 
la laminor, care le 
transformă în țevi. Ben
zile rulante le transpor
tă apoi la mașinile de 
profilat și rectificat, 
pentru ca în cele din 
urmă țevile să treacă 
„proba" la o puternică 
presă hidraulică. A- 
ceeași „mînă" automa
tă le stivuiește și le a- 
ranjează pe calibre.

Oțelăria din Kansen, 
una dintre cele mai 
modeme uzine din 
R.P.D. Coreeană, pro
duce în prezent 400 000 
tone laminate pe an. 
Secția de țevi de oțel 
satisface aproape în în
tregime necesitățile in
dustriei și agriculturii 
țării, producînd țevi de 
diverse mărimi, rezis
tente la acizi și la tem
peraturi înalte. Ele își 
găsesc o largă între
buințare în industrie — 
la uzinele constructoa
re de mașini,' în indus
tria chimică, la con
struirea cazanelor de 
mare presiune, a siste
melor de termoficare 
etc.

Se spune că la Son
nam totul este rodul 
muncii tineretului : mi
nele, șoselele și calea 
ferată, blocurile înalte 
aliniate de-a lungul 
străzilor drepte, clu-

REE
bul, școala, cinemato
graful.

Acum 9 ani, cînd 
geologii au descope
rit un bogat zăcămînt 
de cărbune în acest 
ținut nelocuit, acope
rit cu păduri dese, la 
chemarea partidului au 
sosit din toate col
țurile țării grupuri de 
tineri. ~ 
ei au instalat 
de corturi, au 
prin desișuri străzile 
viitorului oraș 
pornit la construirea 
primei mine. Astăzi 
funcționează în Son- 
nam 28 de mine, ale 
căror proiecte aparțin 
în întregime unor ti
neri specialiști. „Ba
zinul tineretului", cum 
i se mai spune, a 
devenit una din cele 
mai importante ex
ploatări carbonifere din 
R. P. D. Coreeană. în 
1964 minerii din Son- 
nam au depășit planul 
cu 52 la sută, în 1965 
— cu 67 la sută, iar în 
cursul anului 1966 au 
continuat să dea mii de 
tone de cărbune peste 
plan. Realizările lor se 
datoresc în mare măsu
ră căutării și aplicării 
unor metode perfecțio
nate de înaintare în a- 
bataj, folosirii cu ran
dament sporit a mașini
lor și utilajelor.

In răstimpul scurs de 
la sosirea primilor con
structori, aici au apărut 
nu numai mine și clă
diri administrative. In 
jurul lor s-a ridicat 
„orașul tineretului" cu 
sute de blocuri, cu 
străzi moderne și așeză
minte social-culturale. 
El se extinde mereu, pe 
măsură ce crește impor
tanța bazinului Sonnam 
pentru economia țării.

Intr-o încleștare a- 
prigă cu valurile, cu 
puterea ce s-ar părea 
de neînvins, a fluxului 
și refluxului, oamenii 
muncii din R.P.D. Co
reeană smulg mării me
reu noi suprafețe pe 
care le redau agricul
turii. Numai pe țărmul

Pentru început 
un șir 

trasat

și au

NE din R. S
Cehoslovacă

Mării Galbene au fost 
cucerite în ultimii ani 
30 000 de hectare. în 
districtul Mundok, de 
pildă, țăranii priveau 
odinioară cu jind la 
întinsele suprafețe pe 
care marea le inunda 
mereu, făcîndu-le inap
te pentru agricultură. 
Larga acțiune de valo
rificare a pămînturilor 
sărăturoase a putut fi 
pornită abia după ce 
țărănimea s-a unit în 
unități agricole socia
liste, cînd a căpătat po
sibilitatea de a folosi în 
colectiv mașinile. Cu a- 
jutorul excavatoarelor, 
buldozerelor, dragelor 
au fost construite
diguri înalte, care 
au izolat terenurile
inundabile. Cu multă 
răbdare și sîrguință 
cooperatorii au făcut 
apoi lucrări de drenare, 
folosind pentru spăla
rea pămîntului apele a- 
duse pe ogoare prin 
sistemul de irigație 
„Phenan", au răspîndit 
importante cantități de 
îngrășăminte minerale. 
Munca lor a fost răs
plătită.plătită. Pe ogoarele 
smulse mării se culeg 
recolte bogate de orez. 
Se relatează, de pildă, 
că în Sohori coopera
torii au strîns, în me
die, 4 500 kg orez la 
hectar, una din brigăzi, 
cea a lui Sin Ben Seb, 
izbutind să recolteze 
8 200 kg de pe o par
celă de 30 de hec
tare.

Oamenii muncii din 
județul Mundok se pre
gătesc acum în vede
rea unui nou asalt asu
pra mării. Se prevede 
că, în viitorii ani, Mării 
Galbene i se vor smul
ge alte 100 000 de hec
tare de pămînt.

Nu încape îndoială 
că, în condițiile socia
lismului, care descătu
șează forțe creatoare 
fără precedent, acest 
proiect va fi întru totul 
realizat.

Z. MARIN

Cuvînfarea

lui Antonin Novotny

PRAGA 1. — Corespondentul 
Agerpres Ai. Lită transmite: în 
prima zi a lucrărilor celui de-al 
VI-lea congres al sindicatelor din 
R. S. Cehoslovacă, M. Pastyrik, 
președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor, a prezentat raportul 
cu privire la activitatea sindicate
lor și la sarcinile acestora în pe
rioada actuală.

în aceeași ședință a luat cuvîn- 
tul Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele R. S. Ceho
slovace, care s-a referit la o serie 
de sarcini economice ale țârii.

Apreciind că încă de pe acum se 
constată o serie de succese dato
rită noului sistem de conducere a 
economiei naționale, Antonin No
votny a subliniat necesitatea ca 
în structura producției să fie fă
cute unele modificări. „Aceasta 
est>e una din cele mai importante 
premise ale eficienței întregii noas
tre economii naționale, a declarat 
el. Trebuie creată o astfel de pro
ducție, care să se bucure de mare 
cerere șutit în Cehoslovacia, cît și 
pe piețele din străinătate, și acest 
lucru depinde întru totul de fiecare 
întreprindere în parte".

Primul secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a subliniat: „Tre
buie să se țină pasul cu țările dez
voltate în domeniul productivității 
muncii, al cheltuielilor de produc
ție, al nivelului tehnic, al calității 
și rezistenței produselor noastre".

în ce privește problema sala
riilor, A. Novotny a arătat că ră- 
mîne în vigoare principiul potri
vit căruia acestea pot crește nu
mai în condițiile sporirii corespun
zătoare a productivității muncii și 
că fiecare întreprindere trebuie să 
caute singură mijloacele de spo
rire a salariilor pe seama rezul
tatelor obținute în producție. El a 
subliniat rolul prețurilor în eco
nomia națională și importanța cri
teriilor obiective ale stabilirii aces
tora, ținîndu-se seama de situația 
economică și financiară a țării.

Vorbitorul a expus sarcinile ce 
revin sindicatelor în îndeplinirea 
obiectivelor economice ale țării și 
importanța activității ideologice în 
rîndul maselor.

DE PRETUTINDENI
Locuință polară pe roți

Electrowriter"

Ludmila Belousova — Oleg Protopopov (U.R.S.S.) au cucerit din nou 
titlul de campioni europeni

(Telefoto : U.P.I.—Agerpres)

Dezorganizare și optimism
(Urmare din pag. I)

nenumărate ori legătura cu con
structorul — întreprinderea de 
construcții montaje nr. 7 — pentru 
a impulsiona lucrările. Șantierele 
au fost sprijinite să-și asigure forța 
de muncă, unele mijloace de trans
port. în loc însă de măsuri ener
gice, eficiente, menite să grăbească 
ritmul lucrărilor, conducerea în
treprinderii face, în cel mai bun 
caz. promisiuni. La fața locului se 
poate constata de oricine că este o 
adevărată harababură. Corpul cen
tral de fabricație, pavilionul admi
nistrativ și alte lucrări la fabrica 
de la Urleasca puteau fi de mult 
închise și predate la montaj. Ele
mentele prefabricate și tîmplăria 
sînt pe șantier de aproape 3 luni. 
„Ne lipsesc mijloace de ridicat" — 
ne spune maistrul mecanic Gheor
ghe Simion. O situație asemănă-

toare o semnalează și maistrul 
principal Gheorghe Constantinescu 
de pe șantierul de la Brăila. Este 
de necrezut, dar adevărat, că pe 
șantierul din Urleasca, cu un uti
laj s-au ridicat și montat, în 30 
de zile, două grinzi prefabricate. 
Dacă se va lucra tot în acest ritm, 
corpul de fabricație va fi terminat 
abia în 1970.

„Sesizîndu-ne în mai multe rîn- 
duri de ritmul nesatisfăcător de 
execuție pe aceste două șantiere — 
ne spune Traian Mănăstireanu, in
spector tehnic la filiala Băncii de 
investiții din Brăila, am făcut tot 
felul de demersuri pe lîngă între
prinderea de construcții-montaje 
nr. 7 din Galați. Conducerea aces
teia, în loc să ia măsurile ce se 
impun, încurajează unele practici 
necinstite. La un control recent e- 
fectuat la Urleasca s-a constatat

că au fost înregistrate lucrări fic
tive în valoare de 159 700 lei“.

După cum se vede, pentru a-și pu
tea justifica salariile, conducătorii 
șantierului fac orice, numai treabă 
efectivă nu. Dintr-o convorbire cu 
tov. Iacob Meirovici, inginer șef al 
întreprinderii de construcții-mon- 
taje nr. 7 Galați, a rezultat că si
tuația de pe șantierul fabricilor de 
nutrețuri combinate este cunos
cută. Lanțul justificărilor este con
tinuat cu un nebulos plan de în
dreptare a lucrurilor, aplicabil în 
lunile următoare. Pînă atunci, „ce 
să-i faci, vremea este de vină". In 
timp ce pe alte șantiere din regiu
nea Galați, printr-o bună organi
zare a muncii, se lucrează din plin 
și iarna, pe șantierele amintite ac
tivitatea lîncezește. Neasigurarea 
unor condiții optime de lucru duce 
nemijlocit la fluctuația cadrelor.

Pe șantierul ' din Brăila, în 
trei luni, s-au schimbat 4 șefi de 
șantier și 3 ingineri șefi. Acum, 
șantierul nu are conducător. 
Activitatea este practic dezorgani
zată. Cum justifică atunci condu
cerea întreprinderii atmosfera căl
duță, falsul optimism pe care îl 
folosește atunci cînd vorbește des
pre situația reală 
șantiere ?

Scadența punerii 
celor două fabrici 
combinate, obiective importante 
ale agriculturii regiunii în cinci
nal, se apropie. Termenele de pu
nere în funcțiune trebuie riguros 
respectate, iar cei vinovați de în
călcarea lor să fie trași la răs
pundere. Tocmai de aceea este im
perios necesar ca toți factorii, și 
în primul rînd constructorul, să ia 
neîntîrziat măsuri pentru grăbirea 
lucrărilor pe șantierele amintite.

de pe aceste

în funcțiune a 
de nutrețuri
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Specialiști și oameni de știință ca
nadieni au elaborat un model de lo
cuință polară pe roți. Destinată a 
găzdui 40 de persoane și prevăzută 
cu bucătărie și alte încăperi de ser
viciu, această construcție gigantică 
este fixată pe patru roți cu un dia
metru de 15 metri. In butucul fie
cărei roți se instalează cîte patru mo
toare de 750 cai-putere fiecare. Da
torită suprafeței mari de sprijin, ro
țile vor exercita asupra terenului o 
presare mai mică chiar decît un au
tomobil obișnuit, iar părțile compo
nente ale mașinii vor avea dimen
siuni accesibile transportării lor la lo
cul de montare cu ajutorul avioane
lor. Această construcție are și alte 
variante. De pildă, pe „caroseria" sa 
se va monta o uzină care va pro
duce și va instala conducte petro
liere în șanțuri săpate dinainte.

Noul aparat denumit „Electrowri- 
ter“ pus la punct în R.F.G. retrans
mite orice manuscris conform ori
ginalului. Tot ceea ce este scris cu 
mîna apare fidel pe aparatul de 
transmisie și în același moment pe 
hîrtia aparatului de recepție, indife
rent dacă aparatele sînt situate la 
numai cîțiva metri unul de altul sau 
pe continente diferite. Semnături, 
simboluri, formule și schițe, a căror 
retransmisie prin alte sisteme nu este 
posibilă, deoarece acestea trebuie să 
se limiteze la anumite semne sau li
tere, pot fi acum transmise cu cea 
mai mare exactitate. Pentru deservi
rea aparatului nu este necesară fo
losirea unui personal special califi
cat.

Bolnav electronic

La Universitatea din California se 
lucrează la construirea unui bolnav 
electronic. Robotul californian va fi 
învățat să tușească, să respire, să reac
ționeze la diferite medicamente admi
nistrate de îngrijitor. „Pielea" corpu
lui său își va putea schimba culoarea 
îiiir-un diapazon destul de larg, de la 
roz la cenușiu deschis.

Rostul noii mașini electronice ? Evi
dent, ea va servi drept material didac
tic studenților în medicină. Medicul- 
profesor are posibilitatea să reproducă 
în corpul „bolnavului" simptomele di
feritelor maladii, începînd cu bolile de 
inimă și terminînd cu afecțiunile va
selor sanguine, de pildă, iar studentul 
va fi pus în situația de a diagnostica 
boala și a prescrie și urmări efectele 
tratamentului fără a provoca „acci
dente".

: li

După trei ani de încercări, Yoshisu Sakamoto din Tokio a reușit să con
struiască cu mijloace proprii un elicopter de mici dimensiuni care poate 

de 70 km/oră

„LV S- 66"

atinge viteza

„Opti", o călătorie în jurul lumii. El 
a părăsit portul Casablanca la 9 ia
nuarie 1967.

Pe magistralele orașului Leningrad 
a apărut un nou model de tramvai 
— „LVS—66". Construit dintr-un sin
gur vagon format din două părți „ar
ticulate" în așa fel încît sa asigure 
corpului metalic mlădierea necesară la 
luarea curbelor, acest „expres" urban 
are sistem de conducere automată. 
El dezvoltă o viteză de 60 km pe oră 
și poate transporta 300 de pasageri 
dintr-o dată. In interior, tramvaiul 
este tapisat cu material plastic și pre
văzut cu locuri duble pe o parte și 
simple pe cealaltă parte.

Rîsul — o maladie ?

într-o provincie din nordul Tanza
niei s-a ivit o adevărată epidemie 
de rîs, în special în rîndul copiilor. 
Boala nu este primejdioasă, dar este 
foarte contagioasă. Cel ce o contractă 
se poate „vindeca" abia după mini
mum 10 zile. Se semnalează faptul 
că unele școli au fost nevoite să-și 
închidă temporar porțile pînă la în
cetarea epidemiei,

Cu ,,Opti" în jurul lumii

Căpitănia portului Gdynia a fost 
anunțată prin radio de o navă polo
neză aflată în Oceanul Atlantic că 
la 30 ianuarie sportivul polonez Leo
nid Teliga a fost observat cu iahtul 
lui în largul 
mile sud-vest 
cum s-a mai 
prinde solitar,

oceanului la 2 000 de 
de Casablanca. După 
anunțat, Teliga între- 
la bordul iahtului său

„Marfă vie"
Un adevărat „sindicat" al gangste

rilor exportă tinere japoneze tn Oki
nawa, Hong Kong, Singapore. „Marfa 
vie" este livrată cabaretelor și altor 
instituții de acest gen. Potrivit știrilor 
de presă, poliția japoneză a arestat 
cinci din membrii sus-numitului „sin
dicat". S-a aflat că acești neguțători 
de fete au reușit să 
graniță în ultimii ani 
de minore.

Impozitele și

transporte peste 
aproximativ 250

loteria

Un mijloc original de a obliga pe 
negustori să declare totalitatea ve
niturilor provenite din comerț in 
scopul perceperii impozitelor a 
fost pus in practică de către orga
nele fiscului din Chile. Ele au 
adresat prin radio un apel către 
populație de a păstra chitanțele 
pentru mărfurile cumpărate, întru- 
cît la sfîrșit de an, pe baza dublu
rilor existente la negustori, urmea
ză să se organizeze un fel de lote
rie. Măsura i-a determinat pe cum
părători să pretindă chitanțe pentru 
fiecare marfă, iar pe vinzători să 
le elibereze și implicit să declare 
fiscului mai exact veniturile lor. In 
felul acesta, încasările statului pro
venite din impozitele pe cifra de 
afaceri au crescut considerabil, de
pășind cu mult suma alocată in 
vederea loteriei de sfîrșit de an.



viața internațională
VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR 

EXTERNE AL ROMÂNIEI 
IN R. F. A GERMANIEI

„Ciocârlia" 
la Viena

DCSSELDORF 1. — Trimișii spe
ciali Agerpres Nicolae Ionescu și 
P. Stăncescu transmit: încheind 
vizita oficială în capitala Republi
cii Federale a Germaniei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu. Mănes- 
cu, a plecat miercuri dimineața 
intr-o călătorie de două zile în 
landurile Rhenania de Nord-West- 
falia și Bavaria.

Ministrul român și persoanele 
care-1 însoțesc au sosit în cursul 
dimineții la Koln.

La prînz, ministrul de externe

Corneliu Mănescu a participat la 
un dejun oferit în onoarea sa de 
Wolff von Amerongen, președinte
le Comitetului economic german 
pentru țările Europei răsăritene. La 
dejun am participat reprezentanți 
ai cercurilor economice din' Repu
blica Federală a Germaniei.

în continuarea călătoriei, oaspe
ții români au sosit la Diisseldorf, 
capitala landului Rhenania de 
Nord-Westfalia. Primul ministru al 
acestui land, Heimz Kuhn, a oferit 
în cinstea ministrului de externe 
Corneliu Mănescu un dineu.

VIENA 1 (Agerpres). — In 
sala Camerei de Muncă din 
Viena a avut loc marți seara 
un spectacol de gală al for
mației de soliști și instrumen
tiști a Ansamblului de cîntece 
și dansuri „Ciocîrlia". Pro
gramul susținut de artiștii ro
mâni a fost îndelung aplau
dat. La spectacol au asistat 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Austriei, 
personalități ale vieții poli
tice și artistice vieneze și 
membri ai corpului diploma
tic.

BELGRAD

Convorbirile delegației P.C.R. 

cu reprezentanți ai C.C. alU.C.I.

BELGRAD 1 Corespondentul A- 
gerpres N, Plopeanu transmite : 
La. 1 februarie, delegația de partid 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., care, la 
invitația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, face o vizită de priete
nie în.R.S.F. Iugoslavia, a avut con
vorbiri la C.C. al U.C.I. cu Niaz 
Dizdarevici, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I. La con
vorbiri, care s-au desfășurat într-o

atmosferă cordială, tovărășească, 
au participat Vasile Vlad, șef de 
secție la C,C. al. P.C.R., Aurel Măl- 
nășan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad, pre
cum și Danilo Purici, șeful secției 
pentru relații externe a C.C. al 
U.C.I., și alți activiști ai U.C.I. 
După convorbiri, Niaz Dizdarevici 
a oferit un prînz in cinstea dele
gației de partid conduse de tovară
șul Mihai Dalea.

Beidas sub 
stare de arest

RIO DE JANEIRO 1 (Ager
pres). — Fostul președinte al 
băncii „Intra" din Beirut, 
Youssef Beidas, aflat la un spi
tal din Sao Paulo, este de fapt 
sub stare de arest, a declarat 
șeful poliției din statul Sao 
Paulo, generalul Elisario Pai- 
va. Beidas, care a fost inter
nat la 14 ianuarie în urma u- 
nei crize cardiace, urmează să 
fie extrădat la cererea guver
nului libanez. Guvernul brazi
lian, acceptînd cererea de ex
trădare, a fixat însă un ter
men de 60 de zile pentru stu
dierea dosarului fostului pre
ședinte al băncii „Intra".

Interviul lui Corneliu Mănescu 
acordat televiziunii

KOLN 1. — Trimișii speciali A- 
gerpres N. Ionescu și P. Stăncescu 
transmit: Ministrul afacerilor ex
terne al României,. Corneliu Mă
nescu, care întreprinde o vizită ofi
cială în Republica Federală a Ger
maniei, a acordat miercuri dimi
neața un interviu posturilor de te
leviziune 1 și 2 din R. F. a Ger
maniei.

„Mulțumim posturilor de televi
ziune din Republica Federală a 
Germaniei pentru posibilitatea pe 
care ne-o oferă de a exprima, în 
numele delegației române, satisfacția 
față de schimbul de păreri prile
juit de șederea noastră la Bonn și 
de hotărîrea celor două guverne de 
a stabili relații diplomatice la rang 
de ambasadă. Această hotărîre va 
contribui, după părerea noastră, Ia 
dezvoltarea înțelegerii reciproce 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Federală a Ger
maniei în interesul celor două țări, 
va servi păcii și securității, înțele
gerii durabile și conviețuirii paș
nice a popoarelor Europei, destin
derii internaționale.

Desigur, nu poate fi ignorată 
existența între cele două părți a 
unor puncte de vedere deosebite 
într-o serie de probleme impor
tante.

Reafirmînd poziția de principiu 
cunoscută a Republicii Socialiste 
România cu privire la aceste pro
bleme, partea română consideră, că 
deosebirile de păreri nu trebuie să 
împiedice relațiile de colaborare, 
dialogul dintre state, eforturile pen
tru crearea unui climat propice 
soluționării problemelor spinoase 
ale vieții internaționale.

Noi considerăm că drumul spre 
un asemenea climat trece în mod 
necesar prin statornicirea unor re
lații normale între toate statele, pe 
baza principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
depline în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantajului 
reciproc.

în acest spirit, dorim să dezvol
tăm multilateral relațiile cu țara 
dv. și vizita noastră a relevat exis
tența a numeroase posibilități în 
această privință.

în încheiere, mulțumind încă 
o dată guvernului Republicii Fede
rale a Germaniei, domnului cance
lar dr. Kurt Georg Kiesinger și 
domnului vicecancelar Willy 
Brandt pentru ospitalitatea acor
dată, doresc să adresez telespecta
torilor cele mai bune urări de pros
peritate și fericire*.

■ SOFIA. A fost dat publicității comuni
catul cu privire la vizita neoficială efec

tuată în R.P. Bulgaria de președintele Fin
landei, Urho Kekkonen. în comunicat se a- 
rată că in timpul acestei vizite, președintele 
Kekkonen a avut convorbiri cu președintele 
Prezidiului Adunării Populare, Gheorghi 
Traikov, și cu președintele Consiliului de Mi
niștri, Todor Jivkov. în cadrul convorbirilor 
a avut loc un schimb de păreri referitor la 
probleme internaționale actuale, precum și 
Ia dezvoltarea în continuare a relațiilor din
tre cele două țări. în încheierea comunica
tului se arată că președintele Finlandei a 
invitat pe președintele Prezidiului Adu
nării Populare a R. P. Bulgaria să facă o 
vizită oficială în Finlanda, invitație accepta
tă cu satisfacție.

■ PARIS. A luat sfîrșit prima sesiune a 
Comisiei permanente mixte sovieto-fran- 

ceze. în comunicatul dat publicității, cele 
două părți arată că au examinat in spiritul 
înțelegerii reciproce o serie de probleme 
importante legate de colaborarea științifică, 
tehnică și economică sovieto-franceză, pre
cum și probleme privind relațiile comerciale 
dintre cele două țări. Comisia a stabilit că 
vor fi luate toate măsurile necesare pentru ea, 
in conformitate cu dorința celor două guver
ne, emisiunile de televiziune în culori să poată 
începe în ambele țări în toamna acestui an. 
A fost aprobat acordul cu privire la consti
tuirea Camerei comerciale franco-sovietice 
cu sediul la Paris și cu o reprezentanță per
manentă la Moscova.

■ CIUDAD DE MEXICO. Aici se desfă
șoară lucrările oelei de-a patra sesiuni a 

Comisiei pregătitoare pentru denuoiearizarea 
Americii Latine. La sesiune participă repre
zentanți a 21 țări latino-americane. Sint pre-

zenți, de asemenea, observatori din 22 de 
țări. Participă și reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România la O.N.U., am
basadorul Gheorghe Diaeonescu.

■ NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a avut marți o între

vedere cu ambasadorul S.U.A. la Națiunile 
Unite, Arthur Goldberg, în cursul căreia au 
fost examinate situația din Vietnam și o 
serie de alte probleme internaționale.

■ CIUDAD DE PANAMA. Participant» la 
cel de-al doilea Congres național al 

avocaților din Panama au adoptat o rezolu
ție în care proclamă dreptul suveran al 
statului panamez asupra Canalului Panama. 
In rezoluție se cere să se pună capăt ori
căror practici coloniale asupra zonei canalu
lui pentru ca poporul panamez să-și exer
cite controlul asupra Întregului teritoriu al 
țării.

M BERLIN. A fost semnat un protocol pri- 
“ vind schimbul de mărfuri dintre R. P. 
Bulgaria și R. D. Germană pe anul 196". 
Protocolul prevede o sporire cu aproximativ 
36 la sută a livrărilor reciproce de mărfuri 
față de schimburile realizate de cele două 
țări în anul precedent.

■■ VIENA. Congresul ordinar al Partidului 
•1 socialist din Austria l-a ales pe Bruno 
Kreisky în funcția de președinte al parti
dului.

■■ PEKIN. Agenția China Nouă anunță că 
™ la Pekin a fost semnat acordul privind 
schimbul de mărfuri și plăți pe 1967 între 
R. P. Chineză și R. P. Bulgaria.

■ ROMA. La 1 februarie s-a deschis unul 
din cele mai mari procese internaționale 

intentate traficanților de stupefiante. Incuipa- 
ții, în număr de 43, între care francezi, ita
lieni, americani și canadieni, sînt acuzați de 
a fi organizat „exportarea" în S.U.A. a peste 
300 kg heroină în valoare de 14 milioane 
dolari.

■ PARIS. Greva națională de 24 de ore, 
declanșată în comun de sindicatele 

C.G.T., C.G.D.T., Federației Educației Na
ționale, a fost larg urmată de salariații pu
blici și de cei ai întreprinderilor naționa
lizate. Potrivit aprecierii cercurilor sindicale, 
numărul persoanelor care au participat la 
grevă, sau al celor afectate a fost de 7 mi
lioane de persoane.

■ MOSCOVA. Nicolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S., s-a înapoiat la Moscova din vizita 
oficială făcută în Italia la invitația lui 
Giuseppe Saragat, președintele Republicii 
Italiene.

■ CAIRO. Academia poeților din Cairo a 
organizat o seară culturală românească 

consacrată lui Tudor Arghezi. Despre viața 
și opera poetului a vorbit poeta Maria 
Canalas.

£■ RABAT. S-au deschis lucrările sesiunii 
™ ordinare a Comitetului consultativ al 
țărilor maghrebiene (C.P.C.M.), la care 
participă reprezentanți din Algeria, Maroc, 
Tunisia și Libia. în centrul dezbaterilor se 
situează examinarea rezultatelor demersuri
lor întreprinse de țările maghrebiene pentru 
a intra in Comunitatea Economică Europeană, 
diverse proiecte economice și industriale, 
precum și o serie de probleme de ordin ad
ministrativ ale comitetului.

paris: Cocteil in 
onoarea ministrului 
comerțului exterior 
al României

PARIS 1. — Corespondentul A- 
ger'pres Al. Gheorghiu transmite: 
Miercuri seara, Paul Huvelin, pre
ședintele Consiliului Național al 
Patronatului Francez (C.N.P.F.) a 
oferit un cocteil în onoarea minis
trului comerțului exterior al Româ
niei, Gheorghe Cioară, și a persoa
nelor care ii însoțesc. Au participat 
conducători ai unor mari întreprin
deri industriale franceze, oameni 
de afaceri, precum și reprezentanți 
ai Consiliului Național al Patrona
tului Francez.

Cocteilul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială. în toasturile 
rostite de Georges Villiers, pre
ședintele comisiei pentru relațiile 
economice internaționale a C.N.P.F., 
și Gheorghe Cioară, s-a relevat în
semnătatea dezvoltării colaborării 
economice și comerciale franco- 
române.

Teritoriul
R. D. Vietnam 
din nou bombardat

HANOI 1 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la 29 
ianuarie aviația americană a bom
bardat satele Hoanh, Yen și Phong 
Lac din provincia Thanh Hoa, pro- 
vocînd moartea a aproximativ 150 
persoane civile, majoritatea bătrîni, 
femei și copii, precum și rănirea a 
numeroase altele. Au fost distruse 
un mare număr de case, printre *’ 
care și o creșă, ceea ce a provocat 
moartea a 8 copii sub 5 ani și ră
nirea gravă a altor trei.

La 30 ianuarie, aviația america
nă a bombardat satul Huong Lap 
situat în nordul zonei demilitariza
te, precum și zone populate și o- 
biective economice din regiunea 
Vinh Linh și provinciile Quang 
Binh, Nghe An, Ninh Binh și Phu 
Tho.

Toasturile .rostite la dineul 
oferit de ministrul afacerilor 

externe al României

AMĂNUNTE ASUPRA TRAGEDIEI 
DE LA BROOKS

Continuă ancheta la Cape Kennedy

BONN 1 (Agerpres). — La dineul 
oferit marți seara de ministrul afa
cerilor externe al României în o- 
noarea vicecancelarului și minis
trului de externe al Republicii Fe
derale a Germaniei, Willy Brandt, 
Corneliu Mănescu a subliniat că 
„discuțiile, care au avut un carac
ter de lucru, s-au purtat într-un 
spirit de sinceritate". Cred — a 
spus ministrul român — că sînt în 
asentimentul dv. afirmînd că aceste 
discuții au fost utile pentru ambele 
părți. Ele au prilejuit o trecere în 
revistă a stadiului la care au ajuns 
schimburile dintre statele noastre 
și au pus în lumină noi căi pentru 
dezvoltarea lor.

înțelegerea realizată între cele 
două guverne ale statelor noastre 
de a stabili relații diplomatice la 
rang de ambasadă va reprezenta 
fără îndoială un sprijin important 
pentru intensificarea legăturilor e- 
conomice, științifice, tehnice și cul
turale dintre România și Republica 
Federală a Germaniei, în folosul 
ambelor state.

în cursul întâlnirilor noastre au 
avut loc și schimburi de opinii a- 
supra unor probleme internaționa
le. Promovînd cu consecvență în 
activitatea sa externă pozițiile: sale 
de principiu, România consideră că 
diferențele de păreri nu trebuie să 
împiedice dezvoltarea relațiilor de 
colaborare dintre țări, dialogul din
tre ele. Această dezvoltare este.

Declarația cancelarului federal5

Kurt Georg Kiesinger în Parlament 
in legătură cu stabilirea de relații 

diplomatice cu România
BONN 1 (Agerpres). — Miercuri, 

1 februarie, cancelarul Kiesinger, 
făcînd în Bundestag o declarație 
în legătură cu stabilirea de relații 
diplomatice cu România, a spus:

„La 13 decembrie 1966 am de
clarat, în fața acestei înalte adu
nări, că guvernul federal dorește 
să îmbunătățească raporturile cu 
vecinii noștri din Răsărit în toate 
domeniile vieții economice, cultu
rale și politice, iar, acolo unde 
condițiile permit, să se stabilească, 
de asemenea, relații diplomatice.

Ieri, guvernul federal și guver
nul Republicii Socialiste România 
au convenit să facă schimb de re
prezentanțe diplomatice la rangul 
de ambasadori extraordinari și 
p’enipotențiari și. să publice un 
comunicat comun despre aceasta".

Această hotărîre, care nu este 

totodată, de natură să constituie un 
aport prețios la crearea climatului 
favorabil soluționării problemelor 
spinoase ale vieții internaționale. 
In încheiere, ministrul român și-a 
exprimat speranța că relațiile din
tre țările noastre se vor dezvolta în 
interesul ambelor state și al destin
derii în Europa și în lume.

în răspunsul său, Willy Brandt 
a subliniat că s-a depus o muncă 
folositoare. Noi sîntem satisfăcuți 
de modul concret și constructiv în 
care s-au desfășurat discuțiile pe 
care le-am avut cu dv., domnule 
ministru. Gradul de concordanță a 
punctelor de vedere la care am 
ajuns — fără a ascunde ceea ce ne 
deosebește — și intensificarea co
laborării deja realizate între țările 
noastre justificau și chiar reclamau 
hotărîrea guvernelor noastre de a 
stabili relații diplomatice.

Vorbitorul a relevat că „ceea ce 
am hotărît privește în primul rînd 
și în special țările noastre, dar va 
exercita o influență. cu mult din
colo de frontierele țărilor noastre 
în spiritul destinderii și în slujbă 
păcii". El a arătat că în relațiile 
dintre cele două state în domeniile 
cultural, economic, științific și teh
nic rămîn încă multe de dezvoltat, 
în încheiere, W. Brandt a mulțu
mit pentru invitația de a1 vizita 
România, țară frumoasă, bogată în 
tradiții și care cunoaște o rapidă 
dezvoltare.

îndreptată împotriva nimănui, a 
spus cancelarul federal, urmează 
să servească păcii și securității, în
țelegerii durabile și conviețuirii 
pașnice a popoarelor Europei, pre
cum și destinderii internaționale.

In continuare, el a reafirmat 
cunoscutul punct de vedere vest- 
german după care guvernul fede
ral este singurul, guvern îndreptă
țit să vorbească în numele între
gului popor german. în încheiere, 
cancelarul R.F.G. și-a exprimat 
convingerea că stabilirea relațiilor 
diplomatice între Republica Fede
rală a Germaniei și România re
prezintă o contribuție la destinde
re și asigurarea păcii. Guvernul 
federal, a spus el, va continua 
eforturile pentru îmbunătățirea re
lațiilor sale cu vecinii săi răsări- 
teni.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
O vie controversă, care a căpătat 
intensitatea unei dezbateri pe plan 
național, a izbucnit marți în Sta
tele Unite după ce a devenit cu
noscută știrea noului accident pe
trecut la Școala de medicină aero- 
spațială de la baza aeriană Brooks. 
Noua tragedie s-a produs într-un 
simulator al unei cabine spațiale, 
alimentată cu oxigen pur, unde a 
izbucnit un incendiu. Cei doi avia
tori, William Bartley și Richard 
Harmon, care se aflau în acel, mo
ment în cabină, au încetat din 
viață.

Forțele aeriene americane au 
deschis o anchetă asupra cauzelor 
incendiului. S-a anunțgt că cei doi 
aviatori efectuau experiențe care 
aveau drept scop determinarea e- 
fectului oxigenului pur asupra sîn- 
gelui animalelor.

între timp, ancheta de la Cape 
Kennedy, în legătură cu împreju
rările în care s-a produs tragedia 
de vinerea trecută, continuă. S-a 
dezvăluit că, înainte de accident, 
președintele Johnson prezentase 
Congresului un raport din care re

ieșea că, de fapt, cabina spațială 
în care cei trei cosmonauți au pie
rit avea' unele defecțiuni incă din 
luna noiembrie 1966, mai ales la 
aparatura de control a tempera
turii.

Interiorul simulatorului cabinei spa
țiale în care s-a produs incendiul

„SĂPTĂMlNA MONETARĂ"
La Chequers, apoi la 

Londra, s-au ținut zilele 
trecute un șir de reuniuni 
în probleme capitale pentru 
viitorul relațiilor monetare 
interoccidentale. Taxa de 
scont, eventualitatea creării 
unor noi mijloace de plăți, 
prețul aurului, ameliorarea 
sistemului de credit sînt 
cele mai importante subi
ecte discutate. Cum era de 
așteptat, comunicatele fina
le nu au dat decît indicații 
foarte succinte asupra aces
tor întrevederi. Totuși, „ma
rea săptămînă monetară" 
— cum numește agenția 
„France Presse" perioada 
(21—27 ianuarie) în care au 
avut loc aceste evenimente 
•— este viu comentată în 
presa occidentală.

Conferința miniștrilor de 
finanțe ai celor cinci prin
cipale state industrializate 
din Occident, care a ri
dicat cortina la Chequers, 
a fost consacrată încheierii 
unui „armistițiu" în dome
niul taxei de scont. După 
un an de „război al dobîn- 
zilor", timp în care „chiria" 
banilor dați cu împrumut 
n-a încetat să crească, atît 
de o parte, cît și de cealal
tă a Atlanticului, experții 
întrevedeau o slăbire accen

tuată a conjuncturii econo
miei țărilor occidentale, da
torită scumpirii creditului, 
în întîmpinarea acestei evo
luții s-a angajat mișcarea 
inversă: „desescaladarea" do- 
bînzilor. încă înainte de în- 
tîlnirșa „celor cinci", do- 
bînda reală în S.U.A. 
manifesta ușoare tendințe 
de scădere. Miniștrii au pri
mit favorabil măsurile 
luate, de unele țări re
prezentate la Chequers în 
vederea lărgirii accesului la 
credite și atenuarea restric
țiilor monetare, care, în tre
cut, au jucat un rol util — 
potrivit părerii lor — în 
moderarea presiunilor infla
ționiste. De altfel, la numai 
cîteva zile de la reuniunea 
„celor cinci",. Anglia (a că
rei taxă de scont era cea 
mai ridicată — 7 la sută) a 
procedat la scăderea ei cu 
jumătate de procent, și se 
așteaptă în curînd o nouă 
reducere.

Dacă în privința taxei de 
scont coincidența interese
lor se pare că a scutit pe 
negociatori de discuții cort- 
troversate, nu același lucru 
se poate spune despre pro
blema eventualei reforme a 
sistemului monetar interoc- 
cidental („etalonul aur și

devize"), care s-a dezbătut 
în cadrul celor două reu
niuni de la Londra ale Clu
bului de la Paris. In con
flictul teoretic iscat de 
această reformă există două 
extreme. La un pol se află 
S.U.A. și Anglia, ale căror 
monede joacă un rol impor
tant în sistemul „etalonu
lui aur și devize". La celă
lalt pol întîlnim Franța, că
reia i s-au alăturat, mai 
mult sau mai puțin, parte
nerii săi din Piața comună. 
„Bătînd moneda" pe formu
la „apr-hîrtie", adică pe 
ideea de a Se crea noi mij
loace de plată nelegate de 
metalul galben, care să spri
jine dolarul, S.U.A. nu au 
reușit să. atragă de partea 
lor țările vest-europene. A- 
cestea din urmă s-au arătat 
dispuse să accepte mai de
grabă propunerile Franței vi- 
zînd revenirea la un sistem 
bazat în principal pe aur. 
Unii observatori occidentali 
explică atitudinea țărilor 
vest-europene prin neliniș
tea stîrnită pe continent de 
accentuarea penetrației ca
pitalului american. Se pre
cizează că rolul atribuit do
larului după al doilea război 
mondial în cadrul „etalonu
lui aur și devize" dă un

I ECUADOR

I Tristețea lui îmbăiere'
Iîn apropierea apelor albastre ale 

lacului alpin San Pablo se înalță 
muntele Imbabura. Se spune că pe

I munte trăia un uriaș, care-i poartă 
numele și care cobora zilnic pe 
malul lacului ca să bea apă și să

Ise răcorească, căci arșița e cum
plită în aceste locuri. Intr-o zi oa
menii au observat că uriașul nu 
Imai coboară ; a rămas, abătut pe 
vîrful muntelui de unde privește 
cu tristețe răul și nedreptatea care

■ domnesc jos. Pînă și apa lacului 
a devenit amară din pricina lacri
milor lui. Așa spune una din le-

Igendele larg răspîndite printre lo
cuitorii „văii vulcanilor", cum i se 
mai zice Ecuadorului.

Iîn ultimul timp, Ecuadorul a fost 
mai puțin zguduit de erupții vul
canice. Locul lor l-au luat puter- 
Inicele frămîntări sociale.
Numeroase studii economice con

chid că Ecuadorul este țara cea 
Imai slab dezvoltată din America 

Latină, cu toate că dispune de nu

impuls și mai mare capita
lurilor americane spre Eu
ropa occidentală.

O altă idee franceză, re
luată la Londra de țările Pie
ței comune, este aceea a 
unei reforme a structurii și 
modului de funcționare a 
Fondului monetar interna
țional (F.M.I.). Propunerea 
privind ameliorarea siste
mului de credit are în ve
dere acordarea membrilor 
comunității vest-europene a 
aceluiași drept de a bloca 
deciziile F.M.I., pe care-1 
au numai Statele Unite. 
Aceasta „echivalează cu ce
rerea de a se reduce puteri
le S.U.A. în acest domeniu" 
— consideră A.F.P.

Deși „marea săptămînă 
monetară" nu a adus nici o 
clarificare în disputa aur- 
dolar, observatorii de pre
să au ținut să releve ten
dința mai accentuată de a- 
liniere a pozițiilor țărilor 
Europei occidentale. Aceas
ta ar putea însă să, determi
ni în viitor o accentuare a 
controverselor monetare in
teroccidentale, avînd în ve
dere că S.U.A. dispun încă 
de o serie de mijloace pen
tru a contracara ofensiva 
vest-europenilor.

Gh. CERCELESCU 

meroase bogății naturale, de un 
pămînt roditor. Bazîndu-se pe o 
agricultură în care se mențin rela
țiile feudale, economia ecuadoria- 
nă cunoaște consecințele nefaste 
ale monoculturii. Țara realizează 
de pe urma industriei (în special 
textilă) doar 15 la sută din venitul 
național. Mai bine de jumătate din 
familiile țărănești nu dețin nici un 
petic de teren.

Producția agricolă este profilată 
pe un număr limitat de culturi — 
banane, cafea, cacao. în producția 
și exportul bananelor, Ecuadorul 
deține primul loc în lume. Cu toate 
acestea, comerțul exterior înregis
trează un deficit permanent. Unii 
economiști explică acest lucru prin 
instabilitatea prețurilor pe piața 
mondială. Dar, se întreabă alții, 
cum se face că, în aceleași condiții, 
monopolurile străine care se ocu
pă de producția de banane a țării 
înregistrează anual profituri nete 
de 55 milioane de dolari ?

într-adevăr, aici trebuie căutate 
rădăcinile situației' economice grele 
prin care trece Ecuadorul. Trustu
rile străine controlează aproape 
toate ramurile economiei naționale. 
Dominația monopolurilor străine se 
exercită pe baza unor acorduri în
robitoare pe care acestea le-au în
cheiat cu statul ecuadorian.

Toate acestea se repercutează 
asupra nivelului de trai al maselor 
care este printre cele mai scăzute 
din America Latină. în timp ce, în 
1966, prețurile au crescut constant 
cu aproape 10 la sută lunar, sala
riile au fost înghețate. Peste 
500 000 de oameni nu au un loc 
de muncă permanent. 44 la sută 
din populația țării este analfabetă. 
Se resimte lipsa de școli și insti
tuții sanitare.

Cele mai firave încercări de în
făptuire a unor reforme democra
tice se lovesc de împotrivirea 
cercurilor reacționare, care se spri
jină pe capitalul străin. Este sem
nificativă soarta pe care a avut-o 
așa-zisa „reformă agrară" preco
nizată în 1964. Deși ea leza în 
mică măsură marile latifundii, oli
garhia financiară a împiedicat în
făptuirea reformei. „Institutul pen
tru reforma agrară", înființat în 
urmă cu doi ani, și-a sistat la 
scurt timp activitatea „din lipsă 
de fonduri". Aceasta, în. timp 
ce companiile străine scot din țară 
fonduri uriașe, sub formă de pro
fituri.

Vîrfurile reacționare ale armatei 
nu sînt străine de agravarea si
tuației economice, de înrăutățirea 
nivelului de trai. Junta militară, 
condusă de Jijon, care s-a instalat 
la putere în 1963. a instaurat un 
program de austeritate care a lo
vit în situația materială a popu
lației. în plus, ea a luat măsuri 

menite să suprime orice manifes
tare legală a forțelor democratice 
(suspendarea constituției, dizolva
rea parlamentului, decretarea legii 
marțiale, prigonirea elementelor 
progresiste etc). Sub presiunea ma
selor, junta a fost obligată să de
misioneze în martie 1966.

Dar militarii au continuat să 
exercite presiuni asupra guvernu
lui, acesta neputînd să ia măsuri 
de natură să lezeze interesele castei 
militare și ale cercurilor reacțio
nare de care este legată prin mii 
de fire. Cînd în noul proiect de 
constituție au fost incluse para
grafe ce vizau limitarea funcțiilor 
forțelor armate, conducătorii cercu
rilor militare au amenințat guver
nul că nu vor „tolera" ca puteTea 
generalilor să fie limitată și au 
cerut anularea articolelor respec
tive. Mai mult, în Adunarea Con
stituantă recent formată, alături de 
cel 67 de deputați aleși, au intrat 
și 12 deputați desemnați de forțele 
armate.

Politica pe care o duce actualul 
președinte provizoriu al țării, Otto 
Arosemena, desemnat după alege
rile din toamnă, nu se deosebește 
prea mult de aceea a militarilor, 
deoarece guvernul acestuia este 
format din lideri ai partidelor de 
dreapta, pe care s-a sprijinit, la 
rîndul ei, și fosta juntă. Chiar în 
ziua cînd Arosemena depunea ju- 
rămîntul în palatul prezidențial, în 
capitala țării, Quito, ca și în alte 
orașe au fost organizate mari de
monstrații populare de protest, 
participanții cerînd formarea unui 
guvern din care să facă parte re* 
prezentanți ai tuturor partidelor 
politice din țară.

Nemulțumirile unor pături largi 
ale populației răbufnesc cînd în
tr-un loc, cînd în altul al țării. Se 
țin lanț grevele și demonstrațiile 
de protest ale muncitorilor, func
ționarilor, profesorilor, studenților, 
micilor comercianți. S-au înmulțit 
acțiunile de ocupare a pămînturilor 
de către țărani. într-o declarație 
difuzată a P.C. din Ecuador, parti
dul cheamă masele la luptă pentru 
o constituție democratică, abolirea 
legilor represive, înfăptuirea unei 
adevărate reforme agrare, îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale 
poporului, pentru o politică ex
ternă independentă.

...Imbabura privește cu tristețe. 
Dar poporul ecuadorian este încre
dințat că va veni o zi cînd uriașul 
va coborî din nou pentru a curma 
nedreptățile. E un simbol al for
ței și hotărîrii poporului ecuado
rian de a lupta pentru împlinirea 
aspirațiilor sale legitime.

, Eugen IONESCU
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