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înainte de plecarea în cursă cu locomotiva electrică Foto: Agerpres

ZIUA
Ca în fiecare an, sărbătorim astăzi „Ziua ceferiștilor". Această zi, legată de glorioasele lupte ale muncitorilor ceferiști din ianuarie-fe- bruarie 1933, este un semn al înaltei aprecieri pe care partidul și guvernul, întregul nostru popor, o a- cordă muncii însuflețite și pline de abnegație a lucrătorilor de la căile noastre ferate, contribuției pe care ei o aduo la continua înflorire a României socialiste. „Se poate spu

ne, pe drept cuvînt, — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la recenta Consfătuire a activului de bază al lucrătorilor de la calea ferată — că 
tot ce s-a înfăptuit în țara noastră, 
în toate marile combinate moderne, 
în uzinele și fabricile noi, în sutele 
de mii de apartamente, în școlile, 
spitalele și celelalte construcții so- 

, cial-culturale ridicate în anii so
cialismului, este încorporată și 
munca harnică și entuziastă a lu
crătorilor din transporturi".în anii construcției socialiste, o dată cu progresul neîntrerupt și multilateral al țării noastre, s-au dezvoltat și modernizat și transporturile pe căile ferate — sector de bază a) economiei naționale și al deservirii sociale. Corespunzător necesităților de transport crescînde ,ale industriei, agriculturii, șantierelor de construcții, intensificării schimburilor dintre diferitele regiuni ale țării, ridicării sistematice a nivelului de trai al populației, a crescut necontenit volumul transporturilor de mărfuri și călători. Numai anul trecut s-au transportat cu 10,7 la sută mai multe mărfuri și cu 7,2 la sută mai mulți călători față de 1965.Partidul și guvernul s-au preocupat în permanență de întărirea și modernizarea bazei materiale a căilor ferate. începută în șesenal, acțiunea de reutilare tehnică a transportului feroviar, prin înzestrarea cu mi jloace și instalații moderne, de mare productivitate și cu un grad ridicat de siguranță în efectuarea transportului, continuă într-un ritm susținut. în 1966, primul ati al cincinalului, calea ferată a fost înzestrată cu încă 80 locomotive Diesel- electrice și 8 locomotive electrice de 7 350 C.P., ponderea traficului efectuat cu asemenea mijloace depășind 50 la sută ; de asemenea, parcul de vagoane a sporit cu 4 660 vagoane de marfă și 135 vagoane de călători, dintre care 25 vagoane de dormit. Centralizarea electrodina- mică a fost extinsă în incă 24 de stații, iar alți 270 km de cale ferată au fost înzestrați cu bloo automat de linie, instalații care contribuie la creșterea capacității de transport și sporește gradul de siguranță în circulația trenurilor. în prezent, pe linia electrificată între Brașov și Cîmpina, locomotivele electrice remorchează trenuri în mod curent, iar porțiunea Cîmpina — Ploiești a fost terminată, aflîn- du-se sub probe; totodată, continuă lucrările de electrificare pe distanța Ploiești — București, iar la cea de-a doua magistrală, Craiova — Caransebeș — Cilnic, lucrările pregătitoare sînt în stadiul final.Ca rezultat al modernizării și îmbunătățirii dotării telurice a câilor ferate, al muncii sîrguincioase a lucrătorilor din acest sector a crescut economicitatea transporturilor feroviare. O serie de indicatori de calitate privind utilizarea materialului rulant și a mijloacelor de re- morcare au fost îmbunătățiți față de 1965, far productivitatea muncii a sporit în anul trecut cu 8,5 la sută în comparație cu anul anterior și eu 4,9 la sută față de sarcina planificată. Concomitent, prețul de cost a fost redus cu 2,16 la sută, acumulările ridieîndu-se la

• Pină la siirșitul anului 1966, calea 
ferată a fost dotată cu 348 locomotive 
Diesel-electrlce de 2 100 CP, ponderea 
tracțiunii efectuate cu asemenea mijloa
ce ajungînd Ia 50,2 la sută.

• Investițiile destinate dezvoltării și 
modernizării căilor ferate in perioada 
cincinalului se ridică la circa 17 miliar
de lei.

• Centralizarea electrodinamlcă a fost 
extinsă pînă acum în 83 de stații, iar 
800 kilometri de linie au lost înzestrate 
cu instalații de bloc automat.

• De la 1 ianuarie 1967, salariile ta
rifare Ia unele categorii de angajați din 
funcțiile de bază strîns legate de sigu
ranța circulației se majorează in medie 
cu 12,2 ia sută. 56 500 salariați, înde
plinind funcții medii și inferioare, vor 
primi uniforme in mod gratuit, iar alți 
9 000 de salariați vor beneficia de re
duceri între 50 și 75 la 
uniformelor.

sută din costul

se vor termina 
a liniei Cimpi- 
sistematizare și

• In cursul acestui an 
lucrările de electrificare 
na — Ploiești și cele de 
dezvoltare a complexelor C.F.R. Coșia- 
riu, Baia Mare, Ciuinița șl Alba Iulia.

CEFERIȘTILOR
Ing. Alexandru FILIOREANU
adjunct al ministrului câilor ferate

1,7 miliarde lei, cu 120 milioane lei mai mult decît în 1965.„Ziua ceferiștilor" se sărbătorește în acest an în condițiile avîntului general al muncii pline de entuziasm a întregului popor pentru înfăptuirea obiectivelor economice de prim ordin trasate de plenara C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, a prevederilor planului pe cel de-al doilea an al cincinalului. In 1967, în fața lucrătorilor de la calea fe-

anului de mărfuri, ex- și de 3,7 la de călători. Noi acești indicatori
rată stau sarcini deosebit de importante, printre care o sporire de 7,4 la sută față de realizările trecut în traficul primat în tone, sută în traficul considerăm însădrept sarcini minime ; realizarea și depășirea planurilor de producție în industrie și agricultură vor impune neîndoielnio solicitări supli- reentare de transport, pe care lucrătorii căii ferate se pregătesc să le preia, satisfăcînd toate cerințele economiei socialiste în mod operativ și în cele mai bune condiții.
(Continuare în pag. a V-a)

Invitarea in Finlanda a tovarășilor
Ion Gheorghe Maurer 
si Corneliu Mănescu ->Cu prilejul vizitei sal în Republica Socialistă ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, a transmis președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, și ministrului afacerilor externe, Cor-

neliu Mănescu, invitația guvernului finlandez de.a face o vizită oficială în Finlanda.Invitația a fost acceptată cu plăcere, data vizitei urmînd a fi stabilită pe cale diplomatică.

• Volumul transportu
lui de mărfuri a crescut 
în 1966 față de 1950 de 
peste 3 ori, iar cei al că
lătorilor de peste 2 ori.

• In cursul anului tre
cut peste 10 000 de fero
viari au absolvit școli de 
calificare, cum ar fi de 
pildă cele în meseriile de 
mecanici de locomotivă, 
electromecanici, sau șl-au 
ridicat calificarea pârtiei- 
pînd la diferite cursuri 
de scurtă durată.

• Rețeaua unităților 
pentru ocrotirea sănătății 
ceferiștilor și familiilor 
lor cuprinde acum 14 spi
tale, 24 pbliClinici, 177 
dispensare și circumscrip
ții medicale, trei sanato
rii de noapte, nouă labo
ratoare și un tren sanitar.
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Anchetă în cooperativele agricole

Ce condiționează
RANDAMENTUL
AGRICULTURII

IN ZONA
De-a lungul anilor, în satele de deal 

și cele situate la poalele munților 
s-a dezvoltat o economie agrară spe
cifică acestor ținuturi. Corespunzător 
condițiilor de relief și pedoclimatice, 
aici creșterea animalelor, pomicul
tura, viticultura, cultivarea unor 
plante tehnice și furajere constituie 
îndeletniciri tradiționale. Oamenii a- 
cestor locuri munceau cu hărnicie 
și perseverență pentru „a scoate 
bani și din piatră seacă", asigu- 
rîndu-și cele necesare traiului.

Cooperativizarea agriculturii a 
făcut cu putință ca tradiția locală, cît 
și condițiile naturale să fie valorifi
cate mai bine. Multe cooperative a-

DE DEAL
grîcole situate în aceste zone s-au 
dezvoltat din punct de vedere eco
nomic și organizatoric, asigurînd 
membrilor lor importante venituri. 
Sitele însă, în aceleași condiții natu
rale și economice, obțin rezultate 
care nu sînt pe măsura posibilităților. 
Ce a contribuit la înregistrarea unor 
succese importante în primele ? Care 
sînt cauzele activității nesatisfăcă
toare în celelalte ? Ce factori deter
mină randamentul 
zona de deal?

agriculturii

răspundă ancheta 
unele cooperative

in

între-
agri-

La aceste întrebări caută să 
prinsă de redacția noastră în 
cole de producție din zona de deal a regiunilor Brașov, 
Bacău, Suceava și Hunedoara, anchetă pe care o pu
blicăm în pagina a lll-a a ziarului.

SUPORTUL
VOCAȚIEI

Cultivarea talentului 
este o operație foarte 
gingașă. Un proces 
complex și de durată, 
care începe odată cu 
primul contact al copi
lului realmente înzes
trat cu școala și con
tinuă de-a lungul anilor 
de studiu, pînă la ab
solvirea institutului de 
învățămînt artistic su
perior și chiar după a- 
ceea. Drumul suitor ai 
măiestriei durează toa
tă viața. Dar premisele 
realizării, ale afirmării 
talentului se clădesc din 
școală, implicînd unele 
condiții și răspunderi 
diferite de cele proprii 
celorlalte forme de în- 
văjămînt. Ignorarea a- 
ceslor particularități nu 
poate decît dăuna for
mării viitorului artist.

De pildă, nimic nu 
poate fi mai contrar 
principiilor pedagogiei 
artistice decît modul 
neatent, brutal în care 
unii profesori de desen 
intervin în procesul in
tim de cristalizare a în
sușirilor native ale co
piilor talentați, impu- 
nîndu-le canoane care 
le știrbesc prospețimea, 
personalitatea, în loc 
să stimuleze și să o- 
rienteze evoluția fi
rească, originalitatea a- 
cestor artiști în deveni
re. Încă din acest sta
diu incipient al peda
gogiei artistice apare 
problema atmosferei de 
creație, a acelei liber
tăți creatoare de care 
depinde dezvoltarea 
individualității, desco
perirea de către fînă- 
rul artist — cu ajuto
rul profesorilor săi — a 
drumului propriu, culti
varea dorinței de a 
căuta, de a cunoaște, 
de a se descoperi pe 
sine și de a se aUtode- 
păși. Altminteri, vom a- 
sista fie la o regreta
bilă reducere la același 
numitor a majorității e- 
levilor dintr-o clasă 
(ceea ce ne va împie
dica să distingem pe 
cei care sînt cu adevă
rat talentafi de cei ca
re au doar o anume a- 
plicație spre desen), fia 
la ruperea punții dintre 
pedagog și tînărul în
zestrat cu o personali
tate puternică (ceea ce 
va duce la o evolujie

ecouri

-•

de Iulian MIHU
r »

anarhică, pe un teren 
permeabil confuziilor, 
influențelor negative de 
tot felul).

în institutele de învă- 
fămînt artistic superior, 
atmosfera de creație, de 
afirmare liberă a aptitu
dinilor, înseamnă posi
bilitatea studentului de 
a-și da seama el însuși 
de valențele sale, de

opinii

e-și forma o atitudine 
critică față de propriile 
sale posibilități, de a 
se verifica și de a pu
tea fi verificat în prac
tica artistică. Cum se 
realizează efectiv acest 
deziderat 1 
personalității — 
de boltă a 
lentului — 
uneori de 
îngustă a 
dintre profesor și stu
dent, în sensul că pe
dagogul se simte „mă
gulit" cînd studentul îl 
imită... Dar nu acesta e 
aspectul cel mai grav. 
Nu rareori se întîmplă 
ca, acordînd studentului 
această libertate în ce 
privește munca sa in
dividuală artistică, el 
să-și ia dreptul greșit 
înțeles de a se men
ține ignorant și obtuz

Afirmarea 
cheie 

cultivării ta- 
se lovește 
înțelegerea 

raportului

oraș
față de alte manifes
tări arfistice în afara 
preferințelor sale și ca
re, și ele, sînt, deseori, 
extrem de limitate. A- 
cest fapt tinde să de
vină frecvent într-o se
rie de facultăți artisti
ce. Ele se corelează cu 
ideea că talentul supli
nește fotul, că actul de 
cultură se desăVîrșeșfe 
lent, în decursul anilor 
post universitari. Este 
absolut precară o ast
fel de atitudine, fap
tul că bibliotecile sînt 
rar vizitate, că fișele 
lectură la materiile 
specialitate rămîn, 
multe cazuri, albe, 
studenți, chiar 
trafi, subapreciază
noștinfele pe care aria 
le pune istoricește la 
dispoziția lor. Talentu
lui îi este necesară li
bertatea de manifesta
re, dar nimic nu poate 
suplini cultura, studiul 
pasionat și temeinic, a- 
cumulările treptate, in
formațiile asimilate în 
anii facultății, stăpînirea 
sigură a mijloacelor de 
tehnică profesională.

In domeniul în care 
activez ca pedagog — 
învățămîntul cinemato
grafic — aceste proble
me, comune învățămîn- 
tului artistic superior în

întinerește

de 
de 
în 
că 

înzes- 
cu-

(Continuare
in pag. a IV-a)

Dumbrăveni, regiunea Suceava. înComuna
aceste zile cooperatorii vizitează adeseori Casa 

agronomului

Cine sînt
VEDETELE" ȘCOLII?

UȘI DESCHISE 
SPRE EGOISM 
Șl INCULTURĂȘcoala și părinții au, fără îndoială, un rol însemnat în privința soar- tei „vedetelor". Cred însă că nu trebuie neglijate și „locșoarele" unde „vedetele" se pripășesc, își dezvoltă „independența" și își cultivă egoismul. Ce folos că profesorii și părinții caută să canalizeze energia „vedetelor" spre un făgaș tonia și util, cînd „eroii" noștri sînt primiți, nu odată, fără dis- cernămînt în echipele artistice ale caselor de cultură, în cele sportive ale marilor cluburi sportive, la susținerea diferitelor programe artistice ale u- nor spectacole ș. a.Atrași și sprijiniți de organizatorii diferitelor activități culturale sau sportive, „vedetele" vă- zînd că le „merge" foarte bine și fără învățătură, ajung să părăsească școala, să devină cine știe ce cîntăreți de local, sportivi alergînd după căpătuială sau paraziți aaiuiți prin formațiile unor case de cultură sau cluburi.N-ar fi deci necesar ca admiterea într-o formație artistică la casele de cultură sau la spectacolele de radio și televiziune (gen emisiunile „Debuturi", „Tineri int.erpreți", etc.) să se facă pentru elevi numai cu asentimentul școlii și al părinților, în așa fel îneît în aceste formații să pătrundă numai elementele merituoase la învățătură și cu o bună conduită în școală și în societate 7 Și aceasta nu numai la admitere ; elevilor colaboratori ai instituțiilor culturale amintite să li se dea periodic acest aviz, astfel ca participarea lor la activitatea artistică să nu-i facă să-și neglijeze înda-

toririle școlare. Cred că procedînd așa s-ar evita cazurile de părăsire a școlii de către elementele reținute în formațiile artistice (tealru, dansuri, muzică ușoară). De altfel pentru cluburile sportive există obligativitatea ari

miterii elevilor la sportul de performanță numai dacă au și o situație școlară bună — dar, după cum se vede, această o- bligație este adesea dată uitării.
(Continuare in pag. a ll-a)
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Așezare veche, devenită cunoscută îndeosebi prin evenimentele legate de actul Unirii, Focșanii rămăsese un tîrg de provincie cu posibilități economice reduse la cîteva meșteșuguri practicate disparatîn ultimii ani, dai mai cu seamă în actualul cincinal, orașul de pe Milcov cunoaște o puternică dezvoltare. începutul l-a făcut modernul combinat Vinexport, unde sînt depozitate, condiționate și îmbuteliate renumitele vinuri de Odobești, Cotești, Panciu. A intrat apoi în funcțiune o fabrică de mobilă a cărei producție anuală valorează peste 73 milioane lei. în 1965 a început să producă aici una dintre cele mai moderne tabrici de confecții din țară (peste 1,3 milioane confecții anual).Treptat s-a schimbat și aspectul orașului. Deocamdată s-a construit un nou cartier în preajma gării. Cuprinde 603 apartamente.Actualul cincinal va da un nou impuls activității industriale a orașului. La comitetul executiv al sfatului popular orășenesc am aflat că se vor mai construi încă 3 întreprinderi. Pentru a pune în valoare masa lemnoasă din munții Vrancei se va ridica un complex de industrializare a lemnului în care se va încadra si actuala fabrică de mobilă, precum și un mare depozit de cherestea. Produsele rezultate din vinificație (orașul fiind situat în imediata apropiere a celor mai mari podgorii) vor fi valorificate de către o modernă fabrică de coniac.Orașul la rîndul său va căpăta o nouă față. începe construcția a 460 de apartamente, două școli, complexe și puncte comerciale. Se anunță, de a- semenea, modernizarea cunoscutei Piețe a Unirii. Aici se va înălța un mare ansamblu de locuințe alcătuit din blocuri cu 4, 6 și 9 etaje, o clădire destinată Muzeului hotel pentru turiști, alte construcții.Vechiul oraș de Milcovului, la fel ca și alte orașe și raioane ale țării, se află în continuă ascensiune spre tinerețe. Statul nostru va aloca în anii cincinalului pentru grăbirea dezvoltării lui Investiții însumînd circa 250 milioane lei.

Unirii, un 
precum și

pe malul

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

In sectoarele de construcții navale ale Uzinei mecanice din Turnu-Severin a început iabricația primului cargou frigorific de 1 500/2 000 tdw, din- tr-o serie de 12 nave de același tip ; nava se construiește pentru prima dată în țară.
Peisaje noi

sub soarele tropicelor
Privită pe hartă, Cuba 

pare a avea într-un fel 
forma unui crocodil tolă
nit în Golful Mexic cu 
capul spre Oceanul Atlan
tic. în urmă cu milioane 
de ani acest „crocodil" s-a 
ridicat încetul cu încetul 
din ape datorită vulcanilor 
de sub fundul oceanului. 
O dată ajunsă sub razele 
soarelui tropical, „spinarea" 
lui a îmbrăcat mantia verde 
a vegetației, o vegetație bo
gată, luxuriantă, plină de 
fantezie, ca o haină de săr
bătoare.

„Niciodată n-am văzut un 
loo mai frumos, împodobit 
de arbori pe malurile apei, 
arbori frumoși și 
cunoscuți de noi, 
florile și fructele 
sebite", a notat 
Columb, la 27 
1492, ziua în care a pus pi
ciorul în Cuba, crezînd că 
a descoperit Indiile Orien
tale.

Dar, după lirismul prime
lor impresii, cuceritorii spa
nioli au trecut noile pămîn- 
turi prin foc și sabie. Acest 
efort „civilizator" avea să 
transforme pînă și peisajul.

ataca așezările de pe țărm. 
Amintirea lui ar fi rămas, 
spune legenda, ca simbol al 
sărăciei și al pustiului. Se 
pare că aceasta e originea 
numelui pe care îl mai 
poartă încă și azi un arbust 
sterp și dăunător. „Marabu"

însemnări
din Cuba
n

verzi, ne- 
fiecare cu 
sale deo- 
Cristofor 

octombrie

„Marabu"
Se spune că ar fi existat 

cîndva o căpetenie de pi
rați, care, nemulțumită fiind 
de prada oferită de ocean,

a invadat pămînturile lăsa
te în plata domnului de 
foștii latifundiari, pămînturi 
fertile dar exploatate nera- 
țional. în urmă cu decenii, 
cu secole, „marabă" a în
ceput să transforme peisajul 
paradisiac care-1 îneîntase 
pe Cristofor Columb, aco
perind sute, mii de cabal- 
lerias de pămînt, cu tulpi
nile sale subțiri dar rezis
tente, cu rădăcinile sale în
dărătnice.

De îndărătnicia acestui 
pirat vegetal aveam să mă 
conving vizitînd ferma de 
stat Juragua, din regiunea 
Cienfuegos. Știți cîte opera
ții sînt necesare pentru în
depărtarea hățișurilor de 
„marabiî" ? Nu mai puțin 
de 8, de la smulgerea rădă-

cinilor cu buldozerul, pînă 
la fărimițaiea pămîntului 
cu grebla. Aici asiști, de fapt, 
la geneza unor pămînturi 
noi, la forța și farmecul 
creației, caie preface sterili
tatea în fecunditate, iar mo
notonia dezolantă a peisaju
lui — într-un tablou viu, zu
grăvit de mintea și 
omului.

Acești oameni sînt ____
La 22 de ani, fosă Reyes 
îmi vorbește cu competen
tă despre toate etapele, 12 
la număr, cate au transfor
mat cîmpurile de „marabrî" 
într-o plantație de bana
nieri. A venit aici în no
iembrie din munții Escarn- 
hray, la chemarea Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Cuba. Era șofer. Acum e 
buldozerist, screperist, trac
torist, a învățat să mînuias- 
că toate mașinile și utila
jele fermei și se speciali
zează în tehnica cultivării 
bananelor.

Privesc șirurile drepte ale 
bananierilor tineri dar vi- 
guroși, plantați în urmă cu 
patru luni pe o suprafață de 
17 caballerias. Suprafața to
tală va ajunge însă la 250 
de caballerias. Motopompe 
și canale de irigare asigură

Paul DIACONESCU

mina

tineri.

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL 
DIVERS 
Doftoroaia 
satului

Era multilaterală. Vindeca oa
menii de orice boală ; trata și ani
malele. Doar la insecte nu se pri
cepea. Deși se autointitulase 
„moașă cu diplomă”, Anica Popa 
(52 ani) din Viișoara-Piatra Neamf 
tăcea salturi mortale de la o 
branșă medicală la alta, tratînd 
pînă și afecfiuni la laringe. Numai 
pe tovarășii de la sfatul popular — 
care aveau, pare-se, orbul găinilor 
— nu voia să-i vindece, să n-o 
vadă. în vremea din urmă se spe
cializase în provocarea de avor
turi. Ultima ei pacientă, Ana Emi- 
rali, a fost internată în stare gravă 
la spital. Acum doftoroaia caută 
zadarnic, printre ierburile sale, un 
leac pentru propria-i „tămăduire".

18 ore prin 
viscol

Luafi viscolul în serios, nu fa- 
cefi imprudenfe I lată ce s-a în- 
tîmplat în Bărăgan. Plecînd de la 
G.A.S. Vlădeni spre gara Hagieni 
(Fetești) pe un viscol dezlănțuit, 
trei bărbați și o femeie au pierdut 
drumul. Doi dintre ei s-au dus îna
inte in căutarea unui mijloc de 
transport. După citeva ore au ni
merit... din nou la Vlădeni. Cîfiva 
oameni de inimă s-au oferit să-i 
ajute, plecînd cu un tractor în cău
tarea Elenei Sava și Vasile Chiș- 
leag, rămași în cîmp. l-au găsit 
după 18 ore. Femeia murise, iar 
bărbatul era in agonie. Medicii 
l-au salvat. Meditați.

Unde dai 
si unde...»

Petrecere după rînduiala dati- 
nei : nași, nuntași, lăutari. Se în
soară Dumitru Pastia cu Ana Soare 
din Alexeni (Urziceni). Un cobzar 
bătrîn, vrînd să veselească oame
nii (dar nefiind în temă) a ciupit 
pufintel coarda, cît o părere, în- 
cepînd în tremolo : „Cocoșel cu 
două creste, bărbat cu două ne
veste". „Ce te bagi ? — a sărit 
socrul mic. — Mulfumește-te cu 
arvuna și du-te I” Cobzarul făcuse 
o gafă. Nu știa că ginerele mai 
are, legitim, o nevastă (și o fată 
de 8 ani) în comuna Eliza-Stoie- 
nești. De unde și proverbul : „Fie
care pasăre pe limba ei piere".

Vendeta 
la Caracal

Doi vecini. Deși îi desparte un 
gard, niciodată nu își dau binețe, 
ffi vorbesc numai la tribunal. Aici 
sînt părți. Unul e reclamant, Gri- 
gore Drosu, iar celălalt — pîrîtul 
— Ion Rădoi. Cearta durează din 
1940. Discordia s-a stîrnit din pri
cina unei fîșii de teren de 2 m pe 
care fiecare o pretinde. Instanța a 
hotărî! cu mulți ani în urmă : „pre
tențiile lui Grigore Drosu nu au 
femei". Dar el nu se lasă. își 
cheamă mereu vecinul în judecată. 
Probabil vrea ca acest proces să-l 
lase moștenire urmașilor. Să spe
răm că nu-l va moșteni și Justi
ția I

Prudentă»
Vînătorii suceveni vor participa 

în acest an la expoziția interna
țională de vînătoare de la No- 
visad (Iugoslavia) cu 25 trofee de 
cerb, căpriori, mistreți etc. Șase 
trofee de cerb și 4 de căpriori 
concurează la medaliile de aur. 
Cele mai frumoase trofee au fost 
recoltate în fondurile de vînătoare 
Sucevifa și lacobeni. Prin urmare, 
problema e serioasă : fiind vorba 
de coarne (de cerb) și de colfi (de 
mistrefi), ne retragem la timp.

în suspensie
Veți vedea unde duce irespon

sabilitatea profesională a unei far
maciste. Elena Alexandru, de la 
farmacia spitalului de adulți din 
Bacău, trimite policlinicii rețeta so
licitată pentru tratamentul unui pa
cient. Dar concentrația era greșită: 
în loc de 0,25 la sută nitrat de ar
gint, conținea... 25 la sută I Pacien
tul a fost internat de urgență. Este 
în pericol sănătatea lui. Sînt indi
cii că va rămîne infirm. Tribunalul 
raional a sancționat farmacista la 
6 luni închisoare cu... suspendarea 
executării pedepsei. O „rețetă" cu 
astfel de concentrații minime, nu 
va avea efect curativ (mai ales că 
nici nu-i administrată).

Bîrladul 
în nocturnă

Străzile Bîrladului sînt cufundate 
în beznă. De trei luni întreprin
derea regională de electricitate 
lași n-a mai trimis la Bîrlad nici un 
bec. Nu-i de mirare : cum să mai 
vadă, orașul, pe întuneric? De-ar 
fi la noapte lună plină I (Cififi a- 
ceste rînduri înainte de apusul soa
relui. Nu sînt scrise cu fosfor. Cu 
rost. Și, mai ales, cu adresă).

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Ștefan DINICĂ 

cu sprijinul corespondenților 
„Selnteii-

(Urmare din pag. I)Poate ar fi util ca Ministerul în- vățămîntului și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă să elaboreze instrucțiuni precise privind normele participării elevilor la activitatea diverselor instituții cultu- ral-artistice. O cultură generală solidă pe care nimeni și niciodată n-o poate cristaliza mai bine de- cît școala este un sprijin puternic împotriva falselor ascensiuni și a iluziilor de „vedetă". Dacă unor astfel de „eroi" li s-ar închide ușa în nas peste tot unde se pot făli a- cum, mai mult ca sigur le-ar ieși din cap asemenea „fumuri". Cînd însă ușile le sînt larg deschise tocmai de cei care ar trebui să le închidă, se ajunge la situația ca un elev corigent la mai multe materii să fie promovat în loturile naționale (cazul elevilor liceului Mi

glasuri de tineri ce puneau la cale cine știe ce acțiune „importantă" la care era nevoie de sprijinul unui profesor. în alegerea profesorului, expresia „e de-al nostru" sau „nu e de-al nostru" se auzea des. Socotesc că este o obligație și o datorie, un element component al personalității profesorului, calitatea de a intui elementul specific al noului, caracteristic tinerei generații.Acolo unde există un colectiv didactic unit, unde există continuitate în munca profesorului și, mai ales, continuitate în școală a elevului, asemenea cazuri nu pot exista. Sînt de părere că orice manifestare de „vedetism" sau ca să-i spunem pe nume, de „huliganism", trebuie practic sancționată încă din faza ei incipientă. Față de asemenea cazuri „înțelegerea" se cheamă slăbiciune pedagogică.

nit încă „erou pozitiv", dar nici, nu a mai constituit un pericol pentru disciplina clasei.Consider că nu este o problemă prea grea contracararea influenței „vedetei" de către personalitatea profesorului. Dacă tu, profesor, ești stăpîn pe munca ta, ești exigent cu tine însuți, exigent și consecvent în aplicarea hotărîtă a unei linii de conduită, dacă există unitate de cerințe la întregul colectiv didactic — nici o „vedetă" nu poate să reziste. Iar dacă la reprimarea unor asemenea manifestări se a- daugă înțelegerea în spirit de largă omenie a aspirațiilor tînărului, un sincer atașament față de preocupările, frămîntările și căutările lui — „vedeta" poate deveni un element constructiv al colectivului.
Prof. Emil GIURGIU
Liceul nr. 1 Sighișoara

Cine sint 

„VEDETELE" ȘCOLII?
hail Sadoveanu din București, Buj- duveanu Florica și Diaconu Victoria, prima corigentă la 3 materii, și cu 68 absențe nemotivate, a doua corigentă tot la 3 materii, dar cu 84 absențe, ambele componente ale lotului național de baschet junioare și legitimate la Școala de sportivi nr. 1). Are oare vreo eficiență legătura pe care antrenorul acestor două eleve — prof. Benone — o ține cu școala, dacă cunoscînd situația Tor la învățătură, continuă să le mențină în cadrul echipei respective ?Talentul unor asemenea „vedete", fără un dram de cultură generală, îi va duce, mai devreme sau mai tîrziu, în rîndul rataților.Pentru ca școala și părinții să poată recupera „vedetele" încă de la primele izbucniri de afirmare se impune ca și casele de cultură, cluburile muncitorești, organizatorii de spectacole de radio și televiziune, cluburile sportive, să aibă o atitudine fermă, lipsită de compromis.

Gh. Eug. BUCUR 
medic — București

Răspunderea 

familiei
Apariția „vedetelor" în școală este pusă în întregime pe seama dascălilor, a diriginților, care nu întotdeauna își dau osteneala să găsească formele cele mai adecvate pentru educația elevilor. Nu negăm rolul imens al școlii, dar în multe cazuri și familia este înclinată să cultive la copii tendința spre afirmare, cu orice preț, se minunează în fața năstrușniciilor lor etc. Să dau numai un exemplu : Condrea Mihai de la Uzina „7 Noiembrie"- Craiova a avut mai mulți copii la școala noastră (Școala generală de 8 ani de pe lingă Liceul pedagogic). Fiul său, Gheorghe, încă din clasa a IV-a se „remarca" prin acte de indisciplină, fugă de la ore, atitudini necuviincioase față de profesori. Chemați la școală atît tatăl cît și mama elevului au declarat cu naivitate : „Așa e el zburdalnic, dar... deștept". Școala însă n-a cedat. A ținut legătură permanentă cu familia și a informat-o de toii ce face elevul la școală — și pe de altă parte s-a informat despre activitatea lui de acasă. Copilul, ce-i drept, e inteligent, dar inteligența lui nu era canalizată spre acțiuni folositoare. Concluzia ce se desprinde din cele spuse pînă acum este limpede : părinții sînt principalii răspunzători de comportarea copiilor lor.O mai strînsă legătură între școală și familie ar duce la rezultatele scontate.

Nicola* CHIVU 
învăfător — Craiova

„Vedeta" știe foarte bine la care profesor îi „merge" și la care nu. Și faptul că la un profesor clasa este disciplinată și muncitoare, iar la altul, în aceeași clasă domnește o atmosferă de somnolență sau o gălăgie infernală, vorbește de la sine despre personalitatea profesorului.Așa începe „vedetismul" ; la profesorul cutare mă pot prezenta oricum, pentru că tot nu spune nimic ; de la cutare pot lipsi că mă iartă ; dirigintele nostru e „bun" și ne motivează toate orele.Cu „eroii" noștri ne descurcăm. Mai greu este cînd ne vin în școală „vedetele" formate. Mai anii tre- cuți nimerise în școală un elev din București. Băiat deștept și pușla- ma, cu anumită morgă și aer de superioritate, a devenit „vedeta" clasei. Cei cîțiva băieți îl înconjurau ca pe un zeu, iar fetele au devenit un cîrd agitat de gîște, gata să-i ascundă abaterile, să-i sufle la lecții, să-i dovedească a- fecțiune. Biroul U.T.C. al clasei, elevii cu oarecare prestigiu, s-au găsit izolați. Opinia sănătoasă a colectivului nu mai funcționa. Plăcea, se pare, atitudinea lui curajoasă, de bravadă, de om care nu admite să i se poruncească. Aceasta a mers pînă la prima abatere. Sancțiunea nu a întîrziat. Pînă la urmă, bietul adolescent s-a reîntors „pocăit". Acesta a fost începutul căderii prestigiului său de „vedetă". Restul s-a făcut, în timp ; elevul nostru a fost pus la locul lui, i-a pălit faima de vedetă. A început apoi munca de atragere la o activitate constructivă. Nu a deve

De pe băncile 

școlii pe... banca 

acuzațilorȚine de firea adolescenților să admire eroismul și oamenii cu voința puternică. Ei doresc să devină îndrăzneți pînă la temeritate, ho- tărîți în acțiuni, energici și neclintiți în faptele lor.Uneori insă sub influența nefastă a unei literaturi de duzină aceste năzuințe sînt înțelese în mod greșit. Au fost cazuri cînd unii școlari pentru a ieși din anonimat au făcut fapte cu totul necugetate.Iată de pildă fapta elevului Preda Vasile de la Școala generală nr. 84, în vîrstă de 16 ani, care a lovit o femeie. Adus în fața justiției el a declarat simplu că a vrut să-și încerce puterile pumnului ca să vadă dacă este la fel ca al eroului din romanul pe care l-a citit („Regele boxerului").înțelegerea greșită a curajului, a autonomiei în relațiile cu adulții a făcut ca și alți școlari să ajungă pe banca acuzaților. Elevul Nițescu Florin de la Școala 87 pentru a fi recunoscut ca „șef" de către colegii de clasă și de către prieteni a spart geamul la un magazin alimentar cu o piatră, a pătruns în interior și a furat bani și alimente.în sfîrșit, elevii Georgescu Florian, Curiae Simion, Furnigea Ni- colae și Fota Constantin, toți de la

Școala 75, domiciliați în B-dul Muncii nr. 98 — în luna noiembrie 1966, au reținut 2 elevi de la Școala profesională „23 August" și, obli- gîndu-i să stea într-un picior cu mîinile în sus, le-au luat din buzunare bani, diferite obiecte, buletine de identitate, cartele de masă etc. După părerea mea, astfel de manifestări își au originea în greșelile de educație din familie și școală.
Gh. GRIGORESCU 
procuror — București

Ei^ trag clasa 

înapoiElevul F. I. este un băiat frumușel, deștept (trecea cu ușurință de la note mici la note de 9 și 10 dar, din păcate, și invers). Bun sportiv, era admirat de mai mulți dintre colegii lui, chiar din cei mai buni. îi plăcea rolul de „vedetă" și se bucura de influența pe care o avea asupra colegilor, își făcea o bravadă din a sfida orice regulă a școlii: prin ținuta sa inspirată din jurnale de cowboy, prin fuga de la ore, prin totala sa opoziție, mergînd pînă la înfruntarea profesorilor. Observațiile mărunte, „hărțuielile" nu făceau decît să provoace noi obrăznicii din partea lui; s-au luat o serie de măsuri didactice, dar...în cadrul unei adunări colegii, secretarul organizației U.T.C. i-au adus învinuiri și reproșuri, i-au arătat că e un superficial, că trage clasa înapoi. Și-a spus atunci părerea și elevul P. C. care era considerat un admirator și susținător al „eroului" nostru : tu nu meriți să faci parte din colectivul ăsta ! Crezi că eram de acord cu tine? O făceam ca să nu-mi mai zici „periuță"...F. I. era — se vedea bine — zguduit. Pentru prima oară se simțea singur, izolat. Unul cîte unul, admiratorii „vedetei" se desolidarizau de actele acesteia; ba chiar le înfierau.Replica colectivului, dată în mod public și cu severitate, l-a trezit la realitate. Cu timpul, ajutat în continuare, F. I. s-a schimbat. El este, acum în clasa a X-a, are note bune, se poartă cuviincios. L-au ajutat cu toții: diriginta clasei, profesorii, colegii. Discuția din adunarea generală a avut darul să-i arate că nu are în colegii lui nici un sprijin în privința tendințelor de vedetism.Astfel de cazuri au mai fost și multe din ele au fost rezolvate. Cu altele luptăm încă. Organizația U.T.C. are la îndemînă forme și metode variate pe care trebuie să le folosească împotriva acestui „vedetism".Și pentru că opinia colectivă are un rol hotărî tor, trebuie făcut totul pentru crearea și dezvoltarea ei: adunări generale U.T.C. în care să se discute despre figuri de eroi, discuții individuale, dezbateri despre eroismul adevărat, despre curaj, despre demnitate. Metodele trebuie alese cu foarte multă grijă, pentru a se potrivi cel mai bine cu temperamentul, cu recep- tivitățile fiecăruia.
Prof. Ileana VOINESCU
secretară U.T.C. Liceul nr. 32 
București.

Pentru iubitorii 
de operă și balet

Teatrul de Operă și Balet prezintă în săptamîna 21—28 februarie a.c. un repertoriu variat menit să răspundă celor mai. diverse gusturi ale iubitorilor artei lirice și coregrafice. Marți 21 — Don Carlos — în rolul Filip, basul Traian Popescu de la Opera Română din Cluj ; joi 23 — Nun
ta lui Figaro — cu Octav Enigărescu, Viorel Ban, Elisabeta Neculce, Magda Ian- culescu, Zoe Drago- tescu ; în rolul Mar- celina debutează Maria Săndulescu ; sîm- bătă 25 — Rigoletto — cu artistul poporului Petre Ștefă- nescu-Goangă; du

minică 26 — Bal mascat — cu concursul sopranei italiene Claudia Parada, în rolul Amelia ; marți 
28 — Traviata — cu Magda lanculescu, Valentin Teodorian și Dan Iordăchescu.Pentru iubitorii artei coregrafice: miercuri 22 — Lacul 
lebedelor — cu Alexa Mezincescu, Gheorghe Cotovelea și Gheorghe Constantinescu în rolurile principale ; vineri 24 — Gi- zelle — cu Magdalena Popa și Sergiu Ștefanschi; duminică 26 — ora 11, Spăr
gătorul de nuci — cu Luminița Dumitrescu, Pușa Niculescu și Dan Moise.

Cooperația de consum oferă cumpărătorilor 
posibilitatea procurării anumitor mărfuri, fără 
obișnuita deplasare la vreuna din unitățile sale 
de desfacere. O simplă carte poștală expediată 
secției „Comerțul prin coletărie" a cooperației 
de consum și articolele cerute sosesc la domici
liul solicitantului prin colet poștal. Plata cumpă
răturilor se face la primirea coletului. Adresa 
acestei secții este : strada Sergent Nuțu Ion nr. 
8—12, raionul Lenin, București. Dintre mărfuri
le care se pot obține în acest fel amintim cite
va : ceasuri, stilouri și picsuri, gama completă a 
rechizitelor școlare, produse cosmetice, diferite 
articole vestimentare, precum și unele unelte ne
cesare în gospodărie — uruitori, vermorele etc.

Pentru camerele

de tineret
Printre noile tipuri de 

mobilă realizate de între
prinderile Ministerului E- 
conomiei Forestiere sînt 
unele create anume pen
tru a asigura un inferior 
plăcut camerelor desti
nate celor tineri, condiții 
bune de studiu și odihnă. 
Dintre acestea amintim 
camera „Lămîija” compu
să din opt piese cu func
țiuni diferite : un dulap- 
bibliotecă format din trei 
corpuri separate — A, B 
și C —'O canapea alon- 
jabilă pentru o persoană,

un divan cu ladă de aș
ternut, trei mese dintre 
care una de lucru și alfa 
pliabilă, un scaun de bi
rou și unul tapisat.

Interiorul unei camere 
poate fi completat cu o 
bibliotecă încăpătoare și 
estetică în același timp. 
Biblioteca „Milcov" este 
cunoscută și căutată de 
cetăfeni tocmai pentru a- 
ceste caracteristici. Cele 
cinți corpuri componente 
ale bibliotecii se pot a- 
sambla în multiple și di
ferite combinații.

ÎNCERCAȚI IA ANTICARIAT

IO „ocupație44 

! primejdioasă

Anticariatele din București oferă iubitorilor de 
carte posibilitatea procurării unor lucrări din toate 
domeniile care-i interesează.

Totodată, ele achiziționează lucrări de artă, litera
tură, lingvistică, istorie, medicină, tehnică, dicționare 
etc. în limba română și în alte limbi. Posesorii unor 
asemenea lucrări se pot prezenta zilnic între orele 
8—14 ; marți, miercuri, vineri și după-amiază, între 
orele 17—19,30 la Anticariatul nr. 4 din str. Biserica 
Enei nr. 16. Telefon : 15 48 83. în același scop, sînt 
deschise publicului și Anticariatul nr. 6 din Calea 
Victoriei 45 (Pasajul Crețulescu) — zilnic, între 
8—14, iar luni, joi, sîmbătă și după-amiază între 
17—19,30. Telefon : 15 46 00 ; Anticariatul nr. 9 din 
str. Polizu nr. 2, zilnic între 8,30—13 și 16,30—19,30 
(în afară de miercuri și sîmbătă după-amiază). Te
lefon : 15 35 93 ; Anticariatul nr. 7 din Calea Du- 
dești nr. 82 — marți între 8,30—13 și vineri între 
17—20.

Pentru biblioteci mari se trimit specialiști la do
miciliu.

Personalitatea 

profesorului
Adolescența este perioada unei ciudate dedublări, cînd tînărul sau tînăra se visează savant sau scriitor. artistă de cinema sau vedetă sportivă. Este o atitudine firească și perfect explicabilă psihologic. Toată arta educativă a profesorului constă în canalizarea sănătoasă a acestei energii.Unul din factorii hotărîtori în căutarea modelului de viață, mai important chiar decît părinții, este personalitatea profesorului. Profesorul impune tînărului, prin prestigiul pe care i-1 dă orizontul pregătirii sale științifice, prin exigența sa împletită cu o caldă omenie, prin calitatea sa de mentor spiritual.Un proverb spune eă „Omul este mai puțin fiul mamei sale și mai mult fiul timpului său". Mi s-a întîmplat, nu o dată, să aud, prin geamul deschis al cancelariei,
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Ancheta socială intitulată : „Fumați 1 Vă privește, dar nu ne otrăviți pe noi !“ s-a încheiat cu un apel prietenesc adresat în primul rînd medicilor, de a se alătura unei vaste campanii de protejare a sănătății celor care nu fumează. Răspund cu toată convingerea ăcestui a- pel, întrucit el dă viață concluziilor unor cercetări științifice pe care le-am întreprins și a căror documentație poate fi folosită în acțiunea de combatere a efectelor dăunătoare ale fumului de tutun, indiferent că e vorba de fumătorii înseși, sau de nefumători, dar care inhalează fum de tutun. în cele ce urmează, eu am să mă refer doar la prima categorie — a fumătorilor. Este meritul regretatului academician N. Gh. Lupu, de a fi constatat că cea mai mare parte a cazurilor de „scle- roemfizem de bătrîne(e“, reprezintă în realitate cazuri de scleroemfizein ta- bacic. Pacienții examinați răsuflau greu la efort și aveau scăzută capacitatea de lucru nu fiindcă îmbă- trîniseră, ci pentru <să erau vechi fumători.După înființarea Academiei Republicii Socialiste România, un colectiv condus de academicianul N. Gh. Lupu a început studiul problemei sclerozei pulmonare tabacice. Nu apăruse pînă atunci, în sutele de reviste medicale existente în întreaga lume, nici un articol care să susțină că ar exista o scleroză pulmonară produsă prin inhalarea prelungită a fumului de tutun.Fumatul unei țigarete

de 7 centimetri necesită aproximativ 20 de aspirații, de cîte două-trei secunde, întrerupte de pauze mai mult sau mai puțin lungi. După zona de cenușă urmează zona de ardere a frunzei șl hîrtiei exterioare, unde iau naștere substanțele vătămătoare pentru organism și care alcătuiesc „fumul" ce este tras în plămîni. în cursul fiecărei aspirații pătrund spre plămîni aproximativ 50 cm cubi de fum de tutun, respectiv 1000 cm cubi în cursul fumatului unei singure țigarete și 7,2 metri cubi de fum de tutun la un pachet cu 20 de țigarete ! Pentru fiecare gram de tutun fumat iau naștere între 20 și 100 cm cubi de oxid de carbon, din fumatul fiecărei țigarete rezultînd în medie 40 centimetri cubi. Acest gaz toxic pătrunde rapid în plămîni, unde împiedică o bună oxigenare a țesuturilor. Ca urmare, apare o stare de asfixiere inferioară a organismului, în cursul căreia anumite celule din plămîni pot fi distruse, iar resturile lor se acumulează în zonele unde trebuie să se facă schimbul de oxigen între aer și sînge. Nicotină din fumul de tutun atacă vasele plămînilor producînd spasme și îngroșîndu-le pereții. Această acțiune mărește starea de asfixie interioară a organismului, favorizează alterarea țesuturilor. Amoniacul din fumul de tutun este foarte iritant pentru căile respiratorii (de altfel, se simte acțiunea sa iritativă și la nivelul ochilor, unde produce lăcrimări frecven-

Dr. C. VELICAN
Institutul de medicină internă al Academiei

te). El determină o creștere a secreției de mucus ce se exteriorizează prin apariția expectorației. Secreția crescută de mucus astupă căile aeriene mai mici, constituind un al treilea factor important în determinarea stării de asfixie a țesuturilor pulmonare. Ar mai fi de menționat că în fumul de
sfatul 
medicului

tutun se mai găsesc hidrogen sulfurat, acid cianhi- dric, acid sulfocianic, arsenic etc. Iritația plămînilor de către aceste substanțe, zi de zi și ceas de ceas, se acumulează treptat. Toate formațiunile care asigurau elasticitatea plămînilor, care permiteau trecerea rapidă a oxigenului din aer în sînge, care făceau posibilă trecerea unei mari cantități de sînge prin plămîni în cursul eforturilor fizice, sînt treptat alterate și înlocuite cu un țesut care nu are nevoie de oxigen și care poate rezista acțiunilor toxice ale fumului de tutun. Este țesutul de scleroză, dar el nu reprezintă decît o cicatrice care nu mai per

mite ca plămînul să fie nici elastic, nici ușor străbătut de oxigen și nici să primească în cursul eforturilor fizice o mare cantitate de sînge. De aceea, greutatea de a respira crește paralel cu dezvoltarea sclerozei pulmonare tabacice.Cum se manifestă această boală ? Puțin zgomotos. Cei mai mulți fumători simt începutul ei sub forma unor răceli repetate. De aceea, primele semne, ca tușea sau expectorația matinală de culoare negricioasă, nu atrag în mod special atenția bolnavului. Nici oboseala Ia efort nu este luată în seamă, fiind considerată o consecință a acelorași „răceli “ repetate. Drept urmare, fumatul este continuat și boala se dezvoltă și ea. De aceea, de cele mai multe ori scleroza pulmonară ta- bacică este descoperită în- timplător, cînd pacientul consultă medicul pentru alte suferințe. Iată citeva exemple. B. R., de 45 ani, funcționar, se internează pentru hipertensiune arterială. Este fumător de 30 de ani, a cîte 40 de țigarete pe zi, și are un stadiu destul de avansat de scleroză pulmonară ta- bacică, punînd pe seama hipertensiunii arteriale greutatea la efort. A. C., de 39 de ani, dactilografă, se internează pentru reumatism. Este fumătoare de 20 de ani, a cîte 50—60

țigarete pe zi și are un stadiu destul de avansat de scleroză pulmonară t.a- bacică pentru vîrsta ei.Din exemplele de mai' sus, ca și din multe altele, rezultă că scleroza pulmonară tabacică se dezvoltă treptat și că în general este cu atît mai gravă cu cît durata fumatului este mai lungă și numărul de țigarete zilnice mai mare. Ea poate fi oprită în stadii mai timpurii de apariție prin întreruperea fumatului. De aceea, fumătorii care simt greutate în respirație la efort și la re- paos, care au senzații de sufocare sau crize similare celor de astm, trebuie să consulte cît mai curînd medicul și să renunțe treptat la fumat.Scleroza pulmonară tabacică nu este gravă numai prin reducerea capacității de muncă la o vîrstă timpurie, cînd fiecare cetățean poate să dea în producție un randament maxim intelectual și fizic. Ea este gravă și prin complicațiile ei. A- junsă în stadii mai avansate . de dezvoltare, determină aproape fără excepție o lărgire a bronhiilor și o fixare a lor într-o poziție rigidă, care îngreunează respirația. în pereții rigizi apar ușor focare de infecție care supurează încontinuu. Infecția din plămîni întreține astfel în tot organismul o stare, toxică, alte- rînd treptat toate organele și țesuturile. O altă complicație frecventă este o- bosirea inimii. Scleroza din plămîni creează un baraj fibros la trecerea sîn- gelui prin vase și pentru

f învingerea acestui baraj inima este nevoită să se contracte mai puternic. După un anumit interval, ea începe însă să obosească și apare ceea ce medicii numesc o insuficiență. de cord drept. Ficatul se mărește, picioarele se umflă, respirația devine grea și în repaos, impunînd bolnavului să stea mai mult culcat. Vechiul fumător nu mai este numai un „pulmonar", el a devenit și un „cardiac", cu toate consecințele neplăcute ale acestei grave complicații. în sfîrșit, nu putem trece cu vederea faptul că dezvoltarea sclerozei pulmonare creează teren favorabil dezvoltării cancerului, atît de frecvent întîlnit la fumătorii vechi și pasionați. Numeroasele și gravele complicații ale sclerozei pulmonare tabacice. explică de ce toate statisticile din diferite țări indică o mortalitate mult mai mare a fumătorilor în comparație cu nefumătorii de aceeași vîrstă. Rapoarte ca cel prezentat la al VH-lea Congres internațional de cancer ținut la Londra, indică un procent de decese cu 32 la sută mai mare la persoanele care au fumat, față de grupe de a- ceeași vîrstă din lotul nefumătorilor. Nu este de mirare că, în lumina datelor epidemiologice recente, din ce în ce mai numeroase și mai convingătoare asupra diferențelor de mortalitate dintre taba- cici și netabacici, societățile de asigurare au început să treacă în contracte fumatul drept o „ocupație primejdioasă",
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Ce condiționează
Tributul orientării 
neștiințifice a producției RANDAMENTUL

Experiența unităților a- gricole cooperatiste situate în zona de deal demonstrează cit se poate de evident că dacă se dezvoltă acele ramuri de producție care pun cel mai bine în valoare condițiile naturale și economice e- xistente în fiecare unitate, dacă se are în vedere tradiția locală, acumulată de-a lungul anilor, se pot obține producții și venituri ridicate.
„Unitatea în care lu

crez este tînără, are doar 
cinci ani de activitate — 
ne spunea toy. VASILE BULGARU, inginerul a- gronom al cooperativei a- gricole din Boroaia, raionul Fălticeni. Cu toate 
acestea, în 1966 valoarea 
proprietății obștești a 
ajuns la 10 milioane de 
lei, veniturile bănești s-au 
ridicat la 5 milioane, iar 
valoarea zilei muncă a 
atins aproape 30 de lei, din 
care 14 lei in numerar. In
tre altele, aceste succese 
au la bază și orientarea 
chibzuită a producției.

In ultimii ani am 
extins mult suprafața cul
tivată cu cartofi, in pen
tru fuior și plante fura
jere, am dezvoltat efecti
vele de animale —• în
deosebi de taurine și ovine. 
Această orientare s-a do
vedit a fi bună. Anul tre
cut am realizat o recoltă 
medie de 20 000 kg cartofi 
la hectar pe o suprafață 
de 325 hectare, 4 200 kg 
tulpini de in la hectar pe 
200 hectare, iar de la cele 
300 vaci furajate — cile 
2 006 litri lapte. De la cî
teva culturi de bază, prin 
urmare, plus zootehnia, 
realizăm cea mai mare 
parte din producția mar
fă — izvorul veniturilor 
bănești ale cooperativei".Și în alte cooperative a- gricole, din toate regiunile țării, oamenii s-au îngrijit ca

în planul de produc
ție să-și găsească loc 
culturile și speciile 
de animale care 
„merg" cel mai bine. Ca urmare aici se obțin rezultate dintre cele mai bune. Discuțiile purtate în cadrul anchetei noastre au scos în evidență însă și anumite a- ncmalii. Cîteva exemple. Cooperativa agricolă din Bogdănești, raionul Fălticeni, este vecină cu cea din Boroaia, despre care am amintit mai sus. Ambele au pămînturi de aceeași calitate, condiții de climă asemănătoare. Rezultatele de producție, oglindite în ultimă instanță în nivelul valorii zilei muncă, se deosebesc însă mult. La Boroaia, valoarea zilei- muncă a ajuns la 30 de lei, în vreme ce la Bogdănești abia atinge 17 lei. De ce această diferență ?
Patria podgoriilor 
și a livezilor

în zona colinară podgoriile și livezile găsesc condiții de dezvoltare dintre cele mai favorabile, sînt în elementul lor.
Cultivate cu price

pere pe terenurile 
in pantă, mai ales 
pe coastele cu încli
nație puternică, de
gradate prin eroziu
ne, via și pomii dau 
producții mari și de 
bună calitate, adu- 
cînd cooperativelor 
agricole mari veni
turi bănești, superi
oare celor obținute 
de la alte culturi.Experiența cooperativei agricole din Prisecani, raionul Adjud, este semnificativă în această privință.

„Pînă acum — ne spu
nea tov. GHEORGHE SPAIMĂ, președintele a- 
cestei unități — noi am 
plantat pe terenuri slab 
productive, de coastă, 70 
de hectare de vie. In toam
na trecută au intrat pe rod 
primele 25 ha. Am obți
nut cite 9 000 kg de stru
guri la hectar. Nici o altă 
cultură n-ar fi fost în sta
re să ne asigure un ve
nit atit de mare".La concluzii similare au ajuns țăranii cooperatori din foarte multe alte comune de deal. Așa se explică faptul că ei au pornit cu toată hotărîrea să desfunde și să plante

„Și la noi în comună 
sînt țărani tot așa de pri- 
cepuți și de harnici, ca și 
la Boroaia — ne spune tov. DUMITRU VĂRVA- REANU, președintele cooperativei din Bogdănești. Multă vreme satele noas
tre au mers umăr la u- 
măr. De cîțiva ani însă 
am pierdut pasul. Cau
zele sînt mai multe. Una 
dintre ele mi se pare e- 
sențială. De cînd știu, să
tenii noștri s-au ocupat 
mai mult de creșterea 
vitelor. Ca urmare, majo
ritatea terenurilor erau o- 
cupate de trifoi, lucernă și timoftică. Cu timpul, 
o parte din terenul desti
nat plantelor furajere a 
început să fie însămînțat 
cu alte culturi care nu au 
adus venituri prea mari. 
Bineînțeles, nici zooteh
nia nu s-a dezvoltat pe 
măsura posibilităților. Iată 
de ce munca este mai slab 
retribuită".Situații asemănătoare s-au petrecut în multe cooperative agricole din zona de deal a raioanelor Fălticeni, Gura Humorului și Rădăuți. Aici, organele agricole raionale și regionale, fără să studieze de la ce plante se poate realiza o producție marfă mai mare, cu o valoare mai ridicată, au recomandat cooperativelor agricole să introducă porumbul ca o cultură de bază. In schimb, suprafața ocupată de cartofi, cultură cu vechi tradiții în regiune, care dă rezultate din cele mai bune, s-a redus în fiecare an. Asemenea măsuri, insuficient aprofundate, au influențat negativ asupra rezultatelor economice ale unor cooperative agricole.Greșeli de felul celor arătate mai sus am întîl- nit și în cooperativele a- gricole din raza orașului Hunedoara. Iată ce ne relata tov. ION POPA, președintele Uniunii cooperatiste orășenești :

„Cele 12 unități au te
renurile în pantă, slab 
productive și supuse ero
ziunii. Suprafețele arabile 
sînt, în general, dispersa
te în foarte multe trupuri 
mici, ocupînd abia 8 la 
sută din suprafața totală 
a cooperativelor, în vreme 
ce pășunile și fînețele — 
91 la sută. Dar treble 
spus că nici producția ve
getală, nici zootehnia nu 
se dezvoltă pe măsura po
sibilităților. Dincolo de 
cauzele obiective — a că
ror influență nu trebuie 
neglijată — stau o serie 
de factori subiectivi, care 
au frînat progresul agri
culturii în această zonă. 
Despre ce este vorba ? In 
primul rînd trebuie amin
tit faptul că după coope
rativizare, prin planifica

ze terenurile în pantă cu viță de vie și pomi. Subliniind aceste rezultate, nu se poate trece cu vederea ritmul nesatisfăcător în care se desfășoară lucrările de valorificare a dealurilor prin plantații pomiviticole.în ultimii ani în raionul Adjud s-au plantat cu pomi 1 408 ha, iar cu viță de vie 1 187 ha. A- ceste suprafețe sînt mult prea mici-față de posibilități. La Lichișteni, Bla- ga, Stănișești, Boghești și în multe alte comune nu s-a întreprins aproape nimic în această privință. Cauza unor asemenea stări de lucruri stă în lipsa de consecvență cu care se înfăptuiesc propriile hotărîri. în fiecare an, atît la nivel raional, cît și în cooperativele a- gricole se întocmesc planuri și plănulețe pentru valorificarea superioară a terenurilor respective. Păcat de efortul depus pentru întocmirea acestor planuri fiindcă, de cele mai multe ori, ele rămîn simple hîrtii. Așa s-a în- tîmplat în toamna anului trecut. în raion s-a prevăzut să se desfunde terenul pe 750 ha în vederea extinderii plantațiilor, dar, ca și în alte cazuri, prevederea a rămas nerealizată.Pentru a se asigura obținerea unor recolte mari, 

rea arbitrară a producției 
de către organele agri
cole, acestor cooperati
ve le-au fost recomandate 
culturi inadecvate, în to
tală contradicție cu con
dițiile pedoclimatice și cu 
tradiția. In sectorul creș
terii animalelor s-a mers 
pe aceeași linie. Din „do
rința" de a diversifica zo
otehnia, în cooperativele 
amintite s-a intensificat 
sporirea numărului de 
bovine și porci, în dauna 
oilor".Cu toate că se cunoaște bine că una din cauzele principale ale rezultatelor economice necorespunzătoare obținute de unele cooperative agricole din zona de deal este stabilirea unui profil greșit al producției, asemenea practici, cu consecințe negative, nu sînt curmate cu toată hotărîrea. Convingător pentru a ilustra lipsa de discernă- mînt în stabilirea profilului producției în unele zone este și următorul e- xemplu. In zilele cînd am efectuat ancheta, la uniunea cooperatistă orășenească Hunedoara, în prezența tov. Dumitru Țogoe de la uniunea regională a cooperativelor agricole, se măreau în mod artificial, din condei, suprafețele destinate culturii cartofului, în anumite cooperative, deși practica a dovedit cît se poate de clar că în unitățile respective nu se poate conta cît de cît pe o recoltă mulțumitoare. Așadar, spiritul birocratic a primat și de această dată.După cum se vede, consiliile de conducere din u- nele unități din zona de deal, consiliile agricole și uniunile cooperativelor a- gricole acționează destul de greoi pentru a orienta producția acestor unități spre ramurile cele mai rentabile. Nu sînt rare cazurile cînd, datorită sprijinului insuficient primit îndeosebi din partea consiliilor agricole, structura culturilor în cooperative se schimbă de la un an la altul, ceea ce este în detrimentul producției.

Consiliile agricole 
și uniunile coopera
tiste trebuie să-i aju
te pe cooperatori să 
orienteze judicios 
producjia spre cul
turile care găsesc 
cele mai bune con
diții și asigură veni
turi mari, să ia mă
suri concrete, efici
ente, pentru dezvol
tarea puternica a 
creșterii animalelor 
și îndeosebi a tauri
nelor și bovinelor — 
îndeletnicire rentabi
lă, cu vechi tradiții 
în această zonă.

plantațiile de vii și pomi trebuie bine îngrijite. Este adevărat că, în unele unități, cooperatorii țin seama de această cerință, avînd numai de cîștigat. Din păcate .însă pot fi citate numeroase cooperative agricole, în care o parte din livezile, realizate cu atîta trudă și bani, intră pe rod cu întîrziere, se degradează, dau producții mici din cauză că nu sînt îngrijite ca lumea. în alte locuri (Șieu și Blăjeni, raionul Bistrița, Sava, Sîntioana și Ghi- rolt, raionul.Gherla), mulți pomi sînt distruși de rozătoare fiindcă nu se ia o măsură elementară — protejarea lor.
Există toate condi

țiile ca viticultura șl 
pomicultura să trans
forme coastele supu
se eroziunii în tere
nuri roditoare, în 
surse de venituri în
semnate. Se cere 
însă din partea con
siliilor de conducere 
ale cooperativelor a- 
gricole și a organe
lor locale de partid 
și de stat mai multă 
consecvență în apli
carea măsurilor pri
vind extinderea plan
tațiilor vitipomicoie 
și aplicarea la timp 
a tuturor măsurilor 
de îngrijire.

AGRICULTURII
ÎN ZONA 
DE DEAL

Cum și cu ce lucrăm 
pămîntul

Este un lucru îndeobște cunoscut că în zona dealurilor terenurile sînt mai puțin fertile decît la șes.
Totuși, printr-o agro
tehnică adecvată și 
îndeosebi prin ferti
lizare se pot obține 
recolte mari.Deși are terenuri în pantă, mai puțin productive, cooperativa agricolă din Jibert, raionul Rupea, a realizat anul trecut, în medie la hectar, 1 722 kg de grîu, 2 800 kg porumb boabe, 20 100 kg cartofi, 17 600 kg sfeclă de zahăr, 2 031 kg orz, precum și producții bune de furaje și în sectorul zootehnic. Aceasta a făcut cu putință ca valoarea zilei- muncă să ajungă la 26,35 lei. Explicîndu-ne „secretul" acestor rezultate, tov. MANTIN TONTSCH, președintele cooperativei, spunea :

„Esențiale mi se par 
cîteva lucruri. In primul 
rînd am amplasat cu gri
jă culturile, în așa fel in
cit să asigurăm fiecărei 
plante condiții cit mai 
bune de dezvoltare. In al 
doilea — am fertilizat 
bine terenul, știut fiind că 
fără îngrășăminte pămîn- 
turile noastre, in general 
sărace, nu pot da recolte 
bune. In al treilea — am 
lucrat cu atenție și la 
timp terenurile destinate 
fiecărei culturi".Din păcate, nu peste tot se procedează la fel și, bineînțeles, recoltele sînt cu mult sub posibilități. Cooperativa agricolă din Dacia — vecină cu cea din Jibert — deși are condiții de climă și sol asemănătoare, obține rezultate incomparabil mai slabe. Aici recoltele medii la hectar au fost de numai 1 150 kg grîu, 2 000 kg porumb boabe, 13 000 kg sfeclă de zahăr, 9 500 kg cartofi etc. Care sînt cauzele ? Gunoiul de grajd se transportă pe terenurile cele mai apropiate, în general pe vale, așa încît unele coaste de dealuri au rămas neîngrășate de ani de zile. Sfecla de zahăr a fost însămînțată foarte tîrșiu, iar porumbul a fost lucrat cu prăși- toarea numai de două ori. O parte din grîu a urmat după el însuși trei ani de-a rîndul, iar terenul respectiv n-a primit nici un fel de îngrășămînt.

Sînt acestea 
rentabile?

investiții

în 1966 recoltele obținute în multe cooperative agricole din zona de deal au fost substanțial mai mari decît cele realizate în anii anteriori. In asemenea condiții normal ar fi fost ca și valoarea zilei- muncă să crească. Nu peste tot s-a realizat însă a- cest lucru. Care sînt cauzele ?

în această unitate și în altele unde se întîm- plă lucruri asemănătoare se afirmă că multe din deficiențele care există în executarea lucrărilor agricole sînt determinate, în mare măsură, de micșorarea numărului de atelaje, precum și de faptul că mașinile nu sînt încă corespunzătoare acestei zone.
Sporirea număru

lui de atelaje, ca și 
asigurarea unor ma
șini adecvate, care 
să lucreze pe tere
nurile în pantă, sînt 
cerințe de prim or
din. Pentru rezolva
rea lor se cer două 
lucruri. Primul: con
siliile agricole și u- 
niunile cooperatiste 
să îndrume conduce
rile cooperativelor 
să rețină din prăsila 
proprie animalele ne
cesare pentru com
pletarea deficitului 
de atelaje. Al doi
lea : Departamentul 
mecanizării din ca
drul Consiliului Su
perior al Agriculturii 
să se ocupe mai in
tens, cu mai multă o- 
perativitate, de defi
nitivarea sistemei de 
mașini necesare pen
tru zona de deal, să 
urgenteze omologa
rea utilajelor respec
tive, fără însă ca a- 
ceasta să dăuneze 
performanțelor lor 
tehnice.Pînă atunci însă se pot întreprinde și alte măsuri care să asigure executarea la timp a lucrărilor agricole. Despre aceasta ne-a vorbit tov. MARGARETA LEONTE, inginera cooperativei agricole Vî- nători, raionul Sighișoara i 

„La noi, la Vînători, 40 
la sută din teren este si
tuat in lunca Tîrnavei, iar 
restul pe deal, pînă anul 
trecut, culturile erau am
plasate in felul următor : 
porumbul și cartofii pe 
deal, sfecla, legumele și 
griul pe șes. Pe coaste se 
obțineau recolte mici. Lu
crările nu puteau fi făcu
te la vreme din cauza po
sibilităților reduse de me
canizare a prășitului. 
Vom renunța la această 
practică. împreună cu co
operatorii am hotărit ca, 
începînd din acest an, să 
mutăm cea mai mare 
parte din păroase pe deal. 
Procedînd astfel, vom eli
bera suprafețe importan

Cooperativa agricolă din Criț, raionul Rupea, a realizat în 1966 cîte 1 953 kg grîu și 2 650 kg porumb boabe la hectar, cîte 2 021 litri de lapte de la fiecare vacă furajată, producții care întrec cu mult media pe raion. Cu toate acestea, aici valoarea zilei-muncă este de numai 14 lei — ceea ce 

te în luncă, pe care le 
vom însămința cu sfeclă, 
porumb și cartofi — cul
turi care valorifică supe
rior acest teren. Aici, 
tractoarele vor putea lu
cra in voie, suplinind de
ficitul de brațe, de mun
că. Astfel vom executa 
bine, nu ca pînă acum, 
lucrările de întreținere, 
ceea ce va influența po
zitiv recolta. In al doilea 
rînd, vom folosi mai bine, 
cu randament sporit, și 
terenul din deal".Asemenea socoteli gospodărești este bine să se facă în fiecare cooperativă agricolă fiindcă, după cum se vede, fără nici un fel de investiție — ex- cluzînd efortul de gîndire — se pot obține rezultate dintre cele mai bune.Efectuarea unui volum sporit de lucrări cu tractoarele — factor de cea mai mare însemnătate în creșterea producției la hectar — este stînjeni- tă și de alte cauze. Iată ce ne spunea președintele cooperativei agricole din Jibert:

„Pentru a ridica rodni
cia dealurilor, trebuie că
rate pe teren cantități 
mari de gunoi de grajd. 
In afară de asta, fiecare 
cooperativă are de dus 
sau de adus tot felul de 
produse și materiale. Noi 
ne cam ferim să facem a- 
semenea transporturi cu 
S.M.T.-ul. Este neavanta- 
jos. Nu este economicoa
să nici împrăștierea în
grășămintelor chimice cu 
mașinile S.M.T. Socotesc 
că ar trebui să se „umble" 
la tarifele de plată a a- 
cestor lucrări și, totodată, 
să se înlesnească coope
rativelor agricole, care au 
posibilități, procurarea de 
mijloace cu care să fie e- 
fectuate transporturile cu
rente".Este de datoria organelor de resort să studieze această propunere, care exprimă punctul de vedere al multor lucrători din agricultură și să o soluționeze în mod corespunzător. Totodată, așa după cum a rezultat din discuțiile purtate, trebuie revizuite zonele în care sînt încadrate cooperativele agricole, astfel încît fiecare unitate să plătească .S.M.T.-ului, pentru lucrările efectuate, un preț care să oglindească cît mai fidel condițiile existente în fiecare loc.

situează unitatea printre codașele raionului. Această stare de lucruri anacronică se explică prin modul defectuos cum au fost orientate investițiile.La Criț, în anii anteriori, s-au cumpărat animale multe — efectivul de bovine la suta de hectare ajunsese la un moment dat la 65 de capete. 

Dar baza furajeră nu era asigurată. în aceste condiții, deși se cheltuiau sume importante pentru cumpărarea de nutrețuri, producțiile de lapte și carne erau mici, nu aduceau ■cooperativei venituri corespunzătoare. Greșeli s-au făcut și cu construcțiile zootehnice; nu numai că au fost proaste, dar au costat și mult. în- tr-un cuvînt, atît veniturile cooperativei, cît și creditele primite de la stat au fost folosite cu u- șurință, fără a se urmări cîtuși de puțin eficiența lor. Așa se face că în 1962, în timp ce fondul de bază al acestei unități se ridica la numai 1,3 milioane de lei, valoarea împrumuturilor făcute la stat ajunsese la 2 milioane. Este adevărat, în ultima vremș s-a pus capăt unor asemenea practici. Datoriile sînt însă datorii. Ele trebuie rambursate la termen. Cum valoarea lor este destul de mare, ziua- muncă nu poate fi răsplătită pe măsura posibilităților și a nevoilor. Așadar ușurința cu care au privit cooperatorii problema investițiilor și lipsa de o- rientare a organelor care au „îndrumat" această u- nitate se răzbună. în loa să aducă cooperativei venituri mari, să asigure valorificarea superioară a posibilităților de sporire a recoltei, investițiile a-
Mai multă grijă pentru 
valorificarea produselor!

Se știe că, în ultimă instanță, eficiența eforturilor depuse de cooperatori de-a lungul unui an de zile se concretizează în veniturile obținute. Cum acestea depind nu numai de mărimea producției, ci și de condițiile în care este ea valorificată, rezultă cît se poate de clar importanța deosebită ce trebuie acordată acestei probleme.în general, valorificarea produselor se face în condiții superioare față de trecut. Există însă și deficiențe care determină micșorarea veniturilor cooperativelor agricole. în regiunea Suceava, atît din vina cooperativelor agricole care, îndrumate insuficient de către uniuni, n-au sortat corespunzător tulpinele de in livrate topitoriilor, cît și a încadrării arbitrare, uneori, a mărfii la categorii inferioare, unitățile agricole au pierdut importante sume de bani. în multe locuri (regiunile Argeș, Brașov, Suceava etc.) sînt cazuri cînd laptele contractat de cooperativele agricole nu este ridicșt la timp, acidulîndu-se, procentul de grăsime la care e preluat acest produs este determinat cu ușurință, uneori în defavoarea unităților agricole, a- nimalele îngrășate sînt încadrate Ia categorii inferioare. Cele mai frecvente anomalii se semnalează 

mintite au înglodat pe cooperatori în datorii.Asemenea unități, unde greșelile făcute la investiții grevează asupra situației economice, există și în alte regiuni.
Cooperativele agri
cole trebuie să orien
teze cu mai mult dis- 
cernămînt Investițiile 
spre acele obiective 
care pot duce la 
sporirea substanțială 
și Intr-un termen cit 
mai scurt a venituri
lor bănești. Unele lu
cruri bune în această 
direcție au început să 
se întreprindă.în raionul Rupea, ca de altfel și în alte raioane de deal, există și terenuri cu o fertilitate foarte ridicată. Fiind situate, în general, pe luncile unor rîuri ele nu-și pot pune însă în valoare întreg potențialul productiv decît în cazul executării unor lucrări de îndiguiri și desecări corespunzătoare. La Apața, de exemplu, inginerul agronom al cooperativei a întocmit un proiect simplu pentru îndiguirea unei porțiuni din lunca Oltului și desecarea a 60 de ha teren mlăștinos. în 1966 aici s-au cultivat cu sfeclă de hazăr primele 22 ha, realizîndu-se în medie la hectar 30 000 kg sfeclă. Dacă se are în vedere că lucrările de amenajare au costat cam 1100 lei pe hectar, rezultă că această 

însă în valorificarea legumelor și a fructelor. Refe- rindu-se la această problemă, tov. IOAN MANOIU, președintele Consiliului agricol regional Brașov, spunea:
„Modul cum lucrează 

întreprinderea regională 
pentru valorificarea legu
melor și fructelor creează 
destule greutăți cooperati
velor din zona de deal. 
Un exemplu. Anul trecut 
s-a făcut multă varză. 
Destulă a rămas pe cîmp, 
neridicată. Cu toate aces
tea, cu prilejul sărbători
lor de iarnă, la Brașov s-a 
adus varză murată din... 
Banat. Greutăți sînt și în 
valorificarea fructelor; în 
toamnă in unele coopera
tive s-au stricat cantități 
însemnate de mere, în al
tețe prunele au fost vîndute 
cumpărătorilor ocazionali 
aproape pe degeaba etc. 
Multe lucruri sînt încă de 
pus la punct în vederea 
organizării schimbului de 
cartofi și fructe pe alte 
produse absolut necesare 
cooperatorilor din zonele 
de deal. Asemenea pro
bleme ar trebui să stea 
mai mult în atenția uni
unilor cooperatiste".Este o concluzie perfect valabilă și pentru uniunile cooperatiste din alte regiuni.Așa cum a rezultat din cele relatate de diferiți participanți la ancheta noastră, lipsa unui sprijin mai susținut din partea uniunilor coopera

Cele relatate în cadrul paginii, precum și alte constatări făcute cu 
ocazia anchetei noastre conduc la concluzia că rezultatele nesatisîăcă- 
toare obținute de unele cooperative din zona de deal nu sînt determi
nate atît de lactorii naturali, cît de ignorarea unor criterii științifice, 
care să asigure punerea in valoare la întreaga capacitate a bogatelor 
resurse de sporire a producției existente in fiecare unitate, de lipsa de 
spirit economic și organizatoric a unor cadre alese în fruntea acestor 
unități.

Beiese, totodată, că în destule cooperative există încă serioase defi
ciențe în aplicarea complexului de măsuri agrozootehnice, in orien
tarea investițiilor, în întreținerea corespunzătoare a obiectivelor realizate 
cu trudă și importante sume de bani. Ele fac ca producțiile să fie neco
respunzătoare, sub posibilități, iar eficiența economică a fondurilor 
investite să fie redusă, să greveze mulți ani asupra situației financiare 
a acestor unități.

Multe din aceste carențe se datoresc sprijinului insuficient al orga
nelor locale regionale și raionale. Acestea întocmesc an de an planuri 
de „rentabilizare" a unităților mai slab dezvoltate, dar nu urmăresc cu 
suficientă perseverență, permanent înfăptuirea lor. în destule locuri nici 
măcar producția marfă realizată nu este valorificată in întregime și în 
mod corespunzător.

Lichidarea unor asemenea neajunsuri, ridicarea nivelului agriculturii 
în zona de deal impun din partea conducerilor cooperativelor agricole, 
a uniunilor cooperatiste și consiliilor agricole, a organelor de partid 
locale și a organelor centrale de resort, studii temeinice, aprofundate, 
reale, măsuri adecvate, eficiente șl apoi aplicarea lor în viață punct 
cu punct.

Ing. Radu ATANASESCU, Nicolae MOCANU, Gheorghe 
BALTA, NISTOR ȚUICU, Laurențiu VISKI

investiție este foarte a- vantajoasă pentru cooperatori. Rezultate asemănătoare s-au obținut și în alte locuri. Dar organele raionale, și îndeosebi u- niunea cooperativelor a- gricole Rupea, nu se o- cupă de generalizarea u- nor asemenea inițiative. Se afirmă că „desecarea celor 5 200 hectare de teren aflat în luncile Oltului, Homorodului Mia și Homorodului Mare este o treabă dificilă, care necesită ceva utilaje, între care și neapărat un tractor greu". Desigur așa este. Dar uniunea cooperatistă ar putea organiza acțiuni comune, de mai mică amploare pentru executarea unor asemenea lucrări.Din păcate, asemenea neajunsuri nu se limitează ia raionul Rupea. Ele arată că
uniunile cooperatiste 
raionale șl regionale 
trebuie să-l ajute mal 
serios pe cooperatori 
în orientarea fondu
rilor de investiții — 
spre sectoare și acti
vități de eficiență 
maximă — să organi
zeze întrajutorarea 
cît mai largă între u- 
nități în vederea exe
cutării cu forțe pro
prii a unor lucrări de 
cea mai mare impor
tanță pentru sporirea 
producției: desecări, 
îndiguiri. Irigații, îm
bunătățirea pășuni
lor și fînețelor.

tiste se face simțită și în alte domenii. Sînt situații cînd, cu știința uniunilor și a altor organe raionale, unele întreprinderi încheie contracte cu cooperativele agricole din zona de deal fără să țină seama de posibilitățile reale ale acestora, de sortimentul de produse și cantitățile pe care le pot cumpăra practic din unitățile respective. Ce arată aceste neajunsuri? Că uniunile cooperatiste nu privesc încă cu suficientă răspundere problema valorificării produselor cooperativelor agricole și a mijlocirii relațiilor dintre aceste unități și diferitele întreprinderi și instituții cu care ele vin în contact.
împreună cu cele

lalte organe locale de 
stat, cu conducerile 
cooperativelor din zo
na de deal, uniunile 
cooperatiste trebuie 
să cîntărească foarte 
bine ce este mai ren
tabil să se valorifice 
pe bază de contract 
în fiecare loc, astfel 
încît să se îmbine cît 
mai rațional posibili
tățile existente, nevoi
le cooperativei și ale 
statului. Iar o dată 
stabilit acest lucru 
trebuie întreprins tot 
ceea ce este necesar 
pentru valorificarea 
superioară a produc
ției marfă.
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DISCUȚIA PE ACEASTĂ TEMĂ A PORNIT DE 

LA AFIRMAȚIA CUIVA CĂ TIFĂRmEA LA 
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MAI ÎNGRIJI DE INDICAȚII BIBLIOGRAFICE. 

SUSȚINUTĂ UNEORI CU „ARGUMENTE", ALTE- orTădoptată TACIT, OPINIA ÎMBRACĂ A- 

PARENȚELE UNEI CONCLUZII RAȚIONALE. TOC

MAI DE ACEEA NE PROPUNEM MAI INTO SĂ 

CONSEMNĂM CÎTEVA PUNCTE Te VEDERE CU 

PRIVIRE LA ADEVĂRATA DIMENSIUNE VALO

RICĂ A UNEI BIBLIOGRAFII UNIVERSITARE.

cinema
• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,lf
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : REPUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,30 
18,45; 21,15; CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, GRIVIȚ/
— 9; 11,15; 13,30; 15,30; 18; 20,30 (la toate completarea Ritmuri ș 
imagini), TOMIS (completare Poveste pe un metru pătrat) — 9; 11,15. 
13,30; 16.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30 
18,45; 21, EXCELSIOR — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele 
completarea Poveste pe un metru pătrat), ARTA (completare A 6-a 
sesiune a Marii Adunări Naționale) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 
MELODIA (completare Pe urmele unui reportaj) — 9; 11,15; 13,30 
16,30; 18.45; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,80 
21, LUCEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16, FLACĂRA — 15; 17,45; 20,30
• CELE DOUĂ ORFELINE : UNION — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9—12.
• BĂRBAȚII : DOINA (completare Cicloni, antlcicloni, fronturi) — 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• ZEII LOCUIESC ÎN JUNGLA — CONSTRUIND — ÎN POARTĂ,.. 
IAȘIN ! — BOMBOANE MUZICALE — VULPEA : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• ZILE RECI : LUCEAFĂRUL — 18,30; 21.

« MONDO CANE (ambele serii) : VICTORIA — 8,45; 12,15; 15,45, 
DACIA — 9—12,30 în continuare ; 16,15; 19,45. MIORIȚA — 9,30; 13; 
16,30; 20.
• FIDELITATE : VICTORIA — 19,15; 21.15.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : GIULESTI — 15,30; 18; 
20,30.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO 
POARE (completare Orizont științific nr. 8) — 10; 12; 14; 16; 18; 20. 
CRÎNGAȘI (completare Planeta enigmelor) — 15,15; 17,45; 20,15
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, 
TOMIS — 18,15; 20,30.
• RlDEM CU STAN ȘI BRAN și NIMENI NU VOIA SA MOARĂ . 
LUMINA — 9,30; 15,30; 19,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE și FIDELITATE : FEROVIAR — 8; 
12; 16; 20, MODERN — 8,30; 12,15; 16; 20.
• LUMEA MINUNATĂ A FRAȚILOR GRIMM — cinemascop : 
BUCEGI — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, AURORA — 8,45; 11,15; 13,45; 
16,15.
• NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : AURORA — 19; 21.
• CERUL ȘI IADUL : GLORIA (completare Ritmuri și imagini) — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FLOREASCA — 18,30; 21, FLAMURA 
— 9; 11,5; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• FANTOMELE SE GRĂBESC : UNIREA (completare Din pămînt 
și foc) — 15,30; 18; 20,30.
• NEVESTE PERICULOASE : FLOREASCA — 9; 11,15; 14; 16,15, 
RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• PORUMBELUL DE ARGILA ! VITAN — 15,30; 18; 20,15.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : MUNCA (completare Ultima treap
tă) — 15,30; 18; 20,15.

Orizonturile și actualitatea
bibliografiei universitare

• ZORBA GRECUL : POPULAR — 10,30; 15; 18; 20,30.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 11; 15.30; 18; 20,30.
• ANUNȚ MATRIMONIAL : COLENTINA — 15,30; 17,45; 20, PACEA 
— 15,15; 18; 20,15.
• GOLGOTA — cinemascop : COSMOS (completare Două orașe) — 
15,30; 18; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : VOLGA (completare 6 000 de ani) — 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
« ANGELICA, MARCHIZA „ÎNGERILOR" și MINUNATA AN
GELICA : PROGRESUL — 10; 15; 19.
• OLD SHATTERHAND — cinemascop : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• TUNELUL — cinemascop : FERENTARI (completare Ultima 
treaptă) — 15,30: 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : COTROCENI (com
pletare Orașul interzis) — 15,15; 18; 20,45.
• CIMARON — cinemascop : VIITORUL (completare Orizont știin
țific nr. 7) — 15,30; 18; 20,30.

concerte

Orchestra simfonică 
și corul Filarmonicii 
de stat „George Enes- 
cu” susțin astăzi (ora 
11) un concert simfo
nic la Ateneu. în pro
gram : „Recviemul

german" pentru soliști, 
cor și orchestră op. 45 
de Brahms. La tujritrul 
orchestrei : Mircea
Cristescu. Dirijorul co
rului : D. D. Botez. So
liști : Marina Krilovici 
și Ladislau Konya.

— Astăzi nu mai poate fi concepută pregătirea unui student — a început prin a-și expune punctul de vedere prof. dr. docent GHEOR- GHE MANEA, membru corespondent al Academiei — decît în perspectiva realizării unei sinteze a cunoștințelor din domeniul; cercetat. în anii studenției tînărul trebuie să învețe „studiind", să-și dezvolte spiritul critic în alegerea soluțiilor problemelor care i se pun, să-și lărgească orizontul cunoștințelor dincolo de limita celor înfățișate inițial la curs. în acest sens, carnetul de notițe nu mai constitui nici pe departe o suficientă de cunoștințe. Nu fi suficient nici chiar un curs— Există, desigur, rațiuni țifice, dar există și rațiuni de ordin educativ care pledează pentru prezența indicațiilor bibliografice — a adăugat academicianul NICO- LAE TEODORESCU. Se știe doar că primul contact cu mediul universitar are de regulă o valoare puternic afectivă care amenință să fetișizeze cursul audiat. Bibliografia îl introduce pe student în- tr-un spațiu pluridimensional de 
gîndire. în plus, parcurgerea pa
ginilor bibliografice are, într-un 
fel, importanța primei trepte în 
cucerirea obișnuinței de a fi la cu
rent cu ceea ce e nou într-un anu
mit domeniu.Să vedem deci în ce măsură bibliografia curentă în învăță- mîntul superior este un adevărat instrument de cultură, cum contribuie la însușirea spiritului universitar de gîndire ?Unele cadre didactice consultate eu prilejul anchetei de

poate sursă poate scris, știin-

față combăteau, pe bună dreptate, lipsa de preocupare pentru ținerea la zi a bibliografiei, practica listelor de indicații bibliografice care ani în șir au aceeași configurație incit studenții ajung să le împrumute de la 6 promoție la alta, inconsecvența în diversificarea recomandărilor date pentru lectură în raport cu ideile expuse în prelegeri și alte deficiențe provenite din caracterul forrqai cu care uneori se alcătuiesc bibliografiile. Dar cele mai multe carențe în acest dome-, niu se datoresc, după cum vom ve
dea, nu unor asemenea neglijențe.Academicianul M1LTIADE FILL PESCU ne-a' introdus pe terenul concepției așa-numitelor „pagini bibliografice selective" :— Teoretic, ele sînt un lucru foarte bun. Profesorul are grijă să indice ca bibliografie paginile cele mai concentrate, cu referințele cele mai directe la problema studiată...— Pentru aprofundarea unei teme se indică uneori lectura „de la pagina x la pagina y“. Parcurgi a- ceste indicații, le consulți și pe cele consacrate altor discipline și, pe lîngă satisfacția pe care ți-o oferă acest ghid științific, ai adeseori surpriza să constați că din unele lucrări clasice, fundamentale, studenții n-au citit pe parcursul întregii facultăți decît unele capitole. Cum pot fi asigurate, în aceste condiții specifice, cunoașterea unitară a unei lucrări, urmărirea sistemului de gîndire și de argumentare al autorului, valoros nu o dată prin el însuși ?— ...Firesc este ca trimiterile la o lucrare de bază să nu se facă o singură dată. Iar măiestria pe-

dagogică a profesorului rezultă și din felul în care știe să asigure prin indicațiile sale bibliografice succesive o continuitate a lectu- studentului, însușirea ' unita- sistematică a păcate însă la soluții
rii ră, Din uneori motiv că tînărul o asimilare rapidă a faptelor, există uneori tendințe de a i se recomanda lucrări mai ușoare și tocmai de aceea inferioare ca valoare științifică. Se poate ca o carte cu intenție de popularizare științifică, o broșură să posede un plus de sistematizare. De cele mai multe ori însă, această „favoare" se plătește scump sub raportul pregătirii profesionale a studentului. De aceea, 
mi se pare firesc ca oricărui stu
dent să-i facem familiară cartea 
de bază,
loroase, 
capitală 
plină.— în mod firesc, în bibliografia recomandată studenților la științele sociale au o pondere deosebită lucrările clasice ale marxism-leninismului, partidului aplicarea ideologiei condițiile partidului desăvîrșire a construcției socialismului — a spus prof. univ. CONSTANTIN BORGEANU, de la Facultatea de filozofie din București. Pentru a acționa cu adevărat în spiritul lor, mi se pare firesc să le asociem, în cuprinsul aceleiași bibliografii, lucrările rezultate din cercetarea la zi a do-

cunoștințelor, se recurge facile. Sub are nevoie de

tratatele cele mai va- 
luerările de importanță 
pentru o anume disci-

documentele nostru care reflectă concretă și creatoare a clasei muncitoare la țării noastre, politica și statului nostru de

meniilor respective. Există unele lucrări elaborate recent în spiritul materialismului dialectic și istoric, cercetări sociologice ș.a. prin studierea cărora tinerii pot înțelege mai bine dialectica dezvoltării științelor în zilele noastre, legile interne și cauzalitatea unor neîntrerupte deveniri contemporane. Va trebui să rupem o dată acest nod gordian și să introducem cu mai mult curaj asemenea lucrări în bibliografia studenților. Nu e mai puțin adevărat că lipsesc studii mai ample necesare actualizării tuturor temelor importante. De aceea, în cazul științelor sociale, 
perfecționarea bibliografiei indi
cate studenților cred că trebuie 
începută cu sporirea ritmului de 
cercetare științifică în cuprinsul 
invățămintului superior, la care e 
necesar să participe fiecare ca
dru didactic.Pe terenul bibliografiei universitare se poartă de mai multă vreme lupta împotriva supraîncărcării studenților. Se pare insă că această consecință negativă n-a fost întotdeauna delimitată exact. „în momentul de față — ne-a declarat prof. dr. docent MARTIN TEODOR, prorector al Institutului agronomic „N. Bălcescu" — sursa obișnuită de supraîncărcare a studenților constă nu atît în numărul excesiv de pagini cît în caracterul adeseori pronunțat descriptiv al lucrărilor date spre consultare. în domeniul științelor agricole — și cred că nu numai aici — unele lucrări pun prea des accentul pe culegerea de fapte șl mai puțin pe interpretare. în felul acesta ele nu se ridică la nivelul

unor sinteze cu adevărat științifice care să definească și să explice principiul conducător al anumitor fenomene, modalitatea aplicării lor în practică etc. Bunăoară, volumele consacrate lucrărilor practice, care sub raport universitar ar trebui să se rezume în esență la explicarea modului de executare corectă a unei operații, iau uneori înfățișarea unui micro- curs. Noi le recomandăm ca bibliografie studenților, aceștia le parcurg și, la capătul unui consum substanțial de timp și de energie, constată că o bună parte din cele scrise aici se află și în cursuri".Elaborarea unui proiect marchează, pentru studenții din învăț.ămîn- tul tehnic superior încununarea u- nor etape distincte ale eforturilor de cunoaștere științifică. Raportată la această verigă esențială din formația viitorilor ingineri, indicația bibliografică rămîne circumscrisă fazei gătire teoretică, ne pe alocuri ? ceastă întrebareMAZILU, prorector al Institutului de construcții din București :— Munca de proiectare este, desigur, prin ea însăși o sinteză și tocmai de aceea, o nouă etapă de gîndire și studiu, căreia nu-1 sînt deloc străine — ba dimpotrivă — • întrebările, căutările, experimentele. în această muncă 
concepțională, cunoștințele ante
rioare sînt valorificate într-un 
spirit nou și pentru a găsi și a 
adapta soluția cea mai îndrăzneață 
și mai avantajoasă, tinărul are ne
voie să consulte lucrări noi, arti
cole din domenii mult mai variate. Acest lucru nu este posibil — așa cum, din păcate, ne dovedește experiența personală a multor stu- denți — fără cunoașterea cel puțin a două limbi de circulație universală, fără accesul la întregul fond al bibliotecilor universitare.Perfecționarea bibliografiei oferite studenților este condiționată, după cum se vede, de îmbunătățirea și a altor aspecte ale pregătirii viitorilor specialiști, de întregul ansamblu al învățămîntului nostru superior.

anterioare, de pre- așa cum se susți- Ne răspunde la a- prof. ing. PANAIT

Mihai IORDANESCU

Situată la granița dintre 
geologie și fizică, geofizi
ca are ca obiect de studiu 
proprietățile fizice ale glo
bului terestru, compoziția 
și structura sa, precum și 
forțele care le influențea
ză. Aplicarea metodelor 
geofizice în prospectarea 
subsolului a condus atît 
la rezolvarea unor proble
me geologice cu carac
ter teoretic, cit și la reali
zarea unor lucrări cu im
portante obiective econo
mice : descoperirea și 
conturarea unor zăcămin
te de petrol și gaze, a di
ferite alte substanțe mi
nerale utile, determinarea 
amplasării optime a unor 
lucrări de artă inginereas
că etc. Necesitatea dez
voltării prospecțiunilor 
geoiizice cu o eficiență 
economică sporită a de
terminat recent înființarea 
unei noi unități de cerce
tare — Institutul de geo
fizica aplicată. Pentru a 
înfățișa cititorilor noștri 
obiectivele și problemele 
de perspectivă ce se ri
dică în fața acestuia, 
ne-am adresat directoru
lui noului institut.

METODE
MODERNE ÎN
DESCIFRAREA
TAINELOR
SUBSOLULUI

fectelor determinate de prezența unor zăcăminte în scoarța terestră și deci posibilitatea aflării cimii și poziției lor.în ultimul timp, dele de investigație tru cercetarea subsolului au cunoscut o nouă dezvoltare. Astfel, alături de metodele arătate mai sus, se recurge și la provocarea unor mici „cutremure" artifictale. Determi- nîndu-se timpul care este necesar pentru propagarea undei elastice, provocate de explozie în mediul respectiv, afla poziția strate de roci sol. în funcție de caracteristicile geologice și relieful terenului, diferitele variante ale metodei seismometrice ne ajută aflarea prin calcul

adîn-meto- pen-

se poate diverselor în sub-
la 
a poziției sondelor de a-Și

Convorbire cu ing. Radu BOTEZATU,
directorul Institutului de geofizică aplicată

— Care sînt princi
palele considerente 
ce au determinat în
ființarea noului insti
tut ?— Datele pe care le obține cercetarea geofizică prin lucrările ei pe teren nu permit identificarea directă a bogățiilor subsolului, ci oferă doar indicii deosebit de prețioase, asupra caracteristicilor roci - lor din subsol, deci puncte de plecare pentru căutarea unor zăcăminte. Cercetări de geofizică, atît cu caracter fundamental, eît și aplicativ se fac de multă vreme în țara noastiâ, — se poate afirma chiar că există o tradiție în această direcție, în special în ce privește cercetările a- supra cîmpului magnetic terestru. Există astăzi, în afara institutului nostru, cîteva unități în profilul cărora intră asemenea lucrări : Centrul de geofizică al Academiei și secția de cercetări geofizice a Institutului de cercetări și proiectări geologice industriale pentru hidrocarburi al Ministerului Petrolului, țjnul din principalele o-

biective ale noului institut este realizarea unei utilizări mai raționale a potențialului de cercetare existent în direcția abordării cu eficiență sporită a problemelor majore și a valorificării mai bune a rezultatelor obținute. A- ceasta se va traduce, desigur, într-o creștere a materiilor prime explorate, potrivit cu necesitățile cincinalului.Cu posibilitățile sale de cercetare mai amplificate, Institutul de geofizică a- plicată va veni și în ajutorul ministerelor și unităților care dispun de mijloace mai modeste de investigare.
— în ce direcții îți 

orientează activitatea 
Institutul de geofizi
că aplicată ?— Un prim domeniu pe care se axează munca noastră sînt prospecțiunile cu măsurători de suprafață. Urmărind variațiile proprietăților fizice ale terenului — magnetice, gravimetrice, electrice, radiometrice ș.a. — putem obține informații

utile, fie asupra existenței unor zăcăminte, fie asupra structurilor subsolului favorabile prezenței unor astfel de zăcăminte. Se urmărește, de pildă „prin intermediul aparatelor instalate în măi multe puncte ale terenului, variația cîmpului magnetic. în locurile unde există substanțe cu proprietăți magnetice, vor apare deviații puternice de la mărimea normală a cîmpului. Astfel, lîngă Constanța, pe baza determinării unei a- nomalii extrem de puternice a cîmpului magnetic, deși la suprafață există un strat gros de calcar, s-a descoperit la o adîn- cime de 550 m, un zăcămînt de fier. în mod similar, măsurîndu-se cil- renții electrici existenți în interiorul oămîntului prin stații dispuse la distanțe regulate, se pot obține informații prețioase asupra posibilității existenței u- nor minereuri. O contribuție originală în interpretarea datelor furnizate de metoda electrometrică a aduă-o acad. Sabba Ștefă- nescu, prin lucrările sale, care permit calcularea e-

dîncime pentru petrol gaze, care urmează să fie forate. Mai ales în ultimul timp, toate cîmpurile petrolifere au fost descoperite pe baza acestei metode. Nivelul ridicat al producției de petrol și gaze a țării este în mare parte legat de rezultatele prospecțiunilor seismice și gravimetrice.Un al doilea domeniu spre care se îndreaptă a- tenția Institutului de geofizică aplicată este carotajul geofizic. Prin investigații în găurile sondelor de foraj, prin măsurători electrice și radiometrice pînă la adîncimi mari, de ordinul a 6 000—7 000 m, se obțin informații utile asupra terenului străbătut de sondă, localizîn- du-se stratele sau alte corpuri potrivit cu variația proprietăților fizice și în raport cu adîncimea. Diagramele carotajului geofizic se află astăzi pe mesele tuturor geologilor care urmăresc săparea sondelor pentru petrol, gaze sau minereuri solide.în cadru) institutului nostru se vor sintetiza și informațiile obținute de diverse organizații cu profil geofizic, efectuîndu-se studii complexe pe „provincii metalogenetice", a- dică asupra zonelor bogate în substanțe minerale acumulate simultan. Pe baza acestor date se vor reconsidera în ansamblu posibilitățile de verificare

prin foraj sau lucrări miniere a bogățiilor subsolului.Pentru a materializa cercetările de ordin teoretic, sînt studiate și experimentate metodele și utilajele cele mai moderne. Recent, Comitetul Geologic a fost dotat cu o stație complexă de carotaj cu capacitatea de a efectua multiple forme de asemenea investigații, cu variația concomitentă a mai multor pro-' prietăți, obținîndu-se date mult mai precise și mai ample asupra existenței și structurii zăcămintelor, în același scop, s-a înființat în institut și o secție de cercetare pentru aparatură geofizică.
— Institutul ți-a 

creat de acum relații 
de colaborare cu alte 
unități de cetcetare a- 
propiate ca profil din 
țară ți străinătate ?

institutele respective din U.R.S.S. și Bulgaria pentru cercetarea teoretică a unui anumit profil seismic în vederea studiului scoarței terestre, rezultatele urmînd să servească ulterior ia determinarea și raionarea zonelor cu acumulări de zăcăminte.Tot în perspectivă se află și schimbul de experiență cu Franța, U.R.S.S. și Canada, legate de documentare în domeniul prospectării zăcămintelor metalifere.Activitatea Institutului de geofizică aplicată este stînjenită încă de numărul insuficient de cadre de specialitate de care dispunem.Rezultatele activității de pînă acum, cît și problemele de perspectivă ne îndreptățesc a crede că, deși recent înființat, Institutul de geofizică aplicată va contribui din plin la realizarea importantelor sarcini ce se impun în âce«t domeniu.— Pentru început am încheiat convenții de colaborare cu Academia care, prin unitățile de cercetare de specialitate, ne informează asupra variației zilnice a cîmpului gravității oferindu-ne deci ei- fre de referință pentru cercetările noastre, iar în perspectivă avem încheierea unor asemenea convenții cu Ministerul învățămîntului, pentru a putea folosi și potențialul de cercetare al catedrelor învățămîntului superior, și cu întreprinderile de prospecțiuni. Un ajutor important ne aduce Observatorul geomagnetio de la Surlari, printre primele de acest gen înființate în S—E Europei, urmărește timp ale cîmpului magnetic. Acestea se valorifică fie în cercetarea geologică, fie în cea fundamen- tal-teoretică privitoare la natura cîmpului magnetic și la constituția internă a pămîntului.în viitor se vor compara și datele obținute din partea observatoarelor geofizice din Ungaria, Polonia și Cehoslovacia, privind studiul interiorului pămîntului și conver- gînd spre determinarea unor zăcăminte. în planul acestui an, se găsesc și lucrări de colaborare eu

Convorbire realizată 
de Aurel VARDUCA

carevariațiile în
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(Urinare din pag. I)

a-

pe care și-a 
reclamă o cul- 

mulfilaterală și 
numai „vocație", 
talenful nu în-

general, se pun cu o 
acuitate deosebită. Vii
torului regizor de film, 
de pildă, trebuie să-i 
(ie clar, de la intrarea 
în Institut, că profe
siunea 
ales-o 
tură
nu 
că
seamnă mare lucru dacă 
nu este dublat de 
un studiu tenace, teore
tic și practic, de dobân
direa unui orizont inte
lectual realmente larg, 
Sîntem îndreptățit!, 
chiar obligați, să cerem

cienței — dat de cursu
rile de estetică, rămîne 
negeneralizaf. învechite, 
plate, cursuri ca cele 
ia care m-am referit 
mai sus nu solicită
tenția studentului, limi- 
fîndu-se doar să justi 
fice formal programa 
analitică și să umple cu 
apă de trandafiri con
ținutul seminariilor. De 
aici îndepărtarea stu
dentului de la studiul a- 
dînc al filozofiei și al 
teoriei artei. De < 
refuzul unora de 
gîndi la materiile 
specialitate Cred că 
analiză a cursurilor 
de la conținut pînă

aici
a 

de 
i o

Id

SUPORTUL
VOCAȚIEI
studenților dăruire, re
ceptivitate, pasiune față 
de studiu. Dar formu
larea acestor exigențe 
ne obligă deopotrivă să 
analizăm activitatea di
dactică a Insfifufului, 
deoarece obligațiile și 
răspunderile sînf reci
proce.

Climatul creator și spe
cializarea — ambele sînf 
esențiale în 
personalității 
artist. După 
mea, din ambele punc
te de vedere, Institutul 
de artă cinematografică 
și teatrală nu dispune 
încă de sistemul cel 
mai eficace prin care 
să stimuleze gîndirea 
proprie, independentă a 
studentului și răspunde
rea etică, profesională 
a pedagogului. Cu toa
te îmbunătățirile care 
s-au adus sau se pre
conizează, 
tul din 
este, în 
față, în 
scolasfic 
rile de i 
furii, de 
senfiale în procesul de 
formare intelectuală a 
viitorului artist) ca și u- 
nele cursuri de specia
litate n-au profunzime 
și se mențin la nivelul 
informărilor generale 
date de universitatea 
populară. Lipsesc sau 
sînt sporadice orele de 
însușire și înțelegere a 
culturii muzicale, a li
teraturii contemporane 
în adevăratul său sens 
creator. Un 
fundamental al pregăti
rii regizorului de film 
— montajul — trebuie 
să se mențină pînă în 
anul IV la nivelul teo
riei generale (din pri
cina lipsei unor mese 
de montaj) etc. Exem
plul bun — sub rapor
tul interesului, al efi-

formarea 
viitorului 
părerea

învăfămîn- 
Institutul nostru 
momentul de 
multe sectoare, 
și rigid. Cursu- 
istorie a litera- 

filozofie (e-

element

modalilățile de predare 
— în vederea ridicării 
lor la înălțimea exigen
țelor actuale, se impu
ne ca o preocupare ur
gentă pentru conduce
rea insfifufului nosfru.

In aceeași ordine de 
idei, apare necesară e- 
xaminarea programei a- 
halitice în ansamblul ei, 
pentru a se evita su
praîncărcarea existentă 
în prezent. Ar putea fi 
eliminate, de pildă, u- 
nele materii care se 
predau cite un semes
tru sau două și care — 
neavînd prea multă im
portanță — ar putea fi 
asimilate la alte cursuri. 
In felul acesta s-ar a- 
sigura condiții mai bu
ne (la nivelul unui In
stitut, bine înțeles) pen
tru materia de bază, 
primordială : regia de 
film, de teatru, actoria, 
etc., pentru a se obți
ne încă de pe băncile 
institutului specializarea 
absolut necesară. Fapt 
este că acum studenții 
nu au la dispoziție nici 
măcar timpul legalizat

realizarea filme- 
examen I

Remedierea acestei 
situații constituie de 
multă vreme obiect de 
discuții, s-au propus fe
lurite soluții, dar ceea 
ce trebuie sînt măsu
rile eficiente, funda
mentate de înțelegerea 
specificului acestui do
meniu de învățămînt, 
care se cere privit în 
primul rînd ca un șan
tier de lucru, și abia 
în al doilea rînd ca o 
școală de teorie. Ab
solvenții Institutelor ar
tistice să aibă sub 
braț filme care să le 
ateste valoarea, picturi 
sau compoziții muzicale 
care să le dea dreptul 
să se numească artiștii 
noii generații. Poate fi

tv
• Teatrul de Operă și Balet : COPPELIA — 11, COSI FAN TUTTE
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : VĂDUVA VESELĂ — 19,30 (la Sala 
Palatului) : SECRETUL LUI MARCO POLO — 10,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : ÎNȘIR-TE 
MĂRGĂRITE — 10, VEDERE DE PE POD — 15,30, OAMENI ȘI 
ȘOARECI — 19,30, (sala Studio) : O FEMEIE CU BANI — 11, DINU 
PĂTURICĂ — 15, INTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE RĂȚOI — 10,30, UN HAMLET 
DE PROVINCIE — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu 
nr. 1) : CLIPE DE VIAȚĂ — 10, UN TRAMVAI NU? T DORINȚĂ
— 15, COMEDIA ERORILOR — 20, (sala din str. AI. Sahia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 10; 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : HENRIC AL IV-LEA — 
10, AU FOST ODATĂ... DOUĂ ORFELINE — 15,30, ACEST ANI
MAL CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : ANTIGONA și MEDEEA — 
10,30, ABSENȚA UNUI VIOLONCEL — 16, 3.3.3. — 20.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : ȘCOALA NEVESTELOR — 10, 
IDOLUL ȘI ION ANAPODA - 20.
• Teatrul Mic : DOI PE UN BALANSOAR — 10,30, SIMPLE 
COINCIDENȚE — 15,30, INCIDENT LA VICHY — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : NOTA ZERO LA PURTARE — 10. 
SÎNZIANA ȘI PEPELEA — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : PAGINI ȘI FIGURI DIN ISTORIA 
TEATRULUI EVREIESC — 11, SE CAUTĂ UN GINERE — 20.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : CHIRIȚA ÎN IAȘI și NĂPASTA — 10,30; 20.
• Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Victoriei) : IARMAROCUL 
PITICULUI CLIP — 11, EU ȘI MATERIA MOARTA — 17.
• Teatrul satirlC-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : PARADA RE
VISTELOR — 11; 19,30, (sala Victoria) : COLIBRI MUSIC-HALL — 
11 * 19 30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL’67 — 10; 16; 19,30.

8,30
8,32

imaginat un violonist 
căruia i se dă vioara în 
mînă abia după ce a 
terminat institutul sau 
numai din cînd în cînd 
în timpul studiilor? Am 
impresia că în Institu
tele noastre artistice 
materia de specialitate 
nu este încă conside
rată drepi principala co
ordonatoare a 
te cursuri, iar 
artistică drept 
tul esenfial al 
Or, arta nu are nevoie 
de minfi obișnuite să 
memoreze mecanic da
te și fapte, ci de talen
te originale, acreditate 
prin verificare practică.

lată, deci, cîteva as
pecte privind învăjă- 
mîntul artistic superior, 
pe care le supun aten
ției gîndindu-mă, cum 
spuneam, la obligațiile 
și răspunderile care re
vin reciproc studenfiior 
și pedagogilor. Invăfă- 
mîntul artistic este pen
tru sfat deseori costisi
tor. Pentru pregătirea 
fiecărui student se chel
tuiesc sume considera
bile.

După 
încă din 
tînărul 
tentat să-și afirme 
zul" său 
lozofic. El simte i 
ia unei exprimări 
recte și personale, 
luîndu-și uneori dreptul 
de a depăși sau ocoli 
gustul și preferințele 
artistice ale propriului 
său pedagog, deoarece 
talenful original este în
deobște 
chistării, 
gen de artist fiind oo- 
lemică. El are doar o 
vagă ideie și multă im
precizie în descooeri- 
rea unui drum personal, 
dar neagă aprioric Ori 
ce formule preconcepu
te. Este dialectică a- 
ceastă contradicție 
trebuie să ducă 
nou și progres în 
Fafă de efortul 
manent care se 
pentru îmbunătățirea ac
tivității pedagogice, tî
nărul creator trebuie să 
devină însă conștient c.ă 
multe din imboldurile 
sale interioare și as
cunse spre independen
tă și negare a altor va
lori pot să nu derive 
din talent, ci dintr-o in
disciplină și inaptitudi
ne în asimilarea cuilu- 
rii artistice din afara 
lui. Aceasta duce la 
involufie și la tulbura
rea adevăratei activități 
creatoare, la anularea 
artistului și ratarea lui.

Pedagogul trebuie 
să-i acorde o indepen
dentă creatoare din ce 
în ce mai reală, dar în
vățăcelul este dator s-o 
folosească, nu să „pro
fite" de ea. Deoarece 
în ultima instanță, din
tre toate aspectele, ne 
interesează în cel mai 
înalt grad profunzimea 
gîndirii și afitudinea o- 
mului-artist în raport cu 
propria sa existentă ar
tistică și cu răspunde
rile sociale ale crea
ției.

celorlal- 
practica 
elemen- 

sfudiului.

cum se știe, 
anii uceniciei, 
creator este

„cre- 
artisfic și fi- 

nevo- 
i di-

refractar în- 
natura aceslui

și ea 
sp'e 
arfă, 
per- 

duce

— Cum va fi vremea.
— întâlnirea de duminică 

— emisiune pentru fe
mei.

— Emisiune pentru copii și 
tineretul școlar : Noile 
aventuri ale echipajului 
Val-Vîrtej : „Taina peș
terii albastre'’ (reluare) j 
Poșta copiilor.

10,30 — Emisiune pentru sate.
12.15 — Concert simfonic.
13.15 -

9,15

17,00

18,05 -
19,30
19,45

Fotbal : Rapid-Petrolul 
și Steaua-Farul.
Campionatul mondial de 
patinaj viteză (femei). 
Transmisie de la De
venter (Olanda). 
Magazin 111.

— Telejurnalul de seară.
— Interpretul preferat — 

muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

— Teatru în studio : „Su
flete tari" de Camil Pe 
trescu.

— Invitata noastră : cîntă- 
reața franceză de muzi
că ușoară Annie Frate- 
lini.

22,30 — Telesport.
22,50 — Telejurnalul de noapte

20,15

22,10
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0 delegație condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a plecat 

la ședința Comitetului Executiv 
al C.A.E.R

Vizitele ministrului
afacerilor externe

al Finlandei

zilei
■■■■■■■■■■■l

I SPORTi ---------------

O delegație condusă de ședințele Consiliului de Gheorghe Rădulescu, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în C.A.E.R., a plecat simbătă seara spre Moscova, pentru a participa la lucrările celei de-a XXVIII-a ședințe a Comitetului Executiv al C.A.E.R.La plecare, în Gara de nord, delegația a fost condusă de tovarășii

vicepre- Miniștri, Janos Fazekas, vicepreședinte Consiliului ..de Miniștri, Aurel joii, ministrul finanțelor, Mihai Marin, adjunct al ministrului afacerilor externe, de membri ai conducerii altor ministere și instituții centrale economice.Au fost de față A. basadorul Uniunii București, și membri

al Vi-
V. Basov, am- Sovietice la ai ambasadei.(Agerpres)

Sîmbătă, ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalai- nen, cu soția, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc, a părăsit Capitala plecînd într-o scurtă vizită în regiunea Brașov. In drum oaspeții au făcut un popas la stațiunea experimentală viticolă de la Valea Călugărească. Seara, la Brașov, președintele Comitetului executiv al Sfatului

popular regional, Ion Mărcuș, a oferit un dineu în cinstea ministrului afacerilor externe al Finlandei. Au participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Vancea, ambasadorul României _ la Helsinki, precum și Bjorn-Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei la București, reprezentanți ai organelor locale. (Agerpres)
Conferință de presă

ȘEDINȚA BIROULUI
COMITETULUI NATIONAL PENTRU F. A. 0.La Consiliul Superior al Agriculturii a avut loc ședința Biroului Comitetului Național al Republicii Socialiste România pentru F.A.O. Avînd în vedere faptul că țara noastră va găzdui în acest an cea de-a 8-a sesiune a grupei de lucru F.A.O. pentru corectarea torenților, lupta contra avalanșelor și amenajarea bazinelor pe versanți, Biroul a analizat stadiul pregătirilor ce se fac pentru buna ei desfășu-

rare. Au fost stabilite traseele și obiectivele ce vor fi vizitate, comunicările științifice ce urmează să fie prezentate de specialiști români și s-au definitivat alte măsuri organizatorice.Biroul a analizat, de asemenea, măsurile privind participarea țării noastre la activitatea Organizației Națiunilor Unite pentru alimentație și agricultură (F.A.O.).(Agerpres)

ZIUA CEFERIȘTILOR

Sîmbătă dimineața a avut loc o conferință de presă, organizată cu prilejul vizitei în țara noastră a ministrului afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen. Au participat reprezentanți ai presei centrale, radio-televiziunii, precum și corespondenți ai presei străine.Răspunzînd la întrebările ziariștilor, ministrul de externe al Finlandei și-a exprimat satisfacția pentru convorbirile interesante și utile pe care le-a avut în România și pentru prilejul oferit de a vizita țara noastră. El a arătat că guvernul finlandez dă o înaltă a- preciere relațiilor de colaborare cu România, relații ce se dezvoltă în diferite domenii.în continuare, oaspetele finlandez s-a referit la aranjamentul comercial pe termen lung încheiat între România și Finlanda și la dezvoltarea relațiilor comerciale româno-fin- landeze. Arătînd că „relațiile dintre țările noastre sînt bune", ministrul a adăugat că „există posibilități pentru lărgirea lor pe plan comer-

cial. De asemenea, pot fi lărgite relațiile și în domeniul cultural. La fel există posibilități de lărgire a turismului, dată fiind importanță acestui mijloc de cunoaștere între popoare și oameni". Apoi s-a referit la rolul țărilor mici și mijlocii în soluționarea problemelor internaționale, a prezentat activitatea desfășurată de Finlanda privind traducerea în viață a rezoluției adoptată de O.N.U. cu privire la relații de bună vecinătate între statele europene indiferent de orînduirea lor socială. In încheiere Ahti Karjalainen a vorbit ziariștilor despre unele probleme economice, sociale și culturale ale Finlandei. La conferința de presă au fost prezenți Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Vancea, ambasadorul României la Helsinki, Bjorn- Olof Georg Alholm, ambasadorul Finlandei la București, persoanele oficiale care îl însoțesc pe oaspetele finlandez, funcționari superiori din M.A.E.

SCHIMB DE SCRISORI CU PRI
VIRE LA ARANJAMENTUL DE 
SCHIMBURI ÎN DOMENIILE 
CULTURII, ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 
ȘI ȘTIINȚEI, ÎNTRE ROMANIA 
ȘI S.U.A. PE ANII 1967—1968La 18 februarie a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe schimbul de scrisori cu privire la Aranjamentul de schimburi în domeniile culturii, învățămîntului și științei între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Ame- ricii pe anii 1967—1968 și Programul de aplicare a acestuia pe anul 1967.Din partea română, fost semnate (’ junct al ministrului afacerilor externe, iar din partea americană de Richard H. Davis, ! Statelor Unite la București.Au participat membrii două delegații, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

jS-au încheiat campionatele

j republicane de patinaj artistic

(Urmare din pag. I)Pentru realizarea unui asemenea trafic, în continuă creștere, în acest an câile ferate vor fi înzestrate cu noi mijloace moderne, printre care peste 100 de locomotive Diesel de diferite tipuri și locomotive electrice, 130 de vagoane de călători și aproape 4 400 vagoane de marfă în echivalent pe 4 osii. O dată cu extinderea instalațiilor de centralizare electrodinamică, a blocului automat de linie și a centralizării tip dispecer, prin telecomandă, a- nul acesta va începe dotarea locomotivelor cu autostop, care verifică vigilența mecanicului în apropierea semnalelor și, în caz de nerespectare a indicațiilor acestora, opresc automat trenul.Cea mai înaltă îndatorire a lucrătorilor din sectorul căilor ferate 
este de a asigura funcționarea ne
întreruptă, cu precizia unui meca
nism de ceasornic bine pus la 
punct, a transporturilor feroviare, 
a acestui sistem circulatoriu prin 
care pulsează din plin, zi de zi, 
viața întregii economii naționale, în această privință, munca noastră, a lucrătorilor din transportul feroviar, este călăuzită de sarcinile de mare însemnătate recenta Consfătuire a activului de bază al lucrătorilor de la calea ferată. Indicațiile date de conducerea partidului, prin cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., au înarmat pe toți oamenii muncii care lucrează în acest sector cu un program concret de muncă, de acțiune, în vederea îmbunătățirii continue a activității la calea ferată, pentru asigurarea unei deserviri prompte și ireproșabile a economiei naționale și călătorilor, pentru creșterea prestigiului căilor noastre ferateConcomitent cu preocuparea pentru satisfacerea integrală a cerințelor de transport, în fața tuturor 
ceferiștilor, indiferent de postul sau 
munca pe care o îndeplinesc, stă 
sarcina imperioasă de a asigura 
desfășurarea transporturilor în con
diții de deplină siguranță a circu
lației, principala expresie a calității 
muncii noastre. In transportul feroviar, orice neglijență, orice abateri de la regulile de siguranță a circulației, orice manifestare de indisciplină poate provoca pierderi ireparabile pentru economia națională. Sînt numeroși ceferiști care în munca lor dau dovadă de un înalt simt al datoriei și răspunderii pe care o au față de viețile călătorilor din trenuri și față de bunurile încredințate, neprecupețindu-și eforturile pentru deplina integritate a transporturilor. La calea ferată însă toți trebuie să dea dovadă de aceeași muncă conștiincioasă și disciplină, de o temeinică pregătire profesională, de adevărată pasiune pentru meseria de feroviar. Măsurile luate de conducerea ministerului nostru în scopul întăririi disciplinei și ordinii în serviciu, îmbunătățirii muncii de control și îndrumare și instruirii profesionale a sa- lariaților din exploatare, vor fi în continuare adîncite și aplicate cu fermitate, astfel îneît acest organism vital pentru economia națională, calea ferată, să funcționeze în mod exemplar.Cu aceeași stringență se impune 
să fie îmbunătățită și regularitatea 
circulației trenurilor, care consti
tuie o altă sarcină de bază pusă

desprinse din

de partid în fața lucrătorilor de la 
calea ferată. Esențial în această privință este ■ să se alcătuiască un grafic de circulație cît mai realist, corespunzător posibilităților și cerințelor de transport. Recent, pe baza indicațiilor conducerii partidului, colegiul ministerului nostru a stabilit o serie de măsuri care, concretizate în noul grafic de circulație, vor asigura legături mai operative între diferitele centre industriale și regiuni ale țării, o deservire mai bună a călătorilor.Deosebit de importantă este, de asemenea, problema economicității, a rentabilității transportului, care are consecințe favorabile asupra tuturor sectoarelor economiei naționale. în acest sens, trebuie să fie luate în continuare măsuri chibzuite pentru creșterea productivității muncii și reducerea prețului de cost — domenii în care există rezerve mari. O atenție sporită se cuvine acordată realizării unor indicatori de calitate superiori celor din anul trecut, prin utilizarea mai bună a mijloacelor de remorcare și transport, la întreaga lor capacitate și în mod rațional, prin intensificarea ritmului de mecanizare și automatizare a muncii, îndeosebi la procesele de exploatare, la lucrările de întreținere a căii, precum și la operațiile de încărcare-descărcare.în lumina sarcinilor desprinse din recenta Consfătuire cu activul de bază de la calea ferată, e necesar 
să privim cu toată răspunderea în
datorirea de seamă pe care o avem 
de a îmbunătăți condițiile de con
fort și deservire a călătorilor în 
trenuri și stații. în acest sens au fost luate o serie de măsuri pe care le vom urmări îndeaproape Trebuie să asigurăm oamenilor muncii o deservire civilizată, așa cum merită harnicii constructori ai societății noastre socialiste.Toate acestea sînt obiective esențiale ale muncii ceferiștilor, pe care ei le trec în revistă astăzi, de ziua lor, conștienți de marea răspundere pe care o au față de patrie și poporul muncitor, hotărîti sâ le ducă exemolar la îndeplinire, să ridice activitatea căilor ferate la nivelul înaltelor cerințe ale economiei noastre în etapa actuală. Muncind cu pricepere și inițiativă, dînd dovadă de o ’ înaltă disciplină și răspundere în producție — așa înțeleg ei să răspundă grijii calde și permanente pe care partidul și guvernul o poartă îmbunătățirii condițiilor lor de muncă și de viață. Măsurile aprobate recent de conducerea partidului și statului privind îmbunătățirea salarizării unor angajați din sectoarele cheie ale circulației, precum și pentru îmbunătățirea criteriilor de abordare a uniformelor, sînt o nouă mărturie în această direcție. Aceste măsuri au găsit un larg ecou în rîndurile lucrătorilor de la calea ferată.Sărbătorind ziua lor, harnicii ostași a' drumului de fier își înzecesc eforturile pentru obținerea de rezultate din ce în ce mai bune în muncă, hotărîți să-și sporească contribuția la opera măreață a întregului popor de continuă înflorire și propășire a României socialiste.

în dezbatere activitatea

industriei poligrafice
Cadre de conducere și tehnice din 

unitățile poligrafice din întreaga țară, 
reprezentanți ai unor instituții centrale 
și ai editurilor au analizat timp de trei 
zile în Capitală activitatea industriei po
ligrafice pe anul 1966.

Atît darea de seamă, cit și discuțiile 
au relevat o serie de realizări ale în
treprinderilor și trustului poligratic : 
apariția la timp a manualelor școlare, 
trimiterea pentru export a unui volum 
de tipărituri de aproape două ori și 
jumătate mai mare decît în 1965, creș
terea nivelului calitativ al producției, 
îmbunătățirea tehnologiilor folosite, 
scăderea cheltuielilor de fabricație.

O analiză temeinică a fost făcută 
aspectelor negative din activitatea poli
grafică și măsurilor ce se impun pentru 
înlăturarea lor. Printre altele, a fost re-

Pentru
p articipanții
la PronoexpresDatorită faptului că la concursul special Pronoexpres nr. 6 din 8 februarie 1967 s-au depus pentru omologare un număr foarte mare de premii, plata acestora se va face astfel :

A. Premiile obișnuite în bani 
de la extragerile I și a II-a :— In Capitală, începînd de marți 21 ora 10.— In țară, mandatecirca ceperea plății în Capitală.

B. Premiile suplimentare în 
bani de la extragerile a III-a 
— a Vl-a :— In Capitală, începînd de luni, 27 ' ' ora 10.— In țară, mandatecirca ceperea plății în Capitală.Pentru evitarea aglomerației se reamintește participanților cîștigători că pot ridica premiile timp de 45 de zile de la data concursului, adică pînă la 25 martie 1967.

februarie 1967prin C.E.C. și poștale, după 4 zile de la în
februarie 1967,prin C.E.C. și poștale, după 4 zile de la în-

vremea

Expozițieîn holul noii clădiri a telefoanelor din Constanța a fost deschisă sîmbătă după-amiază o expoziție de mărci poștale trimisă de Asociația filateliștilor din R. D. Vietnam. Exponatele redau aspecte din munca și viața eroicului popor vietnamez, momente din lupta sa pentru apărarea independenței și suveranității naționale, împotriva inter- venționiștilor americani.

Ieri în țară : Vremea a continuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil, mai mult noros în Banat și Transilvania, unde s-au 
semnalat precipitații izolate sub formă de ploaie și ninsoare. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări pînă la tare în Banat și 
Moldova. Temperatura aerului, la ora 14, oscila între minus 12 
grade la Joseni și 8 grade la Gurahonț. Izolat s-a semnalat 
ceață în sudul țării. în București : Vremea a continuați să se 
încălzească. Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat 
ratura maximă a fost de plus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 21 și 22 
țară : Vreme în general umedă, cu cer mai mult 
cădea precipitații sub formă de ploaie în cea mai

slab. Tempe-

februarie. în 
acoperit. Vor 

___r—_____ . mare parte a 
țării. Vînt potrivit din s'ud-vest. Temperatura în creștere ușoară 
la început, apoi staționară. Minimele vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, iar maximele între plus 2 și plus 
12 grade. în București : Vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult acoperit. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere la început, apoi staționară.

levată insuficienta atenție acordată dez
voltării continue a capacităților de pro
ducție în anumite sectoare, ca și folosirii 
mai bune a utilajelor moderne de care 
dispun întreprinderile poligrafice, în 
vederea realizării unor lucrări poli
crome mai complicate, superioare din 
punct de vedere artistic. Deficiențe 
s-au observat și în ceea ce privește 
apariția la timp a unor publicații de 
presei, iar numărul reclamațiilor asu
pra cărților livrate cu defecte se men
ține încă ridicat. Aprovizionarea cu 
materiale se face încă în mod neritmic, 
iar de multe ori calitatea cernelurilor 
și a hîrtiei e sub orice critică.

Participanții la discuții au făcut 
propuneri concrete pentru înlăturarea 
acestor deficiențe, subliniind îndeosebi 
necesitatea folosirii 
tăților de lucru, 
fice a producției, 
lor de fabricație, promovării mai susți
nute a progresului tehnic, îmbunătățirii 
continue a calității tipăriturilor și a re
producerilor realizate. (Agerpres)

mai bune a capaci- 
organizării științi- 

reducerii cheltuieli-

(Urmare din pag. I)

f

de pe acum apa necesară 
bananierilor, îngrășăminte 
chimice sînt depozitate ici- 
colo pentru a fi împrăștiate.

— înainte se spunea că 
aceste terenuri nu se pot 
cultiva, povestește Juan 
Cordobi, secretarul organi
zației U.T.C. din ferma Ju
ragua. Dar, de fapt, acest 
sol roșu-cărămiziu, denumit 
arcillo arenoso (argilă nisi
poasă), cu o aciditate de 
6—7 la sută, e un sol foar
te prielnic bananierilor. Mă 
refer atît la banana-fruct cît 
și la banana-legumă. (Intr-a
devăr, am mîncat mai tîrziu 
o friptură cu niște exce- 
lenți cartofi-pai care nu e- 
rau altceva decît banane- 
legumă).

Producția acestei planta
ții nu e încă stabilită, dar 
tinerii mei interlocutori îmi 
oferă cîteva cifre edifica
toare : un caballeria (13,5 
ha) cuprinde 31000 bana
nieri, un bananier produce, 
în medie, 4—5 „mănos" 
(ciorchini de banane), un 
„mano" cîntărește 8—9 livre 
(o livră-=453,592 gr.). N-am 
mai efectuat calculul, dar 
rezultatul pare a fi apre
ciabil.

Juan Cordobi mă invită 
cu amabilitate la prima re
coltă care se va strînge în 
luna noiembrie a acestui 
an, deci după numai 13 
luni de la punerea seminței 
în pămînt 1 Vitalitatea ba
nanierilor nu e întrecută, se 
pare, decît de 
voioșia tinerilor 
constituiți într-o 
aproape 200 de 
o pasiune care 
nu numai în muncă. Izolată 
de lume în această cîmpie 
roșie, brigada continuă să 
învețe, să facă sport.

Guillermo Martinez, res
ponsabil cultural al brigă
zii, vorbește cu patos des
pre „superacion", o acțiune 
de depășire și autodepășire 
în domeniul profesiunii și al 
culturii generale, în care 
sînt cuprinși aproape toți 
tinerii. Brigada are în mij
locul ei doi profesori, dar 
vor mai veni și alții și se

pasiunea și 
de aici, 

brigadă cu 
membri. E 
se exprimă

I
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celor

Pe patinoarul artificial 
gust" din Capitală s-au 
aseară campionatele republicane de 
patinaj artistic. La seniori, noul 
campion al țării este tinărul pati
nator Mihai Stoenescu (Școala 
sportivă nr. II) care s-a prezentat 
bine pregătit atît la figurile obli
gatorii, cit și la programul de „li
bere", totalizind 869,3 puncte. Fos
tul campion, Marcel Comanici 
(Dinamo), a ocupat locul doi, iar 
Nicolae Belu (Constructorul) locul 
trei. La feminin, Elena Moiș

„23 Au- 
incheiat

(I.C.P.) și-a păstrat titlul fiind se
condată de Beatrice Huștiu. Proba 
de perechi a fost ciștigată de cuplul 
Liliana Georgescu—Radu Ionian 
(I.C.F.).

Pe locul intii la junioare s-a cla
sat Doina Ghișerel (Școala sporti
vă nr. II), iar la juniori a ieșit în
vingător Gh. Fazekaș (Dinamo). 
Astăzi, de la ora 16, tot la patinoa
rul „23 August" are loc programul 
de demonstrații la care își vor da 
concursul fruntașii campionatelor. 

(Agerpres)

PRIMIRE LA M.A.E.Sîmbătă, adjunctul ministrului Afacerilor Externe, George Maco- vescu, a primit în audiență pe Kobina Daniel Gwira, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ghana în Republica Socialistă România.
★In cadrul schimburilor culturale dintre Republica Socialistă România și Uniunea Sovietică a sosit în Capitală o delegație a Ministerului învățămîntului din R.S.F.S. Rusă, condusă de S. V. Ciulkov, director general în acest minister. Timp de două săptămîni, oaspeții sovietici vor vizita școli generale de 8 ani, licee de cultură generală și institute pedagogice din centrele universitare București și Cluj, se vor întîlni cu profesori din învățămîn- tul de cultură generală și superior. (Agerpres) Voleiul, sport colectiv, sport de echipâ. Mingea e deasupra fileului dar, 

pe tot terenul, jucătorii așteaptă cu încordare să intervină 
Foto : S. Cristian

Azi în Capitală
La Pitești în C. O. T.

FOTBAL PE STADIONUL 
„23 AUGUST"

RUGBI
LA „CONSTRUCTORUL"

Dinamo Pitești
Un atractiv cuplaj de fotbal, 

în cadrul căruia se vor dispu
ta două partide amînate din 
turul campionatului categoriei 
„A".

La ora 13,15 se vor întîlni 
Rapid și Petrolul, iar în conti
nuare Steaua va primi replica 
echipei Farul.

VOLEI IN SĂLILE 
GIULEȘTI ȘI DINAMO
Reîncep campionatele repu

blicane de volei. In sala Giu- 
lești (cu începere de la ora 9) 
au loc partidele : Rapid Bucu- 
rești-Țesătura Piatra Neamț 
(iem.) ; C. P. București-Penicili- 
na Iași (iem.) ; sala Dinamo 
(ora 11) : Dinamo București- 
Alumina Oradea (mase.).

vor crea condiții adecvate 
de învățătură în orele libe
re. Era o amiază duminica
lă cînd mi-am luat rămas 
bun de la expansivii și prie
tenoșii brigadieri. Deși soa
rele ardea strașnic, o parte 
din ei improvizaseră o par
tidă de „pelota" (sport na
țional, seamănă bine cu 
oină noastră), în vreme ce 
„sedentarii" preferau răcoa
rea dormitoarelor. Printre 
aceștia, Mario Portilla Re
yes studia cu^hărnicie o 
cărțulie. Era o culegere de 
texte, deschisă la cîntecul

Trei meciuri de rugbi pen
tru „Cupa de iarnă". La ora 
9,30 vor juca formațiile Gloria 
și Grivija Roșie, iar apoi 
Steaua cu Progresul și Cons
tructorul cu Dinamo.

Dinamo Zagreb
• Meciul va fi transmis la radio

BASCHET 
LA „FLOREASCA"

Partide din etapa a doua a 
returului campionatelor repu
blicane : ora 9: T. V. Bucu- 
rești-Voința Brașov (fem.) ; ora 
10,45: Steaua București-Uni- 
versitatea Cluj (mase.).

Intre cele două jocuri, spec
tatorii vor putea asista la o 
demonstrație de mini-baschet 
la care își vor da concursul 
echipele Școlilor sportive din 
București și din Pitești.

Astăzi stadionul din „Trivale" găzduiește o atractivă partidă internațională de fotbal : Dinamo Pitești—Dinamo Zagreb. întîlnirea se dispută în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei orașelor tîrguri".
Radiodifuziunea română trans

mite acest meci — alternativ cu 
partida Steaua—Farul, care are loc 
pe stadionul „23 August" din Bucu
rești — începînd de la ora 15 (pro
gramul I).

„E1 abuelo" îmi întinde 
în căușul palmei cîteva 
căpșuni abia culese. E ne
răbdător, ochii lui mă isco
desc ; interpretul mă lămu
rește : Cum sînt ? Sînt ca 
ale voastre ?

— Da. Sînt dulci, aroma
te, sînt ca ale noastre.

Sînt primele căpșuni cul
tivate în Cuba.

Ne aflăm pe 
„Planului special Banao", o 
fermă întinsă, un 
borator agricol" în care se 
experimentează culturi noi 
— căpșuni, viță de vie,

fetele din Banao culeg cea
pa, înnobilînd această sim
plă și obișnuită ocupație 

i cîntecele

teritoriul

imens „la-

prin farmecul și 
tinereții lor.

Era seară. în 
autobuzelor, fetele din Ba
nao își făceau cumpărături 
la un mic magazin de cam
panie. Printre răcoritoare, 
articole cosmetice și alte 
mărunțișuri, tronau la loc de 
cinste, păpușile. Ce căutau 
păpușile acolo, în acea cîm
pie fierbinte și roșie, aflată 
în plină geneză ?

La Banao lucrează peste

așteptarea

Peisaje noi

sub soarele tropicelor
„Tu ventana", (Fereastra 
ta), un bolero la modă. Nu 
l-am întrebat nimic pe Ma- 
rio, dar mi-am dat seama 
că undeva, o fereastră îl 
așteaptă. Pentru că, mai a- 
les la această vîrstă, viața 
cubanezilor e întotdeauna 
însoțită de cîntec.

Căpșuni 
și păpuși

Lui Manuel Ramirez 1 se 
spune „el abuelo" (buni
cul), deși nu are o vîrstă 
prea respectabilă. De unde 
provine atunci porecla ? A 
început să muncească de pe 
cînd avea 12 ani, a străbă
tut provinciile țării învățînd 
mai multe meserii, a fost 
timp de 30 de ani telegra
fist. E un receptacol de 
viață concentrată, de expe
riență și de înțelepciune, ca 
un venerabil bunic.

meri, precum și culturi exis
tente dar puțin răspîndite 
— ceapă, sparanghel.

Părăsim cîmpul de căp
șuni, irigat prin aspersiune 
și străjuit de palmieri, por
nind spre marele sector le
gumicol al fermei. întrucît 
nu reușim să ne punem de 
acord în privința semnifica
ției cuvîntului „cebolla" 
(pronunțat seboia), mai 
parcurgem cîțiva kilometri 
pentru a rezolva disputa 
lingvistică chiar la fața lo
cului. Ei bine, misterioasa 
„cebolla" se dovedește a fi 
binecunoscuta ceapă. Dar, 
pentru evitarea oricărei con
fuzii, trebuie s-o gust și 
să-mi dau părerea, ca și în 
cazul căpșunilor.

Ceapa domnește aici pe 
suprafețe întinse, urmînd ca 
în anul viitor 
de caballerias 
600 destinate

Probabil că

să ocupe 60 
din totalul de 
noilor culturi, 
în aceste zile

1 500 de femei. Unele din 
ele au copii, altele au su
rori mai mici sau nepoți. 
Atmosfera de dragoste și 
prețuire cu care sînt încon
jurați copiii impune omni
prezența jucăriilor. Păpușile 
din micul magazin, pudrate 
cu praful roșu al cîmpiei, 
dezvăluiau parcă sensurile 
largi, profund umane, ale 
acestui efort care transfor
mă hățișuri în grădini.

Dar izvoarele din care se 
inspiră, direcțiile spre care 
se îndreaptă acest efort co
lectiv, mi-au fost lămurite 
de Carmelo Romano, secre
tar al Comitetului de partid 
al municipiului Banao.

„Planul special Banao" ca 
și ferma Juragua, fac parte 
dmtr-un plan mai vast de 
diversificare a agriculturii 
și, în același timp, de dez
voltare complexă a fiecărei 
provincii. Printre criteriile 
care stau la baza acestui

plan se numără și cele de 
oidin climatic. Dacă o anu
me cultură, să spunem, de 
cafea, e concentrată într-o 
singură provincie, un ciclon 
abătut asupra acesteia poa
te compromite întreaga pro
ducție de cafea a țării. Re
partizarea aceleiași culturi 
în mai multe provincii di
minuează substanțial efectul 
distrugător al cicloanelor.

Dar, în afară de impor
tantele aspecte economice, 
aceste eforturi de diversifi
care a agriculturii compor
tă și un însemnat aspect 
social. Se pune în valoare 
o forță de muncă altădată 
nefolosită, se imprimă ritm 
și viață unor așezări în care 
altădată domnea monotonia 
și sărăcia.

Ce l-a determinat pe „el 
abuelo" să-și părăsească, 
după 30 de ani, telegraful 
și să vină să lucreze în a- 
gi icul tură ? Ce i-a făcut pe 
tinerii de la Juragua, pe fe
tele și femeile de la Banao 
să părăsească orașele și sa
tele natale, dăruindu-și ani 
din viață agriculturii ? Forța 
și farmecul acestei geneze, 
pe care o creează cu mîinile 
lor ; sensurile și optimismul 
unui destin generos și demn, 
nevisat odinioară.

...în apropiere se profi
lează culmile domoale ale 
munților Escambray. Dealuri 
coboară, mai abrupt sau mai 
lin, pînă în această vale a 
făgăduinței creată de om. 
Peisajul e de o liniște și de 
o frumusețe paradisiacă. De 
aceea tresar auzind cuvinte
le, pe care le înțeleg fără 
ajutorul interpretului : Aici 
am luptat cu sapa și cu mi
traliera în același timp. Cu 
sapa împotriva hățișurilor de 
marabu, cu mitraliera, îm
potriva bandelor de contra
revoluționari, care se aciui- 
seră în munți încercînd să 
ne zădărnicească munca. 
Pentru ca acest pămînt să 
devină fertil, au căzut oa
meni.

Revăd și azi gesturile de 
îndrăgostit cu care „el a- 
buelo" desfăcea frunzele 
căutînd căpșunile roșii, năs
cute nu numai din sevele 
solului, ci și din pasiunea și 
lupta oamenilor.



Demonstrații
la Madrid
si Barcelona
5
BARCELONA 18 (Agerpres). 

— Vineri seara, în centrul Bar
celonei a avut loc o demonstra
ție în cadrul căreia aproximativ 
1 000 de studenți și muncitori au 
manifestat în sprijinul sindicate
lor libere (interzise de autorități) 
pentru îmbunătățirea salariilor 
și a condițiilor de învățămînt și 
dizolvarea poliției secrete spanio
le. La intervenția poliției, care a 
împrăștiat demonstrația, au fost 
arestate 20 de persoane. In cursul 
ciocnirilor, un reporter al tele
viziunii americane a fost grav 
maltratat de polițiști, deși el a 
prezentat permisul de corespon
dent străin, eliberat de autorită
țile spaniole (în fotografie : răni
tul primind un prim ajutor me
dical). f

O altă demonstrație a studen
ților și muncitorilor a avut loc la 
Madrid, în fața universității. Po
liția a operat și aici arestări în 
rîndul studenților. La Tarrsa, un 
centru industrial din regiunea 
Barcelonei, au avut loc ciocniri 
între mai multe sute de demon
stranți și polițiști. Au fost rănite 
zece persoane, printre care un 
polițist, și au fost arestați mai 
mulți demonstranți.

OLANDA IN CĂUTAREA UNEIA

FORMULE GUVERNAMENTALE— Regina însărcinatZijlstra să de forma-
HAGA 18 (Agerpres). Juliana a Olandei l-a pe fostul premier Jelle examineze posibilitățilere a unui nou guvern în baza rezultatelor alegerilor parlamentare de miercuri. Misiunea lui Zijlstra este strict informativă, el urmînd să raporteze suveranei asupra convorbirilor pe care le va avea

cu liderii diferitelor partide politice. Sarcina sa este dificilă, dat fiind situația parlamentară complicată care a reieșit din alegeri. Nu este sigur că, în cazul în care va reuși să pună la punct o formulă guvernamentală, Zijlstra va deveni primul ministru al țării. Se știe că el și-a manifestat dorința de a se retrage din viața politică.
LISTA VIITORULUI
GUVERN BRAZILIANRIO DE JANEIRO 18 (Agerpres). — Lista celor 16 miniștri ai viitorului guvern al mareșalului Costa e Silva, președintele ales al Braziliei, care va fi investit la 15 martie, a fost confirmată oficial de către purtătorul de cuvînt al viitorului președinte, Nario David Andreazza. Principalele posturi au fost ocupate de reprezentanți ai grupului militar care au participat la înlăturarea, în 1964, a fostului președinte Goulart. La externe a fost numit Magalhaes Pinto, bancher și fost guvernator al statului Minas

Gerais. La interne figurează generalul Alfonso de Albuquerque, la Ministerul Finanțelor — Delfim Neto, fost ministru de finanțe în statul Sao Paulo, la Ministerul Planificării — Helio Beltrao, care a ocupat acest post în guvernul lui Carlos Lacerda din statul Guana- bara.Dintre cei 16 miniștri, nouă sînt militari, ceea ce dovedește că viitorul cabinet are puține șanse de a se abate prea mult de la linia stabilită de actualul regim.
0 declarație a premierului DanemarceiCOPENHAGA 18 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la un dineu oferit de Clubul american din Copenhaga, organizație care reunește pe reprezentanții cercurilor de afaceri americane, precum și pe diplomați americani, primul ministru al Danemarcei, Otto Krag, a ținut să sublinieze „îngrijorarea deosebită a guvernului său în legătură cu continuarea războiului din Vietnam".Primul ministru danez a relevat că războiul din Vietnam „împiedică progresul pe calea spre o destindere între Est și Vest și creează

o primejdie pentru pacea în lumea întreagă". Otto țat în favoarea crete menite să tarea problemei tre acestea, el a citat încetării raidurilor aeriene americane asupra Republicii Democrate Vietnam și recunoașterea Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud.

Krag s-a pronun- unor măsuri conducă la reglemen- vietnameze. Prin- necesitatea

După vizita lui Wilson la Bonn

Dificultățile persistă
LONDRA 18 (Agerpres). — într-o corespondență din Bonn, postul de radio B.B.C. dezminte afirmațiile agenției Reuter, în sensul că în cadrul întrevederilor anglo—vest-ger- mane, premierul britanic Harold Wilson a obținut din partea cancelarului Kiesinger promisiunea că va sprijini eforturile Angliei în vederea aderării la Piața comună. Corespondentul din Bonn aL postului de radio britanic relevă printre altele : „Este adevărat că Germania occidentală sprijină Anglia în principiu, totuși cercurile politice vest- germane au convingerea că Bonnul nu poate lua măsuri practice pentru a învinge dificultățile unei aderări a Angliei la C.E.E. — inclusiv poziția președintelui de Gaulle". El a adăugat că „atitudinea destul de rece a guvernului federal este legată de relațiile sale cu Anglia în alte probleme, ca de exemplu proiectul unui tratat de neprolife- rare a armei nucleare și cheltuielile de staționare pentru trupele britanice de pe Rin".După cum se știe, britanicii au reafirmat pretenția lor ca R.F.G. să achiziționeze din Anglia echipament militar în valoare de 850 milioane mărci drept compensație pentru cheltuielile necesitate de întreținerea trupelor lor de pe Rin. în schimb, vest-germanii refuză să satisfacă cererea engleză. De data aceasta, ei n-au reînnoit nici măcar propunerea de compromis făcută anul trecut de fostul cabinet condus de Ludwig Erhard, potrivit căreia se accepta cumpărarea de material militar din Anglia în valoare maximă de 350 milioane mărci.La Bonn se recunoaște că problema întreținerii trupelor engleze și americane staționate în R.F.G» este foarte dificilă și nu se întie-

vede posibilitatea soluționării ei cu prilejul reuniunii tripartite anglo- americano-vest-germane, care se va ține în zilele de 27 și 28 februarie la Londra. Este de așteptat ca neînțelegerile în această spinoasă problemă să se răsfrîngă negativ asupra tuturor relațiilor dintre cele trei țări principale membre ale N.A.T.O.
R.S. CEHOSLOVACĂ

In sprijinul
■creșterii populațieiPRAGA 18 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., datele statistice ale anului 1966 scot în evidență faptul că în R. S. Cehoslovacă a avut loa o scădere a natalității. După o îmbunătățire de scurtă durată, în 1965 s-au născut cu aproape 10 000 copii mai puțin decît în anul 1964. Deși în 1965 s-au înregistrat mai multe căsătorii decît în anul anterior, numărul lor a fost depășit de creșterea absolută a divorțurilor. în anul 1966 indicatorii statistici din domeniile arătate mai sus sînt și mai nefavorabili. Pentru a se veni în sprijinul creșterii populației, în R. S. Cehoslovacă va fi elaborat un program larg de măsuri, printre care un loc important îl va ocupa sprijinirea familiilor cu mulți copii.

„Scrisoare

GRECIA

Deschiderea
campaniei 
preelectoraleATENA 18. — CorespondentulAgerpres, C. Alexandroaie, transmite : Grecia a intrat în campania preelectorală. Evenimentul principal care a marcat acest început de campanie a fost manifestul adresat poporului grec de liderul partidului Uniunea de centru, Papandreu, Conținutul acestui manifest care expune punctele de vedere ale Uniunii de Centru privitoare la problemele fundamentale ale țării urma , să fie expus într-o cuvînțare pe care Papandreu intenționa s-o rostească la un miting electoral organizat în sălile unui mare hotel din Piața Omonia. Din cauza viscolului, mitingul nu s-a mai ținut, deși mii de cetățeni se adunaseră în fața hotelului.
Comunicat 
chino-mauritanPEKIN 18 (Agerpres). — La Fe- kin a fost dat publicității comunicatul comun chino-mauritan. In cursul convorbirilor a avut loc un schimb de păreri, privind situația internațională actuală, dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre China și. Mauritania și alte probleme. Cele două părți au reafirmat sprijinul, pentru lupta eroică a poporului vietnamez, condam- nînd agresiunea împotriva acestui popor și exprimîndu-și încrederea fermă în victoria finală a luptei sale. Partea mauritană a reafirmat sprijinul pentru restabilirea drepturilor legitime ale Chinei la O.N.U.Cen I, ministrul afacerilor externe, a fost invitat să facă o vizită în Mauritania.

■ PARIS. Premierul laoțian, 
prințul Suvanna Fumma, a 

făcut presei o declarație în care 
a arătat că se pregătește, în 
prezent, o „amplă revizuire" a 
Constituției Laosului. Suvanna 
Fumma a precizat că la sfîrși
tul acestei luni va avea loc o 
reorganizare a cabinetului.

■ MOSCOVA. A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., a primit 
sîmbătă pe ambasadorul S.U.A. 
în Uniunea Sovietică, L. Thom
pson. Intre Kosîghin și Thom
pson a avut loc o convorbire 
privind probleme de interes 
reciproc.

■ VARȘOVIA. Sîmbătă s-a 
închis expoziția cărții ro

mânești de știință și tehnică, 
organizată in capitala R. P. Po
lone de Editura Academiei Re
publicii Socialiste România. De 
un deosebit succes s-au bucu
rat cărțile științifice șl tehnice 
tipărite în limbi străine, cum 
sint cele de istorie, sociologie, 
biologie, arheologie, finanțe 
etc.

■ BRAZZAVILLE. într-o de
clarație difuzată de postul 

de radio „Vocea revoluției Con
goleze", președintele Republicii 
Congo (Brazzaville), Massemba 
Debat, a arătat că reuniunea 
celor zece de la Kinshasa a per
mis participanților „să facă un 
nou pas pe calea unirii efortu
rilor lor în lupta împotriva duș
manului comun — imperialismul 
și colonialismul"

■ MOSCOVA. Potrivit cifrelor 
date publicității de revista 

„Vestnik Statistiki", la 1 iulie 
1966 populația Uniunii Sovietice 
era de 233 200 000 locuitori, ceea 
ce reprezintă cu 70 200 000 mai 
mult decît în 1917. Astfel, după 
numărul de locuitori, U.R.S.S. se 
situează pe locul trei in lume.

■ VENEȚIA. în urma ploilor 
torențiale care au căzut in 

ultimele 48 de ore, Ia Veneția a 
fost decretată starea de alar
mă. Piața San Marco este par
țial inundată, iar autoritățile 
au dispus instalarea a nume
roase pasarele pe străzile ora
șului. In alte părți ale Italiei, 
ca de exemplu la Torino (fo
tografia de mai jos), s-au înre
gistrat ninsori abundente.

<>- ;-■ - -

Senatori americani cer
RETRAGEREA TRUPELOR S.U.A

WASHINGTON 18 (Agerpres). — Șase senatori republicani au anunțat că au deschis o campanie pentru a obține sprijin în favoarea unei rezoluții care cere retragerea trupelor S.U.A. din Europa occidentală și organizarea unui studiu atent al situației relațiilor europene ca și a Alianței atlantice. Potrivit agenției Associated Press, planul republican, prezentat drept „o alternativă" la o rezoluție a unor senatori democrați care cere reducerea trupelor americane din Europa occidentală, a fost primit cu oarecare simpatie de fruntașii politici democrați. Unii dintre ei au indicat că văd prea puține deosebiri între cele două propuneri, iar senatorul democrat Franck Carlson a afirmat că, după părerea sa, cele două planuri trebuie să fie examinate împreună.Liderul majorității democrate din Senat, Mike Mansfield, a declarat că este mulțumit de faptul că „se manifestă un interes tot mai mare

pentru studierea schimbărilor petrecute în Europa". ,.în spatele ambelor rezoluții — relatează agenția Associated Press — se întrevede sentimentul că menținerea trupelor americane în Europa lovește în balanța de plăți a S.U.A. și că relațiile Est-Vest se îmbunătățesc". Pe ogoarele Birmaniei se apropie de sfîrșit sădirea răsadurilor de orez din 
recolta de primăvară

din Cosmos"
Ziarul mexican „Ovaciones" 

anunță că va publica o scri
soare misterioasă sosită de pe 
o altă planetă. Autorul extrate
restru, Kan lan tsu-ku, relatea
ză despre „vizitele" sale pe pă- 
mint la bordul unei „farfurii 
zburătoare". Planeta de pe care 
vine și al cărei nume nu-l dez
văluie s-ar afla la 16 mii ani 
lumină distanță de pămint, 
seamănă cu Terra noastră, 
doar că are o vegetație mai 
bogată. In trecutul îndepărtat, 
se spune în scrisoare, semeni 
de-ai lui Kan lan tsu-ku ar 
mai fi vizitat globul terestru.

Cu cîtva timp în urmă, un 
grup de savanți care experi
mentau formulele unor mesaje 
transmise în Cosmos au primit 
răspuns... Era de la un radio
amator terestru.

Turcia și
bazele N.A.T.O
0 PRECIZARE A MINISTRULUI 
TURC AL AFACERILOR EXTERNEANKARA 18 (Agerpres). — „Instalațiile militare ale N.A.T.O. de pe teritoriul Turciei nu pot fi folosite pentru zborurile avioanelor de spionaj sau pentru trimiterea de trupe în alte țări", a declarat vineri seara, în cursul dezbaterilor Adunării Naționale, ministrul de externe turc, Ihsan Sabri Caglayangil. Această declarație a constituit un răspuns la o interpelare făcută ministrului de externe de către purtătorul de cuvînt al Partidului muncitoresc din Turcia în legătură cu tratativele turco-a- mericane vizînd revizuirea a- cordurilor militare bilaterale dintre cele două țări. Partidul muncitoresc din Turcia se pronunță pentru retragerea Turciei din N.A.T.O. și evacuarea bazelor americane de pe teritoriul turc.

La începutul acestei luni, reprezentanții Austriei au încheiat la Bruxelles a 8-a rundă de negocieri cu împuterniciți! Pieței comune. Viitoarea etapă a convorbirilor ar putea avea loc, după cum presupune „Wochenpresse", în martie la Viena. Intensitatea și frecvența a- cestor preocupări corespund dezideratului exprimat de cancelarul Austriei, Josef Klaus, în cuvîntarea de Anul Nou, qare a avut într-un fel și o semnificație programatică,, în care a menționat chestiunea încheierii unui aranjament cu C.E.E. ca una din preocupările importante ale guvernului în 1967. Oficial, problema aderării Austriei la C.E.E. datează de la sfîrșitul anului 1961. Potrivit părerii vicecancelarului și ministrului comerțului, Fritz Bock, principalul negociator din partea Vienei, termenul de încheiere a tratativelor între Austria și Piața comună ar putea fi fixat chiar în anul 1967.Vecină cu Germania occidentală și Italia, două din cele mai mari state membre ale C.E.E., dar nu prea îndepărtată nici de celelalte, Austria realizează aproape jumătate din exportul ei în cele șase țări ale Pieței comune. De mai mulți ani, însă, fără ca volumul exportului să descrească, Austria înregistrează un pasiv tot mai accentuat în balanța comerțului ei exterior, rezultat în cea mai mare parte din operațiile economice cu Piața comună. După datele publicate de săptămînalul „Die Furche", veniturile nete din turism te de Austria în 1965, în de 14,574 miliarde șilingi, buit să acopere 84 la sută ficitul balanței comerciale. Dacă turismul a reușit să aducă în 1966 compensații salvatoare (circa 15,1 miliarde), deficitul balanței comerțului exterior a continuat să crească. Datele oficiale, comunicate zilele trecute de Camera federală a comerțului, arată următoarea situație : în 1966 exportul austriac în țările Pieței comune a însumat 19 530,3 milioane șilingi (un. do- lar=25—26 șilingi), înregistrînd o creștere doar de 0,6 la sută față de 1965. Iar cota parte a exportu-

rilor austriece către C.E.E. și exportul total al țării au scăzut de la 46,7 la 44,6 la sută. Importurile Austriei din țările Pieței comune au crescut în 1966 cu 10 la sută, atin- gînd valoarea de 35 556 milioane șilingi. Rezultă că deficitul Austriei în balanța comercială cu țările C.E.E. a atins 16 025,7 milioane șilingi, ceea ce înseamnă că aceste state exportă aproape de două ori mai mult în Austria decît importă din această țară.Accentuarea acestei tendințe a coincis cu consolidarea barierelor vamale puse de „cei șase" din Pia-

să se realizeze unirea cu C.E.E. sînt . abia în curs de negociere. Totuși, literatura economică s-a completat pînă acum cu cîteva lucrări destinate problemei aderării la Piața comună, iar în presă âu început să apară mai des articole tratînd chestiuni colaterale.Indiferent de adeziunea sau nea- deziunea la ideea acordului cu C.E.E., autorii studiilor sau articolelor pornesc de la situația actuală a economiei austriece. După părerea unanimă, se manifestă fenomene îngrijorătoare de stagnare a ritmului de creștere, o slabă acti-

țele politice și economice vor fi presate spre un mod de comportare mai rațional". In fraza următoare încrederea autorilor slăbește și, ca o măsură de precauție, ei declară: „In ce măsură vor fi învinse greutățile de trecere depinde în bună parte de, întreprinzători și de politica economică".înseamnă, deci, că statul austriac ar urma să renunțe la măsurile sale de protecție vamală, desigur nu deodată ci treptat, dar în orice caz punînd întreprinderile țării (în majoritate mici și mijlocii) în cursa pentru existență
„CEI ȘASE“ Șl AUSTRIA

realiza- valoare au tre- din de-

ța comună în calea mărfurilor provenite din țările terțe, ceea ce a dat temeiul unor cercuri austriece să considere realizarea unei legături cu C.E.E. un remediu pentru schimbarea acestei situații nefavorabile.Aderarea la Piața comună este susținută activ de liderii Partidului populist aflați la putere. După cum se știe, populiștii au format pînă în aprilie 1966 guverne de coaliție cu reprezentanții Partidului socialist. Inițial, Partidul socialist și-a dat și el consimțămîntul pentru intrarea în C.E.E. Cu timpul, însă, socialiștii au început să fie mai reținuți și în poziția lor au intervenit unele nuanțe. în discuțiile parlamentare asupra bugetului pe 1967, deputății socialiști au pledat pentru menținerea legăturilor Austriei cu Asociația europeană a liberului schimb (A.E.L.S.), criticînd poziția de fetișizare a Pieței comune.O amplă dezbatere publică n-a fast încă angajată deoarece condițiile concrete în care ar urma

corespondență 
din Viena

vitate de investiții, greutăți de desfacere, o creștere simțitoare a deficitului balanței comerțului exterior. Partizanii unei uniuni cu Piața comună văd în această legătură soluția pentru ieșirea din actualele dificultăți.în această direcție este formulată concluzia finală a unui studiu apărut nu de mult intitulat: „C.E.E. și urmările", grupînd cercetările a opt specialiști din diferite domenii. „Structura economică a Austriei — se spune îri încheierea studiului — va fi mai repede schimbată și îmbunătățită ca urmare a posibilităților de expansiune pe piața C.E.E. și a concurenței mai ascuțite pe piața internă ; întreprinderile și instan-

cu marile monopoluri din țările Pieței comune.Numeroși observatori arată că, evident, sînt de voltarea normale între state. întrebarea pe care o ridică indirect unele publicații este dacă liberalizarea în circulația mărfurilor între Austria și „cei șase" va contribui efectiv la creșterea exporturilor austriece în Piața comună. Intr-un ciclu de articole, ziarul „Die Presse" analizează situația unor produse și ramuri ale economiei austriece. Unul din articole intitulat „Liberalizarea comerțului este adesea o stradă cu un singur sens" demonstrează că în timp ce piața austriacă este deschisă unor mărfuri străine, nu se arată nici o șansă de export pentru produsele austriece.Un capitol special în negocierile purtate între 30 ianuarie — 2 februarie, la Bruxelles, a fost rezervat problemelor agrare. Țară în general alpină, Austria nu-

discriminările vamale nu natură să faciliteze dez- unor relații economice și reciproc avantajoase

mără mai ales gospodării țărănești relativ mici. Pentru a rezista concurenței pe piețele externe, unele ramuri ale agriculturii primesc subvenții din partea statului. „Fondurile economice austriece — se arată în lucrarea „C.E.E. și urmările" — nu vor putea, în cazul unui acord cu Piața comună, să fie menținute în funcția lor de instrumente de dirijare...".Foarte discutate între înșiși membrii Pieței comune, problemele agriculturii au fost negociate, după părerea unora din ziarele vieneze, de reprezentanții Austriei la Bruxelles cu succes. „Aplicabilitatea regulamentelor agrare ale C.E.E. la condițiile austriece — menționa „Die Presse" — s-ar fi examinat amănunțit și s-ar fi a- juns la convingerea că ea (aplicabilitatea) este adaptată cerințelor agriculturii austriece". Dat fiind faptul că Austria nu devine un membru al Pieței comune ca „cei șase", ci semnează doar un „aranjament" cu comunitatea, acordul dat regulamentelor agrare ale C.E.E. o obligă să se conformeze în viitor unor măsuri elaborate fără participarea sa (de exemplu, fixarea anuală a prețurilor produselor agrare).t)ar problema cea mai disputată pe planul relațiilor externe este compatibilitatea unei eventuale forme de legătură între Austria și Piața comună cu prevederile Tratatului de stat. în ultima vreme, autoritățile austriece au depus serioase eforturi spre a convinge guvernele celor patru țări semnatare ale Tratatului de stat (Anglia, Franța, Uniunea Sovietică și S.U.A.) să-și dea consimțămîntul pentru candidatura Vienei la Bruxelles.Este evident că integrarea Austriei în Piața comună constituie un act cu multiple implicații, • unele din ele încă neconturate. De fapt, optimismul celor mai aprigi susținători ai acordului cu C.E.E. trece acum printr-o fază de moderare.

BM PRAGA. în capitala Ceho- 
” slovaciei s-a deschis vineri 
prima expoziție de artă con
temporană din Republica Fede
rală a Germaniei. Sînt expuse 
peste 250 de lucrări, printre 
care se numără picturi, desene 
și sculpturi ilustrind dezvolta
rea artelor plastice în R.F.G., 
în ultimele două decenii.

■ DAKAR. în drum spre pa
trie, după încheierea vizitei 

oficiale de patru zile în Guineea, 
delegația parlamentară iugoslavă 
condusă de Edvard Kardelj, pre
ședintele Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, s-a oprit la 
Dakar, unde a avut întrevederi 
cu o serie de personalități se- 
negaleze.

H| NEW YORK. Cabina „A- 
polio" în care și-au pierdut 

viața cei trei cosmonauți ame
ricani a fost dată jos de pe 
racheta „Saturn”, unde se afla 
instalată în momentul tragicei

experimentări (fotografia de mai 
sus). Ea va fi demontată piesă 
cu piesă pentru a fi comparată 
cu părțile componente ale unei 
nave de același tip, în speranța 
depistării cauzelor practice ale 
aprinderii oxigenului din ca
bină, care a provocat moartea 
celor trei cosmonauți.

Petre STANCESCU ]
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