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REFLECȚII PE MARGINEA DATELOR RECENSĂMÎNTULUI ANI

MALELOR 1967 Șl CONCLUZII PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE

Nicolae GIOSAN
președintele Consiliului Superior al Agriculturii

în cadrul procesului de dezvol
tare intensivă și multilaterală a 
agriculturii țării noastre, în struc
tura producției și a veniturilor din 
această ramură a economiei națio
nale — așa cum s-a subliniat în 
documentele de partid — zooteh
nia trebuie să ocupe un loa pre
ponderent. Calea parcursă în a- 
ceastă direcție este sugestiv ilus
trată de datele recensămîntului a- 
nimalelor din acest an, care arată 
o serie de rezultate pozitive atît 
în ce privește sporirea efectivelor, 
cit și a producției acestora. Astfel, 
la 3 ianuarie 1967, efectivele de 
bovine insumau 5190 mii de ca
pete, cu 255 mii mai mult față de 
perioada corespunzătoare din anul 
trecut. Creșteri simțitoare s-au 
realizat și la celelalte specii. Se 
remarcă sporul de un milion de 
ovine și 3 435 mii de păsări, față 
de numărul existent la aceeași 
dată din anul precedent. Este de e- 
vidențiat, de asemenea, faptul că în 
1966, sporirea efectivelor s-a rea
lizat în condițiile în care au fost 
tăiate în abatoarele 
ale cu 98 mii de bovine mai mult 
față de anul anterior, 
subliniate și realizările dobîndite 
în ceea ce privește creșterea greu
tății medii a bovinelor destinate 
abatorului cu 17 kg la adulte și 
cu aproape 20 kg la tineretul bo
vin. Numai prin mărirea greutății 
medii la tineretul bovin s-a obți
nut un spor de 13 340 tone de car- 
ne-viu, echivalent cu o economie de 
55 mii animale, iar la bovinele a- 
dulte un spor căruia îi corespun
de o economie de 9 540 de animale. 
Mărirea șeptelului a avut loc în 
condițiile îmbunătățirii aprovizio
nării cu carne a populației.

Ca un rezultat al măsurilor 
luate de partid și guvern, după în
cheierea, în 1962, a cooperativiză
rii agriculturii, s-a realizat o creș
tere a șeptelului, care însumează 
o jumătate de milion de bovine. 
1,8 milioane de ovine și 700 mii 
de porcine.

Din analiza cifrelor recensămîn
tului se desprinde tendința de «reș- 
tere mult mai rapidă a efectivelor 
în regiunile cu tradiții în crește
rea animalelor, cum sînt Cluj, Ma
ramureș, Suceava, Mureș-Autono- 
mă Maghiară, Crișana, Brașov, 
Hunedoara, unde s-a înregistrat 
circa 70 la sută din sporul total de 
bovine. Este de remarcat că aceste 
regiuni, care dețin 56,4 la sută din 
suprafața de pășuni și finețe și 
32,1 Ia sută din terenurile cultivate 
cu plante furajere, au o pondere 
de 43,4 la sută din totalul bovine
lor, ceea ce arată că tendința de 
creștere a efectivelor manifestată 
anul trecut în aceste zone poate și 
trebuie să fie intensificată.

Desigur, realizările îmbucurătoa
re obținute pe ansamblul agricul
turii merită să fie relevate, dar, în 
același timp, nu trebuie trecute cu 
vederea o serie de lipsuri eviden
țiate cu prilejul recensămîntului. 
Cu toate că efectivele totale de 
porcine au crescut în oarecare mă
sură, a avut loc o scădere de peste 
138 mii de capete în regiunile Mu- 
reș-Autonomă Maghiară, Brașov, 
Argeș și Cluj. De asemenea, în 
regiunile Galați și Oltenia, efec
tivele de bovine țcreso cu foarte 
puțin, iar în regiunea Dobrogea — 
de altfel singura din țară — se în
registrează o scădere numerică la 
această specie. ’

Așa cum rezultă din datele re
censămîntului, una dintre direcți
ile in care trebuie să se îndrepte 
eforturile lucrătorilor și specialiș
tilor din agricultură este mărirea 
producției medii de carne, lapte, 
lină etc. Anul trecut, gospodăriile 
de stat au obținut peste 3 000 1 
de lapte pe vacă furajată, iar în 
cooperativele agricole producția 
medie a crescut cu 200 l față de 
anul 1965. Comparativ cu cifrele 
înscrise in contractele încheiate, 
cooperativele agricole au vîndut Ia 
fondul central al statului cu circa 
1 milion litri de lapte mai mult, 
în cooperativele agricole din re-

giunea Cluj, producția de lapte pe 
vacă furajată a crescut cu 451 1, 
în cele din regiunea Mureș-Auto- 
nomă Maghiară cu 363 1, Bacău cu 
329 1. Considerăm că succesele do- 
bîndite constituie o bună bază de 
plecare pentru punerea în valoare 
a marilor rezerve de care dispune 
zootehnia în ceea ce privește mă
rirea substanțială a producțiilor 
medii, aceasta fiind calea princi
pală de satisfacere a cerințelor 
crescînde de produse animale.

In acest an și în anii următori, 
eforturile noastre vor fi îndreptate 
spre rezolvarea acelor probleme de 
care depind mărirea, în continua
re, a șeptelului, creșterea produc
ției medii, îmbunătățirea calitati
vă a animalelor, schimbarea 
tului dintre matcă și total 
rentabilizarea zootehniei.
aceasta, Consiliul Superior al A- 
griculturii a prevăzut aplicarea 
unui complex de măsuri organiza
torice și tehnice privind creșterea, 
hrănirea și reproducția la animale, 
care constituie premise esențiale 
pentru definitivarea zonării și rea-
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ÎN INDUSTRIA

PETROLULUI

0 LARGĂ
ACȚIUNE
DE REN
TABILIZARE

In industria petrolului 
se desfășoară o largă ac
țiune pentru lichidarea 
pierderilor provenite din 
nerentabilitatea unor uni
tăți din sectorul extracție, 
precum și a unor produse 
realizate de rafinării. Pen
tru ducerea la bun sfîrșit 
a acestei acțiuni, care ur
mează să se încheie la 
jumătatea anului, au fost 
mobilizați cei mai buni 
specialiști din minister și 
întreprinderile aflațe în 
cauză. Ei vor analiza po
sibilitățile de reducere a 
normelor de consum, creș
terea productivității și 
îmbunătățirea normării 
muncii, atingerea parame
trilor proiectați la toate 
instalațiile, organizarea 
științifică a producției, re
ducerea prețului de cost, 
extinderea automatizării 
sondelor aflate în produc
ție, raționalizarea parcu
rilor de rezervoare și a 
conductelor de țiței.

(Agerpres)

ÎNCHEIEREA lucrărilor
CONFERINȚEI U.A.S.R

Marți, la Palatul Marii 
Adunări Naționale, s-au în
cheiat lucrările celei de-a 
Vl-a Conferințe a Uniunii 
Asociațiilor Studenților din
Republica Socialistă Româ
nia.

In ședința de dimineață 
au continuat discuțiile asu
pra rapoartelor Consiliului 
U.A.S.R. și Comisiei de 
cenzori, la care au luat cu- 
vintul 25 de delegați și in
vitați.

Sintezele discuțiilor pur
tate în comisii au fost pre
zentate de tovarășii: Aurel 
Stoica, 
siliul 
bleme profesional-științifi- 
ce); Theodora Viorica Ți- 
gănoiu, studentă la Conser
vatorul din Iași (probleme 
cultural-artistice); Constan
tin Bucur, student la I.S.E. 
„V. 1. Lenin“ din București 
(probleme turistice și spor
tive) ; Florin Popa, student 
la I.M.F. 
(probleme 
rești și de asistență medi- 
co-sanitară).

La punctul 3 al ordinii 
de zi, delegații la conferin
ță au aprobat modificările 
propuse la Statutul Asocia
țiilor Studenților din Repu
blica Socialistă România.

A fost aprobată, in una
nimitate, Rezoluția celei 
de-a Vl-a Conferințe a 
Uniunii Asociațiilor Stu
denților.

S-a trecut apoi la alege
rea Consiliului U.A.S.R. și 
a Comisiei de cenzori. Prin 
vot secret, delegații la con
ferință au ales pe cei 97 

■membri și 28 membri su- 
pleanți ai Consiliului 
U.A.S.R., precum și pe cei 
9 membri ai Comisiei de 
cenzori.

Intr-o atmosferă de pu
ternic entuziasm tineresc, 
participanții la conferință 
au adoptat o scrisoare a- 
dresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

(Continuare In paf. a IV-a)

opinii

Comitetului Central

al Partidului Comunist Român,

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Dînd glas gîndurilor șl simțămin- 

telor ce animă tineretul universi
tar, Conferința a Vl-a a U.A.S.R. 
exprimă profundul atașament al 
studenților față de harnicul și mi
nunatul 
Partidul 
rîrea lor 
cu toată 
tineri pentru a se forma ca specia
liști, cu o temeinică pregătire și 
competență profesională, cu o înal
tă conștiință a răspunderii sociale.

Noi, generația care învățăm as
tăzi pe băncile amfiteatrelor, scru- 
tînd largile orizonturi ale științei 
și culturii, mulțumim din toată 
inima poporului, Partidului Co
munist Român pentru grija perma
nentă, plină de solicitudine, ce o 
acordă creșterii schimbului de 
mîine al intelectualității, pentru 
condițiile mereu mai bune în care 
trăim și învățăm, propice realizării 
aspirațiilor noastre cele mai cute
zătoare.

Cuvîntul adresat conferinței de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân — mesaj mobilizator, nou și 
puternic imbold pentru propășirea 
școlii superioare românești — a fost 
primit de toți studenții țării cu ne
mărginită bucurie și entuziasm. 
Transpunerea în viață a prețioase
lor îndrumări care ne-au fost date 
reprezintă o datorie de onoare pen
tru asociații, pentru întregul tineret 
universitar.

Forumul studențimii — cea de-a 
Vl-a Conferință a U.A.S.R. — a 
prilejuit o analiză profundă și exi
gentă a muncii desfășurate îrr ulti
mii doi ani de asociații și tineretul 
universitar, o trecere în revistă a 
succeselor obținute, a experienței 
pozitive dobîndite, dezvăluind în a- 
celași timp cu hotărîre neajunsurile 
ce se manifestă în activitatea aces
tora.

Dezbaterile din cadrul conferin
ței, propunerile și măsurile adopta- 

izvorîte din imperativele ac-

nostru popor, față de 
Comunist Român, hotă- 
nestrămutată de a munci 
energia și vigoarea anilor

tuale ale pregătirii tinerilor inte
lectuali, prin caracterul lor con
structiv și mobilizator, prin 
perspectiva amplă ce o deschid 
muncii, vor duce la îmbunătățirea 
substanțială a activității asociații
lor, la creșterea rolului lor 
treaga viață universitară.

Studenții patriei noastre, tiner’ 
români, maghiari, germani 
alte naționalități, înfrățiți în stră
dania comună de a deveni cetățeni 
de nădejde ai României socialiste 
se angajează să muncească cu pa
siune și tenacitate pentru a fi la 
înălțimea cerințelor dezvoltării so
cietății noastre, a cuceririlor știin
ței și tehnicii contemporane. Aso
ciațiile vor pune în centrul aten
ției lor realizarea unei strînse legă
turi a învățămîritului cu practica, 
cu producția, conștiente fiind că 
studenții vor putea dobîndi o pre
gătire temeinică numai participînd 
efectiv la procesul productiv în pe
rioada practicii.

Ințelegînd că sarcinile complexe 
ale construcției socialiste cer for
marea unor intelectuali multilate
ral pregătiți, cu un larg orizont 
spiritual, cu un profil moral înain
tat, asociațiile vor desfășura o bo
gată activitate care să înlesnească 
studenților însușirea temeinică a 
politicii partidului, să cultive mîn- 
dria față de realizările poporului, 
dragostea fierbinte față de patria 
socialistă, să-i ajute în interpreta
rea, de pe poziția concepției știin
țifice despre lume, a realităților 
contemporane, să stimuleze setea 
de a cunoaște marile valori ale 
științei și culturii naționale și uni
versale. Vom promova consecvent 
principiile eticii comuniste, trăsătu
rile proprii omului societății socia
liste.

în in

și de

CONFERINȚA A VI-A 
A UNIUNII ASOCIAȚIILOR 

STUDENȚILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMÂNIA

(Continuare în pag. a IV-a)

Se poate
și așa

Dinu CERNESCU

Una din frazele 
în rău — în sevă 
aceea prin care ți se explică ideea 
că „se poate oricum*.

Lupta pentru o calitate sporită, 
dorința de autodepășire, munca 
asiduă pentru introducerea unor 
tehnici și metode cît mai bune, 
toate la un loc se izbesc de demo
ralizantul „nu-i nimic, se poate și

cele mai bogate 
negativâ — este

Climatul locului
Ca sa întîmplă cu omul da azi. Intrat In 

valțurlla unei producții tot mai accentuat 
revoluționate de cuceririle tehnlco-științi- 
fice î Este reală temerea că angrenajul 
producției îl transformă intr-o rotiță, des- 
personallz!ndu-l ? Devine oare omul un 
automat prin simplul fapt că viața modernă 
11 încadrează Intr-un riguros și exigent an
samblu? Răspunsurile diferă tranșant In 
funcție de scopul 
sociale.

șl caracterul orîndulrii

Cerință vitală a 
greșului, eficiența 
mică ridică exigențe spo
rite în cadrul fiecă
rui loc de muncă, antre
nează intens energiile fie
cărui om în complexul 
mecanism economic. în a- 
celași timp, nu mai puțin 
evident este procesul de 
înflorire a personalității, 
în însuși procesul muncii, 
la o scară socială vastă.

Cum se explică ? Prin 
sentimentul de participare 
conștientă care nu-1 cu
fundă pe om în anonimat, 
ci, dimpotrivă, conduce la 
valorificarea resurselor 
sale de inteligență, iniția
tivă și elan. Acest climat 
caracteristic societății so
cialiste, este catalizatorul 
care transformă energiile 
umane în tot mai impor
tante rezerve materiale ce 
se răsfrîng asupra intere
selor generale.

i— Se vorbește în mod

pro- 
econo-

de muncă
frecvent despre „școala" 
uzinei sau a șantierului. 
Nu numai în sensul strict 
al uceniciei, ci și al unei 
ambianțe care te formea
ză și te stimulează să te 
depășești în toate privin
țele. Influența mediului 
asupra individului este o 
prețioasă investiție a co
lectivității — e de părere 
ing. CORNEL TODEREA- 
NU. Mă gîndesc la felul 
cum am fost ajutați să 
ne dezvoltăm noi, un 
grup de stagiari intrați în 
urmă cu cîțiva ani Ia 
Combinatul chimic Bor- 
zești. Mulți din „bobocii" 
de atunci conduc astăzi 
secții sau servicii impor
tante. O parte au fost pro
movați să pună temelia 
unor noi întreprinderi. Eu 
sînt acum director tehnic 
al Combinatului chimic 
din Rîmnicu Vîlcea. Ex
periența pe care am că
pătat-o o datorez clima-

Victor VANTU

tulul de la Borzești, care 
m-a supus unei „școlari
zări" exigente și m-a ma
turizat.

„Proaspăt sosit pe șan
tier — ne scrie un tînăr 
inginer — m-au izbit o se
rie de deficiențe în orga
nizare. Le-am scos la ivea
lă în primă consfătuire de 
producție și am făcut pro
puneri de îmbunătățire. 
Șeful șantierului mi-a a- 
preciat „ochiul", 
particular . m-a 
să-mi văd doar de pro
blemele locului de muncă 
la care am fost repartizat. 
Cum n-am vrut să urmez 
acest apel la indiferență, 
m-am pomenit cu o anu
me „atmosferă" creată pe 
nesimțite în jurul meu". 
Deci un climat alimentat 
în care se propaga ideea 
că omul trebuie să-și vadă 
de „sarcina lui de servi
ciu" și de nimic în 
Cum apar astfel de

dar în 
sfătuit

turbații în climatul locu
lui de muncă ? Datorită 
căror cauze, se ivesc si
tuații cînd individul nu e 
privit ca sursă vie de ini
țiativă, ci ca o rotiță oare
care ? în 
care sînt 
trebuie să 
ambianță 
toare ?

— Aveam un funcțio
nar care se retrăgea din 
biroul meu numai cu spa
tele spre ușă și nu ieșea 
fără să facă niște plecă
ciuni — spune tovarășul 
SAVA COST ACHE, direc
torul Combinatului petro
chimia Pitești. Intr-o zi 
n-am mai răbdat și l-am 
întrebat de ce o face. Vă
dit tulburat, mi-a răspuns 
poetic: „Dar de ce să nu 
mă plec, dacă păsările 
trec". — Cum vine asta ?

sens mai larg, 
elementele ce 
caracterizeze o 
de lucru crea-

așa*. Pe această ușă laterală, fi
sură în edificiul calității, intră dile
tantismul, încercînd să înlocuiască 
disciplina profesionalismului exi
gent.

în meseria de om de teatru prin
cipiul acceptării unor soluții de 
scăzută exigență a stat și stă în 
continuare la baza tuturor insucce
selor — al rezultatelor îndoielnice 
— al muncii superficiale. Avem 
oare dreptul să acceptăm o astfel 
de atitudine ? Putem să rămînem 
nepăsători atunci cînd o întîinim 
în munca noastră ?

Pericolul și puterea totodată a 
acestei plăgi constă în putința in
filtrării ei în viața noastră în canti
tăți mici prin diferite uși, în sectoa
re diferite.

Să privim o parte din ele. în tea
tru se acceptă întîi o piesă mai 
puțin bună decît se propusese în 
desele consilii artistice ținute de 
direcția teatrului. „Este adevărat, 
se spune, este o piesă mai puțin 
valoroasă a eminentului drama
turg, dar nu găsim altceva". Și de
oarece nu-i nimic și „merge și așa' 
iată cum, intrată în circuitul vieții 
unui teatru, o piesă mai slabă 
cepe, prin însăși prezența ei, 
macine năzuințele de calitate 
instituției respective.

Apoi, datorită unor motive 
biective* o piesă bună nu capătă 
întotdeauna sprijinul celei mai 
bune distribuții. Trebuie ca toți ac
torii să joace, spune o voce miloa
să, și buni și proști la un loc. 
Altădată, piesa nu capătă nici 
sprijinul celui mai priceput regizor 
sau plastician al teatrului, și așa 
din sume mici, din însumarea mi
cilor rabaturi, calitatea este vă
duvită. Valoarea slabă a produsu
lui final — spectacolul — uimește 
apoi pe toată lumea. Doar nu s-au 
făcut decît „mici 
meni nu mai ține 
lor.

Numai exigența 
terea sub nici un 
rabat de calitate vor face ca spec
tacolele noastre să fie la înălțimea 
așteptărilor și obligațiilor noastre. 
Numai așa teatrele vor demonstra 
adevărata lor valoare. Profesiona
lismul exigent trebuie să gonească 
din viața noastră teatrală lunecări
le spre diletantism, spre amatoris
mul de idei și aprecieri.

Un alt exemplu. Sînt unii directori 
sau secretari literari care, fără a fi 
regizori, do îndată ce au fost în-

plus, 
per-

(Continuare 
în pag. a II-a) (Continuare în pag. a V-a)

PRINTRE

de călătorie

(Continuare în pag. a Vl-a)

de fier, neadmi- 
motiv a vreunui

însemnări

concesii" — ni- 
seama de suma

HA

Aidoma unor ouburi, căsu
țele mici și albe se ascund 
printre bananierii uriași care 
ocupă coasta de sud. Ai im
presia că ai trecut deja pe
continentul african, deși acesta 
se află la o depărtare de 500 
km. De-a lungul țărmului stîn- 
cos, dantelat de bătaia saca
dată a valurilor, se înșiruie 
sate de pescari, Ierapetra, Ar- 
vis, Matala, Elunda. In radele

lor se fac ultimele pregătiri In 
vederea „întîlnirii din larg" : 
bătrîni și copii repară plasele 
sfîrtecate de rechini, tinerii în
carcă proviziile de alimente și 
apă pe micile ambarcațiuni cu 
catarge. Femeile cretane aduc 
în coșuri rufele albe, cîrpite 
și călcate, ale bărbaților și 11- 
ilor lor, pe care îi vor revedea 
poate peste o lună sau două. 
Intîlnirea este fixată undeva in 
larg, în apele Mării Libiei. în 
ziua plecării pe țărm au cobo- 
rît toți locuitorii satelor, petre- 
cîndu-i pe cei care vor înfrun
ta capriciile întinderilor nesfîr- 
șite de apă. La despărțire, ni
meni nu varsă o lacrimă. Du
rerea se înăbușe în pasul lent 
dar încordat al dansului, in 
înlănțuirea brajelor vînjoase 
și pocnetele degetelor mîinilor 
bătătorite de muncă. Aceștia 
sînt frații, copiii și nepoții lui 
Zorba. Cînd s-au destins mus 
chii încordați de dans ai feje- 
lor brăzdate de cute, pescarii 
își iau în tăcere rămas bun de 
la familiile lor, se îmbarcă pe 
vase și pornesc spre zări ne
mărginite.

în larg se întîlnesc cu am
barcațiunile pescarilor din sa
tele vecine ; împreună călăto
resc sute de mile în căutarea 
bancurilor de pești. Pe lîngă 
țărmurile Africii se întîlnesc ou

C ALEXANDROAIE
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Cu roaba
S.O.S. ! 21 SV 2 005 este în 

pericol. De dispariție totală — 
prin dezintegrare. 21 SV 2 005 — 
este numărul unui autocamion 
„Steagul roșu". Dezintegrarea sa 
se petrece la 7 km de Suceava, 
pe drumul către Fălticeni. Cu 
timpul au început să-i dis
pară — s-au „dus" electromo
torul, stopurile, scule etc. SV 
2 005 aparține cooperativei agri 
cole de producție din Albești, 
raionul Botoșani. Președintele 
cooperativei a răspuns că nu are 
cu ce-1 transporta acasă, la coo
perativă.

Are dreptate — de obicei, au
tocamionul duce pe om, nu o- 
mul îl duce în spinare pe auto
camion. Dar să mai aștepte pu
țin. în curînd îl va duce într-o 
roabă.

SECA T

Dar care sînt bizarele lor destinații?

Aveți-vă 
ca frații!

„Progresul" ți „O.R.A.D.” sînt 
frați buni. „Progresul" este o în
treprindere de industrie locală 
din Arad, „O.R.A.D" este Oficiul 
Regional de Aprovizionare ți 
Desfacere — Timițoara ți amin- 
doi au acelați părinte, organ tu
telar — sfatul popular regional. 
Dar in familie nu e liniște ți 
1 ■ce.

Unul din frați, O.R.A.D.-Banat. 
a comandat celuilalt 1000 mc 
lăzi de fag. Are nevoie — are 
și aprobarea sfatului popular re
gional — organul tutelar. „Pro
gresul" nu i le trimite. Nu pri
mește repartiția necesară din par
tea organului tutelar — sfatul 
popular regional. Iar cele două 
părți nu pot încheia contractul 
respectiv, Așa au ajuns frații să 
umble pe la. judecăți — unul 
contra altuia. Au fost la arbitrare 
și anul trecut, s-au chemat și 
acum, din nou. Pierdere de timp, 
bani, încurcături. Cine-s vitregi 
— frații ori părinții ?

Morala : dacă rufele nu se spa
lă în familie, se spală la „Fap
tul divers’.

La balul 
de sîmbătă 
seară...

Sînteți indispuși ? Aveți vreun 
necaz și vreți să-l uitați ? Vreți 
să fiți mereu veseli ? Rugați să 
vi se facă transferul în raionul 
Gurahonț — Crișana. Un trai și 
o viață — mereu veselie, baluri, 
mai în fiecare săptămînă. Nici 
nu trebuie alergătură după bile
te : vi se rețin din oficiu. Pro
fesorul Ioan Groza din Bîr- 
sa — Gurahonț ne scrie, fe
ricit, cum a fost astfel invitat la 
balul asociațiilor sportive din 
Sebeș, la balul pompierilor, la 
balul Casei raionale de cultură, 
la balul comisiei de femei etc. 
Dacă nu vă puteți deplasa — 
nu-i nimic : costul invitațiilor vi 
se retine chiar dacă sînteți în 
concediu, la munte ori la mare.

Petrecerea continuă, e în toi. 
Pe cînd va avea loc și „balul 
organizatorilor" ? Să joace și ei. 
După un cîntec anume, care să 
le taie pofta de asemenea ma
niere.

Călătorie 
întreruptă

In acceleratul 208, Sibiu-Bucu- 
rețti, au fost găsiți trei copii fără 
bilet. Elevi la o școală generală. 
Mariana Pană, lana Rodica și 
Dima Nicolae. Toți din Drăgă- 
țani. Iată ce a aflat controlorul: 
Mariana locuiește împreună cu 
bunica. Bătrtnă, in vîrstă de 85 
ani. Au rămas fără cele necesare. 
Și atunci, împreună cu doi colegi, 
a plecat la București, la o rudă, 
să ceară de-ale gurii, pentru ea 
ți bunică. Părinții nu trăiesc ? 
Ba da, sînt Maria ți Mihai Zam- 
firoiu și locuiesc la Reșița. O vi
zitează o dată pe an și atunci 
o amenință că va fi trimisă la un 
institut de reeducare".

De la Slatina, prin grija orga
nelor C.F.R., fugarii au făcut cale 
întoarsă. Părinții însă îți văd mai 
departe de drumul lor în viață. 
Citie-i determină să facă ți ei cale 
întoarsă ?

Ca în codru
Seara. La bufetul din Mehe- 

dința (Teleajen) e animație. A- 
fară, în șosea, Gheorghe Simion 
se ceartă cu Gheorghe și Mihai 
Tudorache. Auzind, Ștefan Tu- 
dorache, pădurar la ocolul sil
vic Vărbila, șe ■ alătură celorlalți 
Tudorache, rudele sale.' Om în
fipt, pădurarul nu stă pe gîn- 
duri și nu dă ou gura : dă cu ba
ioneta de la pușcă. După ce-1 
liniștește pe Gheorghe Simion îl 
vede și pe vărul acestuia, Nico
lae Simion, care mînca liniștit o 
prăjitură. îi înfige și lui de 
două ori baioneta. Victima a de
cedat.

Acum pădurarul se poate gîndi 
dacă în societate te poți com
porta ca-n codru. Are timp mult 
de gîndire. are liniște și răcoare.

Rubrică redactata de
Stefan Z1DAR1TA 
Ștefan DINICA

eu sprijinul corespondenților 
„Seînteii"

Avantajele înotului nu ar mai 
trebui, credem, relaiate pe larg ; 
mai mult decît oricare alt sport, 
practicat cu regularitate, el 
contribuie la fortificarea și dezvol
tarea organismului, la întărirea să
nătății pînă la cea mai înaintată 
vîrstă.

Vorbind despre înot, trebuie tot
odată amintită importanța de cari 
se bucură pe plan pur sportiv ; 
în programul Jocurilor olimpice 
înotul are un număr de probe echi
valent cu atletismul.

în țara noastră, unde datorită 
condițiilor de climă înotul în aer 
liber poate fi practicat doar 4—5 
luni po an, formarea unui larg de
tașament de înotători de perfor
manță este strîns legată, ca o con
diție „sine qua non", de asigura
rea unei baze materiale corespun
zătoare, respectiv de bazinele de 
înot. Construcția și amenajarea lor 
sînt însă costisitoare, presupunînd 
investiții de ordinul sutelor de mii 
sau chiar al milioanelor de lei. 
Firește că în asemenea condiții 
se pune cu maximă acuitate pro
blema folosirii intense și bunei 
gospodăriri a bazinelor existente.

Ponderea principală în activita
tea de notație din țara noastră o 
are Capitala, unde ea este concen
trată în principal — vara, la ba
zinele Tineretului și Dinamo — și 
iarna, la bazinul acoperit Floreas
ca. Un program riguros comparti- 
mentează cu strictețe timpul afec
tat sportivilor, și, din zori pînă 
noaptea tîrziu, forfota nu conte
nește. Asemănătoare este situația 
la Galați, Reșița, Cluj, Tg. Mureș. 
Ca urmare, tocmai aceste centre 
formează pepiniera notației româ
nești ; loturilor reprezentative ale 
țării, Bucureștiul 
tători, Reșița 13, 
3, Tg. Mureș 4

...Ați știut însă 
teva zeci do kilometri de Capitală, 
vecin cu regiunea București — în 
care nu există nici un bazin folosi
bil 1 — se află un adevărat „pa
radis pentru înot", nu cu unu-două 
sau trei, ci cu 23 (douăzeci și trei) 
de bazine 7 Este vorba de regiunea 
Ploiești. Numai în orașul Ploiești 
și în imediata sa vecinătate sînt 
amplasate șapte bazine de dimen
siuni regulamentare pentru compe
tiții, cu trambuline, vestiare, dușuri, 
marea lor majoritate avînd și in
stalații de încălzire a apei. La 
Cîmpina, Moreni, Băicoi, Fieni, Bol
dești, Ochiuri, Gura Ocniței etc. se 
află, de asemenea, cel puțin cîte 
un astfel de bazin.

Dar în ciuda acestor condiții cu 
totul deosebite, mai bine zis unice 
pe țară, Ploieștiul (orașul și re
giunea) este, practic, ca și Inexis
tent în notația noastră ; de ani 
și ani do zile regiunea figurează 
ca o „pată neagră" pe harta re
partiției teritoriale a fruntașilor no
tației. Funcționează, în regiune, 
zeci de școli, de toate gradele, 
cu mii de elevi, dar nu există 
nici o secție activă de înot. După 
un calcul sumar, capacitatea ba
zinelor ar fi permis ca, anual, în 
regiunea Ploiești să poată învăța 
înotul cel puțin 3 000 de copii, din 
care 200—300 să se _ 
pentru sportul de ■ performanță. 
Aceste cifre (deșf minime) apar în 
angajamentele organelor locale ale 
U.C.F.S., care le repetă an de an, 
dar în realitate nu se îndeplinesc 
nici măcar într-o proporție de o 
zecime.

De ce ? Trebuie spus că răs
punsul este intr-o directă legătură 
cu modul in care sint folosite șl 
Îngrijite aceste bazine, cu părerile 
înguste șl Înapoiate despre posi
bilitățile șl perspectivele de dez
voltare ale înotului prahovean, cu 
nepăsarea și dezinteresul manifes
tate de consiliul regional U.C.F S. 
șl de clubul sportiv „Petrolul", de 
asociațyie cărora li s-a Încredin
țat spre administrare și gospodă
rire această prețioasă bază tehni- 
co-materlaiă de activitate sportivă.

de sport alăturat* — 
cartier întreg, cu nu- 
și copii, este văduvit 
după vechea bază

le dă 30 de îno- 
Clujul 8, Galațiul 
etc.
că, la numai cî-

perfecționeze

BUN PENTRU...
BROAȘTE

Am făcut o vizită la bazinele 
de înot de pe meleagurile Praho
vei. Gazdele noastre s-au arătat 
dintr-un început surprinse — 
„Acum, iarna, să discutăm despre 
înot ? N-ați nimerit bine 1" Dar, la 
urma-urmei, cînd își face carul bu
nul gospodar ? Iar că n-am nime
rit bine, avea să no edifice chiar 
primul popas. „La extremitatea 
nordică a uzinei „1 Mai" — ni se 
spusese — se află un bazin spa
țios. In grija și răspunderea cui se 
găsește, nu se știe însă precis I" 
Intr-adevăr, la „bazinul nimănui", • 
o impresie dezolantă, de indiferen
ță și părăsire „Vara, după ploaie, 
înăuntru țin broaștele concert" — 
precizează însoțitorul din partea u- 
zinei Cine este administratorul 
propriu-zis — ne este însă impo

sibil să aflăm. Șeful secțiunii de 
gospodărie a Sfatului popular re
gional Ploiești, ing. A. Ungvary, 
ne spune chiar că este inutil să 
mai cercetăm.

Poate că, totuși, vor fi identifi
cați, prin dosarele și hățișurile bi
rocratismului, gospodarii bazinu
lui. Deși, trebuie spus, încerci un 
sentiment de surprindere și amără
ciune : oare cîriar și fără o ase
menea identificare nu putea colec
tivul uzinei, cu atîția muncitori 
tineri, iubitori do sport, cu sindicat 
și secție sportivă, să Ii amenajat 
și aici o piscină și nu să lase pradă 
degradării, sub ochii l®r, o aseme
nea instalație costisitoare ? Mai 
mult, în prezent ni s-a spus că se 
intenționează să se dea „lovitura 
de grație" bazinului, transformîn- 
du-1 în depozit de anvelope și 
cauciucuri...

Cazul nu este izolat. Abandonat 
și dat complet uitării este și unul 
dintre cele două bazine din Mo
reni — bazinul din cartierul 
Steaua. „Tntr-o bună zi — ne spu
ne un cetățean din cartier— s-a de
montat tot ce mai era bun la bazin 
și la terenul 
și acum un 
msroși tineri 
și jinduiește 
sportivă.

...Motivul acestei măsuri ? Este 
mai năstrușnic decît însăși mă
sura : „Nu mai avem post în sche
mă pentru îngrijitor". Se pare că 
la Moreni desființarea, dintr-un 
condei, a bazelor sportive este un 
fel de „obicei al locului", întrucît 
— ca o paranteză, de un an și mai 
bine singura sală de short din. Mo
reni a devenit magazie de mate
riale a T.R.C.L,

Iată-ne și la bazinul de înot din 
Pleașa, gospodărit — e un. fol de-a 
spune l — de Fabrica de produse 
refractare. în bazin, zarvă mate ; 
ieșfți în recreație, copiii școlii din a- 
propiere se hîrjoneau pe gheața de 
pe fundul bazinului, ca pe un a- 
devărat patinoar. „Vara-f la fel 
de animat?" — ne adresăm di
rectoarei școlii, Ana Pietroiu. „Da. 
In bazin, de dimineață pînă noap
tea, țin concursuri rațele și gîștele 
vecinilor".

De ce atîta nepăsare față de 
asemenea amenajări sportive, în 
care 
mea 
căror 
tea-o permite oricînd ? Nemaivor- 
bind că se degradează nu numai 
bunuri economice — ci și izvoare 
de sănătate, centre de recreere. 
Și cine ar putea ști dacă prin a- 
ceastă scoatere din uz nu s-au 
pierdut talente reale ale notației 
noastre, rămase nedepistate ?

Ne aflăm la cel mai mare bazin 
de înot din Ploiești ; e situat la ra
finăria Nord. Aparține clubului 
„Petrolul". Avînd dimensiuni olim
pice, s-a hotărît să fie acope
rit. S-a hotărît — dar de mult. 
De două veri, bazinul e fără apă. 

'In februarie 1967 șantierul se pre
zintă aproape la fel ca în februa
rie 1966, cînd s-a deschis. Și in loc 
de apă, in bazin curge un adevă
rat șuvoi de justificări birocratice 1 
Toate zac vraiște, iar constructorul 
(I.S.C.M. Brazi, care și-a încasat a- 
proape toți banii), precum și bene
ficiarul, de comun acord, au con
venit din nou asupra prelungirii, 
„pînă la vară", a termenului Inițial.

odată, de trambulină, vestiare, du 
șuri, precum și de un sistem de 
încălzire a apei. Toate acestea per
mit desfășurarea unei activități ne
întrerupte, din martie-aprilie pînă 
în noiembrie-decembrie. Firesc ar fi 
fost să întîlnești aci, așa ca la 
bazinul Floreasca din București, 
forfota sportivflor, din zori și 
pînă-n seară. Dar nu este așa — 
vara găsești doar o liniște solemnă. 
Nu există un program rațional, pe 
baza căruia asociațiile sportive, in
clusiv publicul larg să-l poată fo
losi intens. De fapt el a devenit 
mai mult un fel de anexă recreati
vă pentru un număr restrîns de a- 
matori de popice care, între două 
reprize de aruncare a bilelor, mai 
plonjează în apa limpede spre a 
se răcori. Nu aceasta este destina
ția socială cea mai potrivită pen
tru un asemenea impunător și bine 
dotat complex.

O întrebuințare rațională, cu ore 
speciale pentru public și program 
destinat pentru sportivi, s-ar cere 
și la bazinul rafinăriei Teleajen 
sau la cel al fabricii „Dorobanțul", 
unități cu mii de saiariați.

Nici la Fieni sau Boldești, ba
zinele de înot n-au o soartă prea 
bună. Acum, iarna, pereții cră- 
pați suportă acțiunea distructivă 
a apei înghețate. La schela Ochiuri, 
în loc de bazin, am găsit un ghe
țar, de cîteva sute de metri cubl. 
„Gospodarii* bazinului nici n-au 
catadixit 
apă.

să-l golească măcar de

*
azi, de ieri, se discutăNu de 

despre starea bazinelor de înot 
din regiunea Ploiești, despre mo
dul defectuos în care sînt ele gos
podărite și în care-și desfășoară 
activitatea. Organele locale, cei 
care răspund direct de adminis
trarea bazinelor manifestă însă, 
după cum se vede, un dezinteres 
persistent, tolerînd ca bunuri de 
milioane să fie lăsate în voia 
soartei, ori să fie deturnate de la 
scopurile ce le au, — în detrimen
tul fortificării tineretului, al mișcării 
noastre sportive. Așa continuă, de 
ani de zile, trista odisee a bazi
nelor din Ploiești.

Pînă cînd ?
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se apropie 
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personalitatea 
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la suprafață 
. înainte.
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„Sînteți al șaselea director 
în atîția ani de cînd lu
crez aici. Nu vă supărați, 
ei au plecat, iar eu am ră
mas". Avea această tristă 
filozofie moștenită de pe 
timpuri, altminteri era 
conștiincios. Mi s-a părut 
insă surprinzător că ni
meni pînă atunci nu dis
cutase cu el deschis, ci fu
sese doar etichetat drept 
slugarnic. Dacă cineva 
și-ar fi dat Osteneală să 

. ' s de el, să cîrită- 
omul dincolo de a- 

parențe, probabil că 
i lui — fiind- 

_ __ ______avea și a do
ar fi ieșit 
cu mult

Sub titlul „Nu-i păcat?" 
rîndurile de mai sus au 
fost tipărite în ziarul 
„Avîntul" al Uzinei de 
piese auto din Colibași. 
Tipărite in noiembrie 
1966. Dar și acum, mașina 
se află în aceeași stare. 
Nu mai puțin surprinză
tor este faptul că cei răs
punzători n-au catadixit 
să dea vreun răspuns.

— Nici o măsură ?
— Ba da — zîmbește cu 

amărăciune inovatorul, 
mecanicul ION CIOCĂ
NEA. Șeful secției a ți
nut să mă asigure că 
„mai stăm noi de vorbă" 
Nu mi-a plăcut să trec 
prin viață ca valiza prin 
gară. Acum vreo zece ani 
lucram la „Tractorul". A-

tîtea piedici vechi ? De 
ce oameni îndrăzneți de 
felul celor de mai sus, în 
loc să aibă posibilitatea 
de a-și valorifica inițiati
va, priceperea, sînt puși 
să guste din cupa amără
ciunii ? Poate, însă, exage
rează...

— Nu se poate genera
liza pe uzină — răspunde 
secretarul comitetului de 
partid, Ion Comănici. A- 
veni cabinet tehnic, se e- 
ditează un buletin lunar, 
se țin simpozioane. Chiar 
acești tovarăși s-au bucu
rat cîteodată de sprijin. 
Dar faptele relatate sînt 
fapte. De altfel recent, a- 
dunarea organizației de 
bază de la serviciile teh
nice s-a ocupat de această

Dacă nu te impui din prt< 
ma zi — mi-am spus — 
s-a dus cu prestigiul tău. 
Din una în alta, i-am stri
gat unei muncitoare: 
„Dacă te mai prind certîn- 
du-te, îți pun hainele în 
brațe și te scot afară!“ 
Toată noaptea n-am avut 
liniște. Mă urmăreau pri
virile celorlalți muncitori, 
care fuseseră de față, și 
țineau la Nela. Cum să 
repar ? Tot ea mi-a sărit 
în ajutor. Mi-a zis : „Poa
te că am fost eu cam ner
voasă". Ne-am împriete
nit. Nu ne-am mai certat 
nici măcar atunci cînd am 
fost nevoit, pentru calita
te slabă, s-o șterg o dată 
de la primă.

Ing. VICTOR LAIBAR,

SUPORTUL PERFOR
MANTELOR SPORTIVE.

au fost investite la vre- 
lor fonduri și muncă și a 
construcție nu ne-am pu-

Ion DUMITRIU

De fapt nu era nevoie de acest aviz. 
Pentru că, pur și simplu, cetățenii NU 

AU UNDE sâ facă baie
Foto : M. Cioc

NEATINSE I

— Cum e posibilă aceas
tă cunoaștere ? Am auzit 
pe unii spunînd : am trei 
mii de oameni în între
prindere sau trei sute în 
sector — cum aș putea 
să-l cunosc pe fiecare ?

— Raportul unu la trei 
mii sau unu la trei sute e 
fals. în realitate, sarcina 
de a-i cunoaște pe oameni 
nu revine unuia singur, ci 
fiecărui conducător al 
procesului de producție, 
începînd cu șeful de echi
pă. Combinatul nostru a- 
bia se naște. Sîntem cu
fundați în proiecte și in
vestiții. Dar că să n-avem 
surprize ulterioare, tre
buie să-i cunoaștem și pe 
cei ce vor dirija tehno
logia.

— Cum vedeți acest 
climat ?

— Ce este altceva cli
matul decît spiritul de 
exigență oare canalizează 
toate acțiunile colectivului 
spre realizarea obiectivu
lui propus. Climatul de 
muncă și eficienta econo
mică se condiționează 
strîns. O bună informare 
a omului, indiferent de 
treapta pe care o ocupă, 
11 face să vadă mai de
parte decît i-o cere func
ția, îi stimulează gîndi- 
rea, inventivitatea. E unul 
din resorturile conștiinței, 
căruia nu i se dă totdea
una atenția cuvenită. 
Dacă omul nu este pus 
la curent și e deprins să 
„știe" pentru el maistrul 
sau inginerul, cu timpul 
se deprinde ca tot ei să 
și gîndească în locul său. 
Răspunderea scade...

— Fiecare, la locul lui 
de muncă, are obligații 
precise. Există regu
lamente, instrucțiuni. Sînt 
suficiente ?

— Uneori nu 1 se des
coperă omului „cheia". 
Cunoașterea psihologică, 
după mine, se înscrie 
printre criteriile de se
lecție a valorilor. Cine 
nu știe că fiecare om își 
poate da măsura 
într-un anume 
practică însă, 
uneori simplist.

După acest „plan gene
ral", să filmăm și cîteva 
fapte în „plan apropiat".

„Dacă intri în atelierul 
de întreținere al secției 
turnătorie nu poate să 
nu-ți sară în ochi o ma
șină care zace într-o gră
madă de fiare vechi. Ea 
nu este încă fier vechi, 
dar a fost sortită să a- 
jungă înainte de a-și în
deplini misiunea pentru 
care a fost construită. 
Este vorba de o mașină 
de format pentru seg- 
menți, inovație ce apar
ține maistrului Ion Cio
cănea, care a lucrat timp 
de cîteva luni cu un co
lectiv de muncitori, sa- 
crificîndu-și timpul liber 
și multe ore din producție 
pentru a o aduce in sta
diul final.

în parte reușiseră. Se 
făcuseră probe de încer
care și pentru a funcționa 
perfect mai trebuiau fă
cute cîteva modificări mi
nore și ar fi fost realizată 
o mașină cu un randa
ment mărit și posibilități 
de Îmbunătățire a calității 
și Înlăturare a rebutului 
la segmenți. Dar a lipsit 
sprijinul conducerii sec
ției turnătorie și al servi
ciului metalurgic, fapt ce 
a condus la tărăgănarea 
omologării inovației și in
troducerii ei m produc
ție".

maximă 
loc ? în 
judecăm

Climatul
locului
de muncă

colo, dacă aveai doar un 
capăt de idee, săreau toți 
să te ajute. Dacă vre
me de-o lună sau două 
nu aduceam nimic nou la 
cabinetul tehnic, mă cău
tau ei pe mine. Mi s-au 
aplicat peste 30 de inova
ții. Aici, nu știu ce se în
tîmplă. întîmpin de fie
care dată piedici. Ce lip
sește ? Spiritul de apropie
re, interesul care să te fa
că să dai din tine tot ce 
ai mai bun.

Față de Ciocănea (care 
are un băiat la faculta
te), TUDOR AGAPESCU 
e aproape de două ori mai 
tînăr. Aici, la Colibași, a 
intrat ca ucenic, ă urcat, 
treptele meseriei, a făcut 
construcția- de mașini ia 
Politehnica din București 
și s-a reîntors, de doi ani, 
ca inginer în aceeași u- 
zină.

— E dureros ce s-a în
tîmplat cu această mași
nă. O cunosc cu de-amă- 
nuntul. Nu e mai rea de
cît unele asemănătoare, 
procurate din import. Și 
uzina ar avea nevoie 
de ea.

— Și atunci ?
— La mijloc sînt, s-o 

spunem deschis, motive 
personale. Unii nu-1 în
ghit pe Ciocănea. De ce ? 
Pentru că spiritul său a- 
ger le tulbură comodita
tea. E foarte exigent cu 
oamenii. Cere mult, de la 
ei, dar în primul rînd de 
Ia sine însuși. Fac o în
cercare de a înlocui un 
material deficitar cu fon
tă, la construcția unor 
piese ale cutiei de viteză. 
S-ar putea 
sau nu. Dar 
normal, dat 
tanța temei,
constructorul-șef să se fi 
interesat de soarta ei, 
atunci cînd au văzut 
pe banc cutia de vite
ză de care era lipit 
un bilet: 
A trebuit 
piese la 
București 
t.iculară". 
astfel de i

— Cum pot fi curmate ?
— Nenorocirea este că 

unii, la fiecare piedică 
pusă, se acoperă cu o 
hîrtie. Cîtă energie risi
pesc pentru a putea spu
ne „nu“ cu acte „în re
gulă", în loc de a face ca 
ideile bune să devină un 
bun al tuturor.

De ce întîmpină noul a-

chestiune. Progresul tehnic 
impune un climat pe mă
sură.

— Vreau să relev — 
spunea tovarășul 
VA COSTACHE 
ambianța muncii
poate lipsi de căldură 
umană. Nu .bătăi 
măr convenționale 
zîmbete siropoase,

SA- 
— că 
nu se

pe u- 
sau 

ci o 
apreciere deschisă și obiec
tivă a muncii. Chiar și o 
critică e preferabilă tăce- 
rii indiferente.

— Depinde însă și ce fel 
de critică — comentează 
maistrul ION DÎNESCU de 
la întreprinderea „Textila" 
— Pitești. Uneori confun
dăm critica cu o atitudine 
brutală, necontrolată. Cum 
mi s-a întîmplat mie, cînd 
am preluat conducerea a- 
telierului. Abia trecusem 
de treizeci de ani și 
mi-era teamă că n-o să 
pot fi destul de autoritar.

șeful secției țesătorie spu
ne : — Se mai întîmplă ca 
cineva să ridice vocea, 
avem maiștri care cred că 
asta e un atribut al auto
rității lor. Ca eficacitate, 
procedeul e zero. Mai 
mult, simțindu-se rănit, 
omul nu mai ia în seamă 
nici justețea observației în 
sine.

Microclimatul oricărui 
loc de muncă își are, in 
afara legilor scrise sau 
nescrise legate direct de 
relațiile din cuprinsul ac
tivității productive, o se
rie de norme etice a căror 
nesocotire provoacă pagu
be, mutilează raporturile 
firești de colaborare. 
Bineînțeles, aceste pagube 
nu pot fi măsurate canti
tativ, dar ele lezează pe 
fiecare dintre membrii co
lectivului — prin vătăma
rea echilibrului, atmosfe
rei și prestigiului tuturor.

Ce implică dezvoltarea unui climat 
de muncă favorabil canalizării optime 
a eforturilor colective ?

• a face totul pentru ca omul să 
dea mai mult, la capacitatea sa 
reală, să i se valorifice cît mai bine 
rezervele sale de inteligența, com
petența și puterea de muncă, spiri
tul de inițiativă, elanul;

să reușească 
nu ar fi fost 
fiind impor- 
ca cei de la

care era
„în probe" ? 

să trimit aceste 
verificare la 

pe o cale „par- 
Sînt normale 

situații ?

• a plivi indiferența față de stră
danii și a cultiva spiritul de întraju
torare și colaborare care dă finalitate 
efortului comun;

• a favoriza atitudinea exigenta și 
creșterea responsabilității fiecăruia, 
a menține viu spiritul critic îndreptat 
împotriva a tot ceea ce reprezintă o 
piedică în calea noului;

• a da dovada de căldură umană 
(a nu se confunda cu sentimentalis
mul 1), ambianța propice înfloririi 
personalității, astfel încît fiecare om 
să poată afla satisfacția finalizării 
eforturilor, a datoriei împlinite.

Exigența și căldura sînt cei doi poli, 
de neînlocuit, între care se arcuiesc 
și se potențează energiile omenești.

Este desigur bine că în sezonul 
cald, ploieștenii au unde să se 
răcorească ; bazinele de înot afla
te în folosință la Cîmpina, Telea
jen, Ploiești, Boldești, Fieni, Gura 
Ocniței și din celelalte localități 
le stau la dispoziție. Dar este re
gretabil că la bazinele existente 
nu se desfășoară cît de cît și o 
activitate sportivă. Cînd unele aso
ciații s-au gîndit (cu greu 1) să or
ganizeze cursuri de inițiere și per
fecționare la înot, tinerii, școlarii 
în special, n-au pregetat. Numai 
că inițiativele, puține și ocaziona
te de „zile festive", au rămas pe 
drum. Care-i rezultatul ? Orașul 
Ploiești, cu cele șapte bazine, nu 
are decîi circa 40 de înotători 
legitimați. „Și aceștia, doar în 
scripte — precizează secretarul ge
neral al federației de notație — 
căci în realitate, cei ce se an
trenează după un anumit program 
sînt doar vreo 8—10". Despre per
formante deosebite nu poate fi 
vorba ; nici un înotător ploieștean 
nu are categoria I de clasificare.

!n țară nu sînt multe bazine ca 
acela al asociației sportive „Rafi
norul" — și care ar fi putut de
veni o penitrierS pentru notația 
românească. Avînd dimensiuni re
gulamentare, bazinul dispune, tot-

Prezența unui copil în casă este semnalată, 
printre altele, și de un pătuț sau alte piese 
miniaturale pentru mobilier. Sau cel puțin, 
așa ar trebui să fie, pentru că familiile cu 
copii n-au prea găsit în magazinele de spe
cialitate asemenea mobilier. Se pare însă că 
acest gol în aprovizionarea populației va fi 
însfîrșit, împlinit. întreprinderile producă
toare din economia forestieră, din industria 
locală și 
creat prototipuri noi de garnituri și piese se
parate pentru camerele de copii și tineret, 
care au iost reunite în cadrul unei expoziții.

Co cuprinde expoziția și ce aduce ea nou 
față de oferta actuală a magazinelor 7 în 
primul rînd, circa 8 modele de paturi pentru 
copiii pînă la șapte ani și 5 modele desti
nate copiilor între 7—15 ani. Actualele și vii
toarele mame sînt, desigur, interesate să 
aile unele amănunte în legătură cu construc
ția paturilor pentru cei mici de tot. Iată-le : 
cele mai multe au salteluțe, fie din burete, 
fie umplute cu zegras ; unele au măsuțe pen
tru înfășat și. tot felul de sertărașe penriu 
zestrea sugarului.

Expoziția mai oferă 5 modele de scaune și 
scăunele pentru copiii pînă la 3 ani : exten
sibile, care pot ridica copilul la înălțimea 
celui care-i dă mîncare, ori joase. Sînt 14

cooperația meșteșugărească an

modele de scaune și pentru cei mai mărișori 
și 13 tipuri de balansoare, cu un scăunel 
sau două. S-ău prezentat și țarcuri fixe sau 
pe rotile, 5 modele de dulăpioare pentru ca
merele de copii pînă la 15 ani, care vor adu

MOBILIER

PENTRU COPII

Șl TINERET
ce o notă veselă interioarelor, prin coloritul 
viu și decorația cu desene inspirate din po
vești. Pentru vîrsta cînd în mica bibliotecă 
apare abecedarul și încep grijile pregătirii 
lecțiilor, s-au omologat 14 modele de măsuțe

și pupitre. Iar pentru cel mai mari (peste 
15 ani) au fost selecționate 4 tipuri de mese 
de lucru, un fel de mici birouri.

Pe lîngă piesele separate amintite, expozi
ția cuprinde și o serie de garnituri complete, 
menite să mobileze în întregime camera unui 
copil sau a unui tînăr. Garniturile sînt compuse 
de obicei din pat, dulap combinat, etajere 
pentru cărți, masă cu scaune etc. Unele gar
nituri pentru copiii de peste 15 ani au paturi 
suprapuse — două sau trei — care econo
misesc spațiul, fără să altereze estetica în
căperii.

După cum se vede, s-au pregătit sortimen
te a căror lipsă se resimțea de mult, celor e- 
xistente li s-au adăugat altele. S-au făcut și 
primele comenzi de către organizațiile comer
ciale. Principalul lucru este acum ca acest 
mobilier, de multă vreme așteptat de cumpă
rători, să-și facă apariția în magazine cît mai 
curînd. Expoziția constituie, într-un fel, un an
gajament. Urmează ca Ministerul Economiei 
Forestiere, sfaturile populare și cooperația 
meșteșugărească să ia toate măsurile ce se 
impun ca noile tipuri de mobilă să fie reali
zate fără tărăgănări și la nivelul calitativ al 
pieselor prezentate în expoziție.

Rodica ȘERBAN
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LA „TEHNOMETAL11 TIMIȘOARA 

Simțul practic 
de organizare, 
de orientare 
și prevenire 

dă roade
Compartnd rezultatele obținute de colectivul întreprinderii 

„Tehnometal'-Timițoara In perioada care a trecut din acest 
an, cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut, 
se constată un progres deosebit de important. In ianuarie s-a 
realizat o producție globală cu 23,6 la sută mai mare, iar 
pînă la sflrșitul primei decade a lunii februarie planul la 
indicatorul producției marfă vîndută și încasată a fost depă
șit cu 4 la sută. Dacă adăugăm că obligațiile în cadrul pla
nului de cooperare au fost onorate „la zi”, că s-a obținut 
un însemnat beneficiu, se înțelege că aici au fost între
prinse acțiuni eficace. Prin ce căi, prin ce mijloace a acțio-
nat colectivul pentru a obține aceste rezultate ? Iată

tema convorbirii pe care am avut-o Cu fov. ing. SAVU

COMLOȘAN, directorul întreprinderii.

— De fiecare dată ne-am pregă
tit pentru a începe bine un nou an 
de producție — ne-a spus la în
ceput directorul întreprinderii. Dar 
planurile întocmite nu au cuprins 
de fiecare dată cele mai eficiente 
măsuri' și, în plus, nu am acționat 
cu toată perseverența pentru a le 
aplica la termenele prevăzute. Ca 
să asigurăm o bază trainică pro
ducției din cel de-al doilea an al 
cincinalului, am început pregătirile 
încă din luna octombrie 1966, în
tocmind un plan de măsuri bine 
chibzuit, cu termene de aplicare 

mai tîrziu 15 decembrie, 
scop am format un colec

tiv, care și-a îndreptat atenția spre

cel

tribuna

următoarele obiective : defalcarea 
planului de producție pentru tri
mestrul I pe secții și locuri de 
muncă, stabilirea încărcării pe 
utilaje și repartizarea judicioasă a 
forței de muncă și, concomitent 
cu aceasta, definitivarea planului 
de colaborare, aprovizionarea cu 
materiale descentralizate și submi- 
nimale, adică nerepartizate prin 
plan. Tot în această perioadă, ser
viciile de concepție au trecut la 
completarea documentației și difu
zarea acesteia în sectoarele de pro
ducție, au fixat termene precise 
pentru execuția S.D.V.-urilor, au 
stabilit grafice de producție pe 
decade ; în același timp, au inițiat 
reproiectarea unor produse, în 
vederea reducerii consumului de 
metal și îmbunătățirii parametrilor 
acestora, au stabilit unele tehno
logii mai raționale, axate în spe
cial pe tehnologia de grup. Buna 
pregătire tehnică și organizatorică 
a producției ne-a permis să lucrăm 
ct toate forțele chiar din prima zi 
a mului, să realizăm sarcinile de 
plai ritmic, decadă cu decadă, fo- 
losi.d din plin capacitățile de pro
duce șî timpul de lucru în toate 
sectile.

— V-ați referit, între măsu
rii întreprinse, și la reproiec- 
ta?a unor utilaje, repere și 
suansamble. Care sînt efectele 
calative și economice ?

— A) să scot în evidență doar 
cîteva. tunăoară, prin modificarea 
alveolei- de la selectoare, randa
mentul cestora în exploatare a 
crescut c 15 la sută. Concomitent, 
prin repriectarea unor rept^e și 
subansambș s-a redus simțit» 
consumul U metal. Intre altele, 
selectoarele universale vor fi mai 
ușoare cu 25 kg pe bucată, mașina 
de tratat semințe cu 70 kg, iar 
transportorul cu melc cu 11 kg pe 
metru liniar. Calculele făcute de 
noi arată că, prin reproiectarea

unor produse, repere și subansam- 
ble, se vor economisi pînă la sfîr
șitul anului peste 160 tone diferite 
laminate.

— Reproiectarea unor utilaje 
va atrage după sine un consum 
mai mare de manoperă ?

— Atunci cînd am pornit ac
țiunea de reproiectare am avut 
în vedere 3 obiective și anu
me : creșterea parametrilor func
ționali la produsele pe care le exe
cutăm, reducerea consumului de 
metal și diminuarea consumului 
de manoperă. Calculele făcute a- 
rată că, în acest an, timpul de 
execuție la lotul de elevatoare cu 
cupe se va reduce cu 22 000 ore, 
cel de la transportoarele cu melc — 
cu 14 000 ore, iar la linia de perfo- 
raj — cu 30 000 ore. Orele de ma
noperă ce se vor economisi ca re
zultat al reproiectării unor pro
duse. echivalează cu munca a 58 de 
muncitori pe timp de un an de zile.

— In domeniul îmbunătățirii 
organizării procesului de pro
ducție și a tehnologiei, ce mă
suri mai importante au fost 
luate ?

— în primul rînd, am organizat 
în flux montarea pe subansamble 
a selectoarelor, a mașinilor de tra
tat semințe și a vînturătoarelor 
mecanice. Pe această bază, supra
fața de producție este în prezent 
mai bine utilizată, eliminîndu-se 
în același timp aglomerările de se
mifabricate de la anumite locuri de 
producție ; în plus, s-au creat con
diții pentru a se realiza o produc
tivitate a muncii sporită. De ase
menea, tipizarea elevatoarelor cu 
cupe și a transportoarelor cu melc 
a permis aplicarea tehnologiei de 
grup. Sînt, desigur, numai cîteva 
dintre măsurile întreprinse, care 
au contribuit și ele la realizarea, 
chiar din prima lună, a tuturor 
indicatorilor de plan.

Din discuția avută cu directorul 
întreprinderii „Tehnometal" se des
prinde limpede ce mari rezerve și 
posibilități interne pot fi mobilizate 
în vederea realizării exemplare, 
lună de lună, a sarcinilor de plan 
pe acest an.

lon CHIUJDEA
corespondentul „Scînteii1

(Urmare din pag. I)
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IA FABRICA DE HlRTIE-BUȘTENI

Lucrări de modernizare
La Fabrica de hîr- 

tie din Bușteni a in
trat în producție, cu 
aproape 60 de zile 
înainte de termen, o 
nouă mașină pentru 
obținerea de hîrtie 
creponata și de am
balaj. Realizată de 
un colectiv de spe
cialiști din cadrul u- 
nitâții, mașina are o

capacitate anuală de 
peste 1 000 tone hîr
tie, de calitate supe
rioară celei obținute 
pînă acum. Intrarea 
în funcțiune a agre
gatului marchează și 
începutul unei noi e- 
tape în acțiunea de 
modernizare a vechii 
fabrici de hîrtie. Fon
duri importante au

fost alocate pentru 
mecanizarea com
pletă a transportului 
între secții. Moderni
zarea va asigura fa
bricii. încă din acest 
an, un spor de pro
ducție de circa 20 la 
sută, precum și noi 
sortimente de hîrtie 
de bună calitate.

(Agerpres)

lizarea planului de ameliorare a 
raselor. Se poate aprecia că, prin 
luarea măsurilor pentru menține
rea ritmului de creștere a efecti
velor realizat în ultimii 2 ani, 
pînă la sfirșitul cincinalului ne pu
tem apropia de 6 milioane de 
bovine.

Anul acesta, efectivele matcă — 
vaci și juninci — vor crește cu 
7—8 la sută. Printre măsurile sta
bilite în acest scop se numără 
extinderea experienței bune a u- 
nor unități agricole din regiunile 
Banat, Ploiești și altele, privind 
înființarea loturilor de animale de 
prăsilă și, separat, a celor de pro
ducție. Prin întreținerea în con
diții corespunzătoare a vițelelor 
din Ioturile de prăsilă, acestea vor 
putea deveni, la vîrsta adultă, ani
male cu o productivitate superioa
ră mediei turmei din care provin.

O acțiune de mare însemnătate 
economică, de care depinde atît 
ameliorarea raselor cît și crește
rea natalității, o constituie extin
derea insămințărilor artificiale și 
organizarea mai judicioasă a aces
tei acțiuni. Aceste măsuri sînt 
strîns legate de cele privind orga
nizarea selecției animalelor în uni
tățile cu cele mai valoroase efec
tive. înființarea încă din anul tre
cut a Direcției de ameliorare și 
reproducție a animalelor, în ca
drul C.S.A., antrenarea mai largă 
a specialiștilor la această activitate 
creează premise pentru obținerea 
de rezultate tot mai bune și în a- 
cest domeniu.

Rezerve mari de creștere a nu
mărului de animale și a produc
ției există în gospodăriile persona
le ale cooperatorilor și în gospo
dăriile țăranilor din zonele de deal 
și de munte. Măsurile consecvente 
de cointeresare, aplicate la indi
cația conducerii partidului, au con
tribuit ca, anul trecut, membrii 
cooperatori și țăranii cu gospodării 
individuale din zonele de munte 
să vîndă statului mai mult cu 13 
mii tone carne de porc și cu 286 
mii hi de lapte, față de cît s-a 
prevăzut.

în unitățile agricole socialiste, 
ca și în gospodăriile personale ale 
cooperatorilor și altor categorii de 
oameni ai muncii, există multiple 
posibilități pentru creșterea unui 
număr mai mare de păsări. Pentru 
dezvoltarea sectorului avicol au 
fost luate deja măsuri privind a- 
provizionarea cu ouă pentru incu-

bat, utilizarea intensă a incuba
toarelor mai ales în primele 
luni ale anului. îmbunătățirea în
grijirii și furajării. în acest an se 
vor difuza mai mulți pui pentru 
creșterea lor în gospodăriile per
sonale, unde există multiple resur
se locale care pot și trebuie să fie 
puse în valoare pentru a obține 
cantități sporite de carne și ouă.

în zonele de deal și munte e- 
xistă mari posibilități, îndeosebi 
pentru dezvoltarea creșterii oilor, 
în prezent însă nu sînt nici pe 
departe valorificate imensele re

de pe aceeași suprafață. în m. 
ritatea cazurilor, cea de-a di 
cultură este formată din plante 
rajere. De asemenea, așa cum ar 
tă experiența a zeci de gospodăi 
de stat și cooperative agricole, pri 
irigarea lucernej se obțin la hi 
cîte 70—80 tone de masă verde 
bogată în proteine, ceea ce consti
tuie o bază puternică pentru dez
voltarea zootehniei.

O mare rezervă de mărire a 
producției zootehnice o constituie 
administrarea de nutrețuri combi
nate care aduc sporuri mari de

LOCUL 
ZOOTEHNIEI 
în structura 
producției . 
agricole

INVESTIȚIA E STERILĂ
PE TERENUL NEPĂSĂRII

Șl INCOMPETENȚEI
Creșterea bazei tehnico-materia- 

le în gospodăriile de stat și folo
sirea ei judicioasă constituie una 
din condițiile de care depind mă
rirea producției și reducerea pre
țului de cost al acesteia. La G.A.S. 
Potcoava din regiunea Argeș, gra
dul de mecanizare atît în produc
ția vegetală, cît și în zootehnie a 
crescut de Ia an la an. în prezent 
investițiile în mijloace mecanizate 
sînt de 6 430 000 lei, înregistrînd o 
creștere de 40 Ia sută, comparativ 
cu anul 1961. Ca urmare, a cres
cut nivelul mecanizării, revenind 60 
hectare teren arabil pe un tractor 
fizic. Cum au evoluat producția și 
prețul de cost ?

Urmărim situația Ia principalele 
produse. Din datele furnizate de 
șeful contabil Gh. Silinescu, rezul
tă că, anul trecut, gospodăria și-a 
încheiat bilanțul cu pierderi de 
4 234 000 lei. Producția agricolă 
planificată nu a fost nici pe de
parte îndeplinită. Ba mai mult: 
tona de grîu s-a realizat la un preț 
aproape dublu față de cel planifi
cat, iar o tonă de porumb costă 
mai mult cu circa 400 lei. Pier
deri mari există și în sectorul zoo
tehnic. Producția globală agricolă 
la o sută hectare e de 183 000 lei, 
față de 307 000 lei planificat. Nici 
indicele de productivitate a muncii 
nu este îndeplinit.

O asemenea situație nesatisfăcă
toare se datorește înainte de toate 
unor grave deficiențe în modul de

organizare a producției și a mun
cii, ce dăinuie de multă vreme, îm- 
piedicind folosirea cu randament 
ridicat a mijloacelor din dotare. 
Iată ce au scos la iveală discu
țiile purtate CU inspectorul Băncii, 
Gheorghe Enache și cu unele ca
dre din gospodărie. Gospodăria a 
introdus în cultură anumite soiuri 
de grîu (Bezostaia, de pildă) fără 
să creeze condiții corespunzătoare 
de fertilizare. Nu se dă atenția cu
venită păstrării îngrășămintelor și 
amendamentelor, ceea ce duce la 
degradarea acestora. Timp înde
lungat, lucrările de pregătire a te
renului și de întreținere a culturi
lor au fost de slabă calitate. De 
pildă, anul trecut brigada condusă 
de Petre C. Ion nu a discuit deloo 
239 ha. Se neglijează o regu
lă elementară : asigurarea u- 
nei rotații corespunzătoare a cul
turilor, pe unele parcele, culti- 
vîndu-se grîu după grîu timp de 
4—5 ani. In sectorul zootehnia stau 
nefolosite o moară cu ciocănele, o 
instalație de muls de mare capa
citate pentru care se plătește 
mortjsment de 8 500 lei anual, 
sectorul mecanic, reparațiile și 
grijirile la mașini și tractoare 
se efectuează după grafic, ci
tunci cînd se constată că mașinile 
nu mai pot funcționa. De altfel, 
trebuie arătat că lipsa unei piste 
de ciment obligă 
parcheze utilajul 
sub cerul liber.

Normal ar fi
du-se rațional baza tehnică de care 
dispune gospodăria, toate lucrările 
să fie făcute Ia timp și de calitate. 
Nu se întîmplă așa. Campania de 
recoltare a griului, de pildă, a fost 
întîrziată cu zece zile deoarece cea 
mai mare parte din combine au 
prezentat defecțiuni. Consecințe: 
s-au scuturat multe boabe, au fost 
întîrziate arăturile de vară. Ca s-o 
scoată la capăt, gospodăria a în
chiriat combine și tractoare pen
tru care a plătit 114 000 lei. De a- 
semenea, remorcile nu au lucrat 
la transportul produselor decît cu 
jumătate din capacitate.

Și recoltarea porumbului a întîr- 
ziat cu 15 zile. Ca urmare a în- 
tîrziat și însămînțarea griului. De
ficiențele serioase în folosirea mij-

a- 
în 

în- 
nu
a-

mecanizatorii să 
agricol în noroi,

fost ca, utilizîn-

A3VLEN A J ARI
ÎN PORTUL GALAȚI

în portul Galați se lucrează la extinderea instalațiilor de 
manipulare și depozitare a mărfurilor ambalate Lucrările urmă
resc punerea In funcțiune a unor benzi transportoare în lungime 
de cîteva sute de metri. Se lucrează, de asemenea, la amena
jarea a încă două dane pentru cherestea ; pînă la sfîrșitul tri
mestrului vor fi amenajate noi platforme pentru depozitarea lami
natelor și materialelor de construcție cu o suprafață de 4 000 mp. 

(Agerpres)

loacelor mecanizate au făcut ca, a- 
nul trecut, circa 30 la sută din 
timpul de lucru al tractoarelor să 
fie neproductiv. Așa s-a ajuns ca 
prețul de cost pe hantru să fie su 
33 lei mai mare decît cel planificat.

Răspunderea pentru neajunsuri
le ce există în gospodăria agricolă 
de stat Potcoava revine și condu
cerii Trustului Gostat Argeș. Deși 
se cunoștea că directorul gospodă
riei de stat, Ion Dobre, nu putea 
face față sarcinii încredințate, a fost 
menținut ani de zile și abia de cu- 
rînd a fost schimbat. Controalele 
efectuate de conducerea trustului 
nu erau urmate de măsuri opera
tive care să ducă la curmarea si
tuațiilor negative constatate.

Nu se poate ieși din impas, nu 
se pot întreprinde măsuri pentru 
ca mijloacele gospodăriei să fie u- 
tilizate cu eficiență 
mare ?

Actuala conducere a 
coava are o moștenire
revine sarcina de a scoate din im
pas gospodăria, de a o pune pe o 
linie nouă, de progres. în acest 
scop, ea trebuie să mobilizeze toate 
forțele din unitate, să ia măsuri de 
maximă eficiență economică, in- 
staurînd ordine și disciplină în toa
te compartimentele. Noua condu
cere trebuie să impună o exigență 
fermă față de muncă diferiților 
factori de răspundere din gospodă
rie, pentru că lipsurile semnalate 
se datoreso nu numai fostului 
rector, ci și altor cadre 
crează și acum în unitate.

Se impune, ca o cerință 
tremă importanță, să se
practica dăunătoare de a se acu
mula fonduri însemnate fără a se 
asigura ca această acumulare să 
aibă drept rezultat creșterea pro
ducției, realizarea unei rentabilități 
sporite. Oricît s-ar investi, oricît 
s-ar cheltui pentru mecanizare și 
chimizare, pentru modernizarea 
producției, dacă cei ce sînt chemați 
să mînuiască această avere n-au 
calități de buni gospodari, nu sînt 
animați de spirit de responsabili
tate, aceste investiții nu pot da re
zultate.

economică
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Gh. CIRSTEA |
corespondentul „Scînteii" |

zerve pentru creșterea acestora 
mai ales în zonele de munte, unde 
există pajiști întinse, crescători 
pricepuți cu o veche tradiție și, în 
multe locuri, efective de ovine va
loroase. Creșterea ovinelor la mun
te este cu atît mai importantă cu 
cît lîna produsă de la oile țurcane 
se pretează la confecționarea co- 
voarelor și a altor articole pentru 
care există, de asemenea, o veche 
tradiție. De aceea, în aceste zone, 
unde creșterea animalelor constituie 
principala sursă de venituri a lo
cuitorilor, pe lîngă intensificarea 
acțiunilor de îmbunătățire a pă
șunilor, vom urmări asigurarea cu 
reproducători de valoare zootehni
că ridicată. în zonele de munte, 
măsurile stabilite urmăreso îndeo
sebi ameliorarea oilor țurcane 
albe, prin organizarea selecției la 
cele mai bune turme. Organizînd 
această acțiune, considerăm nece
sar să subliniem că măsurile lua
te pînă acum pentru extinderea și 
ameliorarea taselor cu lînă fină și 
semifină vor trebui continuate cu 
perseverență și intensificate pen
tru a asigura integral industria 
ușoară cu materie primă pentru 
stofe de calitate superioară.

în ansamblul acțiunilor pentru 
dezvoltarea zootehniei, un Ioc de 
prim ordin îl vor ocupa, în conti
nuare, măsurile care se referă la 
mărirea, mai accentuată, a greutății 
medii a animalelor destinate aba
torului, îndeosebi a celor tinere. 
Prin creșterea greutății medii la 
sacrificare — obiectiv principal 
pentru realizarea căruia există 
condiții favorabile în toate regiu
nile țării — încă din acest an pu
tem obține de la un număr mai 
mic de animale tăiate zeci de mii 
de tone de carne în plus. Rezultă 
deci că de aceasta depinde într-o 
mare măsură atît creșterea mai 
rapidă a șeptelului, cît și îmbună
tățirea cantitativă și calitativă a 
aprovizionării cu carne a popu
lației. In mod practic, pentru rea
lizarea acestui deziderat, anul a- 
cesta unul dintre obiectivele cele 
mai importante este organizarea, 
în cooperativele agricole, a noi 
îngrășătorii, fiecare avînd mini
mum 150 de taurine. Aceasta va 
contribui la mărirea greutății de 
livrare la tineretul bovin în me
die cu 20 kg față de realizările din 
anul 1966.

Unul dintre mijloacele cele mal 
importante de mărire a șeptelului 
și de rentabilizare a zootehniei îl 
constituie reducerea pierderilor, 
mai ales la animalele tinere și la 
păsări. Analizele efectuate într-un 
mare număr de unități arată că 
pierderile care se înregistrează la 
animale sînt consecința, în prin
cipal, a furajării și îngrijirii lor 
necorespunzătoare. Mai persistă 
încă boli care provoacă mari 
pierderi de efective. Pentru a- 
ceasta, în anul 1967, în planurile 
consiliilor agricole sînt prevăzute 
măsuri concrete pentru limitarea 
focarelor de pestă porcină, pestă 
aviară, rujet, tuberculoză, etc.

Asigurarea furajelor, cantitativ 
și calitativ, este sarcina funda
mentală pentru dezvoltarea zoo
tehniei. In acest scop s-au stabilit 
și luat un șir de măsuri care să 
asigure amplasarea favorabilă a 
plantelor furajere, fertilizarea te
renului, extinderea soiurilor de 
plante valoroase, irigarea unor su
prafețe cît mai mari, recoltarea la 
timpul optim. Pentru îmbunătățirea 
bazei furajere. în anul 1967 se va 
administra o cantitate dublă de 
azotat de amoniu față de anul 
1966. In scopul ridicării substan
țiale a calității furajelor se va ex
tinde uscarea prin curenți de aer 
dirijați și se vor introduce foliile 
de masă plastică pentru ca șirele 
să fie ferite de intemperii. Este 
cunoscut că prin irigații produc
ția vegetală sporește de 2—3 ori 
și, în aceeași proporție, furajele, 
mai ales prin extinderea metodei 
de obținere a două culturi pe an,

producție și economie de furaje. 
Pentru a asigura astfel de nutrețuri 
la efectivele din sectorul de stat, 
iar în cooperativele agricole, in 
prima fază, la păsări și tineretul 
porcin, prin planurile de producție 
ale unităților s-a adoptat o mai ra
țională structură a culturilor, în așa 
fel îneît, pe lîngă porumbul boabe, 
să se cultive pe suprafețe sporite 
orz, soia, mazăre, ovăz, lucernă etc. 
Ca o măsură imediată care asigură 
utilizarea rațională a nutrețurilor 
existente, obținerea cu un consum 
specific mai redus a cărnii de porc 
și a ouălor este achiziționarea 
de către unitățile agricole de pro
ducție a morilor cu amestecătoare. 
în anul 1967, cooperativele agrico
le vor procura circa 500 de ase
menea mori. Pentru a lichida ră- 
mînerea în urmă în domeniul me
canizării zootehniei urmărim să 
se rezolve cu prioritate problema 
transportului în interiorul fermei, 
adăpatul animalelor și, treptat, 
mulsul vacilor.

Pe măsura creșterii efectivelor, 
a ridicării producției medii, con
ducerea proceselor de producție în 
zootehnie necesită un grad tot mai 
ridicat de tehnicitate, rezolvarea 
problemelor solicită imperios apor
tul științei. Pentru acest motiv, 
conducerea de partid și de stat a 
indicat să se pună un accent tot. 
mai mare pe ridicarea nivelului de 
pregătire al cadrelor, asigurarea u- 
nităților productive cu specialiști 
cu pregătire superioară și medie, 
care să conducă nemijlocit produc
ția. Ei trebuie să se specializeze în 
profunzime pentru a putea cunoaș
te și rezolva problemele complexe 
pe care le ridică un domeniu sau 
altul al zootehniei, cum ar fi nutri
ția sau genetica, creșterea diferi
telor specii în condiții industriale 
etc.

Consiliile agricole, în colaborare 
cu uniunile cooperatiste, au multe 
de făcut în ceea ce priveș* !di- 
carea calificării îngriji"' 
animale, a brigadieriloi 
Permanentizarea și ridicare<. 
velului de calificare a îngrijitorilu. 
vor crea condiții mai bune pentru 
aplicarea metodelor științifice în 
creșterea animalelor — metode ce 
permit ca baza materială existen
tă să fie rațional utilizată în scopul 
măririi producției de carne, lapte, 
lină și alte produse.

Măsurile stabilite în domeniul 
creșterii animalelor vor permite ca 
zootehnia să se dezvolte progresiv 
la nivelul unei ramuri de bază a 
producției agricole, integrîndu-se 
organio în procesul de intensifi
care și modernizare a agriculturii 
țării noastre. Există toate condi
țiile ca sarcinile mari trasate de 
partid privind dezvoltarea zooteh
niei, mărirea ponderii acestei ra
muri în ansamblul producției și 
veniturilor din agricultură să fie 
îndeplinite și depășite.

in Editura politică

a apărut:

Dezvoltarea 
economică 
a României 

în anul 1966
Comunicat cu privire la 

îndeplinirea planului de 
stat de dezvoltare a eco
nomiei naționale a Repu
blicii Socialiste România 
pe anul 1966.

72 p. 1,50 lei.
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$ Discuții generale asupra
'ii

rapoartelor Consiliului U.A.S.R. 

și Comisiei de cenzori
Numeroși delegați și invitați — 
idenți din toate centrele univer- 
,are, activiști ai consiliilor asocia- 
lor, cadre didactice universitare, 
rsonalități ale vieții științifice și 
lturale, reprezentanți ai unor 
stituții centrale — au abordat în 
vintul lor problemele principate 
puse dezbaterii conferinței.
Vorbitorii au subliniat că apre- 
>rile și îndrumările însuflețitoare 
prinse în cuvîntarea tovarășului 
colae Ceaușescu, secretarul gene- 
1 al C.C. al P.C.R., exprimînd 
ija deosebită pe care partidul și 
atul o acordă pregătirii și educă- 
i viitorilor intelectuali, constituie 
i puternic îndemn pentru ridica
ta învățămîntului universitar la 
velul cerințelor tot mai complexe 
e procesului de desăvîrșire a cons- 
ucției socialiste în țara noastră. 
Vastul program elaborat de Con- 
esul al LX-lea al partidului pen- 

'u dezvoltarea multilaterală a eco- 
omiei patriei, ridicarea cercetării 
iințifice pe o treaptă superioară, 
iflorirea artei și culturii — au rc- 
;vat vorbitorii — impun pregăti
ta unor cadre de înaltă calificare, 
ticolae Virgil Irimie, președintele 
onsiliului U.A.S. București, Simion 

’opescu, președintele Consiliului 
I.A.S. Brașov, și alții au subliniat 
mportanța ridicării calității proce- 
ului de învățămînt și educație a 
tudenților la nivelul cuceririlor 
ehnice și științifice contemporane. 
?entru viitorii intelectuali, capabili 
ă răspundă cu competență proble

melor pe care le ridică viața, prac
tica, se impune cu acuitate să-și 
însușească temeinic tot ce este 
nou, înaintat în știința și cultura 
națională și mondială, cele mai re
cente realizări în domeniul de ac
tivitate pentru care se pregătesc, 

însușirea temeinică a profesiunii 
alese este asigurată. în primul rînd, 
prin studiu individual, organizat și 
metodic, prin crearea obișnuinței 
de a studia cu atenție cursurile și 
manualele, de a cerceta revistele și 
tratatele de specialitate. Din pă
cate — au subliniat numeroși vor
bitori — mai sînt student! care se 
rezumă la citirea notițelor, nu ma
nifestă interes pentru consultarea 
bibliografiei, complăcîndu-se într-o 
mediocritate ce se răsfrângă nega
tiv în activitatea pe care o desfă
șoară după încadrarea în produc
ție. în acest sens a fost subliniat 
faptul că asociațiile studenților 
trebuie să Intervină mai activ în 
crearea unei atmosfere propice stu
diului, să organizeze — în forme 
vii, atractive — acțiuni care să 
stimuleze pregătirea profesională a 
studenților, pasiunea pentru studiu 
și cercetare.

Participanții la dezbateri au re
marcat locul important pe care 
trebuie să-1 ocupe în ansamblul 
cunoștințelor profesionale pregăti
rea economică, însușirea temeinică 
a metodelor moderne de planifi
care și conducere a activității eco
nomice, de organizare științifică a 
producției și a muncii în întreprin
derile industriale și pe șantierele 
de. construcții.

La necesitatea legării mai strînse 
a învățămîntului superior de viață, 
de practica construcției socialiste, 
la rolul important al practicii pen
tru formarea intelectualului cu 
pre.f' re multilaterală s-au referit 

imeroși vorbitori. Ei au 
, A, o serie de propu- 

* c5*® ducă la îmbunătă-
nelor, cursurilor și sis- 

'^-predare. Marin Ioțovici,
A-<ț ,5>. institutul de mine din 

■ ’.eni, Liliana Bona, studentă 
la Institutul politehnic din Galati, 
Ion Constandache, student la Insti
tutul agronomic din Iași, Kikeli 
Pali, student, la Institutul de medi
cină și farmacie din Tg. Mureș, și 
alți delegați au arătat că practica 
în producție a studenților — etapă 
importantă în procesul de pregă
tire — este organizată în unele ca
zuri în mod formal. Ei au relevat 
că în viitor este necesar să se asi
gure participarea mai activă a stu
dentului la procesul de producție, 
familiarizarea sa cu problemele și 
condițiile specifice viitorului loc 
de muncă.

La activitatea pentru dezvoltarea 
în rîndul tineretului studios a pa
siunii pentru cercetarea științifică, 
s-au referit numeroși vorbitori. A- 
ceastă problemă, au remarcat Ma
riana Bratu, studentă la Institutul 
pedagogic din Pitești, Ion Amăriu- 
ța, student la Institutul politehnic 
București, șt alți delegați, trebuie 
să stea permanent în centrul aten
ției asociațiilor studenților. în ce 
privește participarea mai activă a 
studenților la cercurile științifice 
au fost formulate numeroase pro
puneri.

Intelectualului constructor al so
cialismului și comunismului trebuie 
să-i fie caracteristică, alături de o 
pregătire temeinică în specialitatea 
aleasă, atitudinea de înaltă răspun
dere față de societate, față de po
por ; el trebuie să fie purtătorul 
concepțiilor înaintate despre lume 
și viață, al teoriilor științifice cele 
mai avansate. Unii delegați, prin
tre care Radu Cozărescu, stu
dent la Conservatorul „Cipnan Po- 
rumbescu" din București. Lia Ma
ria Păcuraru, asistent universitar 
din Cluj, s-au referit la rolul aso
ciațiilor in cultivarea în rîndurile 
studenților a trăsăturilor proprii 

omului societății noastre socialiste. 
Alăturîndu-se activității educative 
desfășurate de corpul profesoral u- 
niversitar, asociațiile sînt chemate 
să acorde o mai mare atenție mun
cii politico-educative, educării stu
denților în spiritul marxism-leni- 
nismului, al patriotismului socia
list, al solidarității cu lupta popoa
relor pentru pace și progres social. 
Relatînd aspecte concrete din viața 
centrelor universitare respective, 
Andronie Vișan, student la Insti
tutul pedagogic din Tg. Mureș, 
Csutak Maria, studentă la Insti
tutul de medicină .și farmacie din 
Cluj, și alți vorbitori au combătut 
unele atitudini înapoiate pe care 
le manifestă unii studenți, care nu 
înțeleg să răspundă cu întreg ela
nul lor tineresc la eforturile pe 
care societatea, poporul le fac pen
tru a le asigura condiții corespun
zătoare de pregătire și viață, bală 
de aceste manifestări, ca și față de 
unele încălcări ale normelor de con
viețuire socială, asociațiile studen
ților nu au dovedit exigența nece
sară, nu au creat o puternică opi
nie de masă. în scopul educării ti
neretului universitar în spiritul eti
cii socialiste, asociațiile au îndato
rirea — subliniată de numeroși 
vorbitori, printre care Georgeta 
Păuliș, studentă la Institutul peda
gogic din Baia Mare, Maria Ivone 
Hasenfus, studentă- la Universitatea 
din Timișoara — de a organiza ac
țiuni atractive, corespunzătoare 
înclinațiilor și preocupării studen
ților, în măsură să le ofere posibi
lități largi de folosire instructivă și 
recreativă a timpului liber. Daniela 
Temciuc, studentă la Universitatea 
din Craiova, Ion Barbur, președin
tele Consiliului U.A.S. al Universi
tății din Cluj, au arătat că preocu
parea consiliilor U.A.S. față de ac
tivitatea caselor de cultură, a clu
burilor studențești, nu este pe mă
sura preocupărilor și exigențelor 
actuale ale imensei majorități a 
studenților. Ei au propus în acest 
sens ca asociațiile să inițieze ma
nifestări cultural-artistice mai a- 
tractive, folosind cu mai multă 
eficacitate baza materială creată.

Nicolae Stoian, redactor șef al re
vistei „Viața studențească", și Dra- 
gomir Horomnea, student la Uni
versitatea din Iași, s-au referit în 
cuvintul lor la rolul pe care îl au 
publicațiile studențești in îmbogăți
rea vieții spirituale a studenților, în 
răspîndirea experienței pozitive a 
unor asociații.

Ștefan Mihăilescu, student la In
stitutul politehnic din Timișoara, 
Sica Plopeșanu, studentă la I.S.E. 
„V. I. Lenin" din București. Emil 
Uncheșel, președintele Consiliului 
U.A.S. lași, s-au referit la necesi
tatea valorificării mai eficiente a 
importantelor condiții materiale 
create de statul nostru tineretului 
studios, arătînd că în acest domeniu 
asociațiilor studenților le revin atri
buții de seamă. Vorbitorii au subli
niat că studenții trebuie să se obiș
nuiască încă din primii ani să ma
nifeste grijă față de mijloacele ma
teriale, să respecte colegii, să nu to
lereze comportarea necorespunză
toare a unora dintre ei. Acei stu
denți care provoacă daune materia
le să fie obligați să suporte pagu
bele. Vorbitorii au criticat faptul 
că asociațiile neglijează una din o- 
bligațiile lor importante — exerci
tarea controlului obștesc asupra mo
dului cum sînt gospodărite cămine
le, cantinele, unitățile medico-sani- 
tare studențești.

Referindu-se la munca asociații
lor studenților, Emilian Stancu, stu
dent la Universitatea din Bucu
rești, Elena Ciobanu, studentă la 
Institutul pedagogic din Bacău, și 
alții au combătut tendința unor ac
tiviști de a-și irosi mult limp în șe
dințe sau pentru întocmirea de pla
nuri, de a nu fi în mijlocul studen
ților, în cămine, la manifestările 
culturale și sportive. De asemenea, 
nu întotdeauna se acordă suficien
tă atenție inițiativelor pozitive, su
gestiilor și sesizărilor studenților 
față de care consiliile asociațiilor 
trebuie să manifeste mal multă so
licitudine, mai mult sprijin.

Referindu-se la activitatea con
siliului U.A.S.R. și a comitetului 
său executiv, vorbitorii au relevat 
realizările dobîndite de la confe
rința precedentă. Totodată, ei au 
arătat că sintetizarea și generali
zarea experienței pozitive de către 
Consiliul U.A.S.R. nu au fost la 
nivelul bogăției de idei, inițiative
lor și preocupărilor asociațiilor. 
Problemele pe care le ridică dez
voltarea învățămîntului, educarea 
tineretului studios nu au fost ana
lizate în toată complexitatea lor 
de către consiliu pentru a-și spori 
contribuția sa la îmbunătățirea ac
tivității în acest domeniu. Noul 
consiliu — au subliniat delegații 
în cuvîntul lor — va trebui să se 
ocupe cu mai multă atenție și exi
gență de îndrumarea și controlul 
muncii consiliilor din centrele uni
versitare, să solicite cu mai multă 
insistență soluționarea operativă 
de către Ministerul învățămîntului 
și alte foruri centrale a probleme
lor pe care le ridică viața și acti
vitatea studenților. Totodată, unii 
delegați s-au referit lâ importanța 
propunerilor făcute în raport cu 
privire la modificări ale prevede
rilor din statutul asociațiilor stu
denților.

Vorbitorii au exprimat adeziunea 
deplină a studenților patriei noas
tre la politica externă a partidului 
și guvernului care, întruchipînd 
aspirațiile fundamentale ale po
porului român, slujește cauzei so
cialismului și păcii.

Aurel Ghibuțiu, reprezentantul 
U.A.S.R. la Uniunea Internațională 
a Studenților, în cuvîntul său a 
arătat că U.A.S.R. militează pen
tru îmbunătățirea cooperării cu 
organizații naționale studențești 
din regiunea Balcanică și din în
treaga Europă, indiferent de afili
erea lor internațională pentru o 
mai intensă cooperare a organiza
țiilor studențești, dezvoltarea soli
darității studenților, întărirea uni
tății internaționale a tineretului 
universitar în lupta pentru elibe
rare națională, pace și progres 
social.

★
La dezbateri au luat cuvîntul mai 

mulți invitați. Conferința la care 
particip — a arătat acad. Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntului, 
— reprezintă o expresie vie a ma
turității, competenței și spiritului 
de răspundere cu care tineretul 
universitar își stabilește obiectivele 
muncii sale de viilor. în continua
re, ministrul învățămîntului s-a 
referit la sprijinul deosebit pe care 
îl primește învățămîntul superior 
din partea partidului și guvernului, 
la mijloacele materiale importante 
ce îi sînt puse la dispoziție și care 
creează toate condițiile pen
tru însușirea temeinică de că
tre studenți a profesiei pe 
care și-au ales-o, pentru parti
ciparea multilaterală a cadre
lor didactice la activitatea de pre
gătire și educare a studenților. 
Prețioasele îndrumări date de con
ducerea partidului privind perfec
ționarea continuă a procesului de 
învățămînt, legarea mai strînsă a 
pregătirii teoretice cu instruirea 
practică și ridicarea nivelului cali
tativ al întregii munci a studenți
lor și cadrelor didactice, vor sta la 
baza unui amplu program de acti
vitate. Deși în ultimii am s-a acor
dat atenție îmbunătățirii planurilor 
și programelor de învățămînt, Mi
nisterul învățămîntului va trebui 
să adopte neîntîrziat noi măsuri de 
modernizare a lor, folosind o și mai 
largă consultare a specialiștilor din 
învățămînt și din producție. Este 
necesară repartizarea mai rațională 
a numărului de ore pe discipline, 
stabilindu-se un raport mai judicios 
între prelegeri, seminarii și activi
tăți practice. O atenție deosebită 
se va acorda introducerii unor dis
cipline noi cerute de progresul 
științei, precum și posibilității ca 
studenții să-și poată alege acele 
discipline care sînt mai apropiate 
de preocupările lor. Se impune o 
orientare tot mai accentuată a în
vățămîntului superior spre forma
rea la studenți a unui mod de gîn- 
dire științific, explorativ, specific 
epocii noastre. în vederea înlătură
rii deficiențelor manifestate în 
practica în producție a studenților 
ministerul va lua măsuri pentru re
organizarea acestei activități, re- 
considerînd totodată și conținutul 
ei în scopul realizării unei mai 
strînse legături dintre pregătirea 
din facultate și activitatea în pro
ducție.

în continuare, vorbitorul s-a re
ferit și la alte măsuri ce vor tre
bui luate pentru perfecționarea 
învățămîntului superior. El a ară
tat în același timp îndatoririle pe 
care le au studenții de a se pregăti 
temeinic, precum și sprijinul pe 
care asociațiile sînt chemate să-1 
acorde în acest domeniu studenți
lor.

Petru Enaehe, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., a transmis întregu
lui tineret universitar salutul Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist, al generației ti
nere din patria noastră, cu prilejul 
împlinirii unui deceniu de activi
tate rodnică a U.A.S.R. Aprecierile 
conducerii partidului asupra mun
cii și activității asociațiilor și stu
denților — a spus vorbitorul — ne
ajunsurile semnalate, sarcinile de 
viitor, constituie și pentru Uniu
nea Tineretului Comunist, pentru 
organele și organizațiile U.T.C. din 
institute și facultăți un îndemn 
de continuă îmbunătățire a muncii. 
Vorbitorul s-a ocupat apoi de 
activitatea politică în rîndurile stu
denților desfășurată de organiza
țiile U.T.C. din instituțiile de în
vățămînt superior în vederea dez
voltării pasiunii lor pentru învă
țătură, pentru studiul individual 
sistematic și perseverent, spre a se 
forma ca viitori specialiști de 
înaltă competență necesari econo
miei și culturii noastre socialiste, 
militahți hotărîți pentru cauza 
partidului, pentru idealurile socia
lismului și comunismului. El a su
bliniat că Uniunea Tineretului Co
munist, reținînd toate învățămin
tele din lucrările conferinței, îm- 
bunătățindu-și propria activitate în 
rîndul tineretului studios, va acor
da un sprijin tot mai mare muncii 
asociaților studenților. El și-a ex
primat convingerea că studenții 
țării, alături de întregul tineret, 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru înfăptuirea sarcinilor mari, 
mobilizatoare, ale desăvîrșirii con
strucției socialismului în patria 
noas'tră.

După ce «-a referit pe larg la 
raportul ce trebuie să existe între 
specializarea profesională și ori
zontul de cultură generală al viito
rilor intelectuali, Pompiliu Maco- 
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Ariă, a spus: 
Contactul viu, direct, între valorile 
culturii și ariei și tineretul nostru 
studios reprezintă un proces ale 
cărui sensuri se cer larg extinse. 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, însușindu-și observațiile 
critice făcute în conferință, își a- 
sumă cu deplină responsabilitate 
sarcina de a contribui — prin mij
loacele specifice pe care le are la 
dispoziție — la realizarea acelor 
condiții care să permită o mai lar
gă și mai directă participare a stu
denților la viața cultural-artistică 
a țării. In această ordine de idei, 
Stabilirea unei conlucrări mai fruc
tuoase decît pînă acum între ca
sele de cultură ale studenților și alte 
instituții din sistemul de stat ar a- 
vea, după opinia noastră, o impor
tanță deosebită.

După ce a abordat unele proble
me privitoare la pregătirea profe
sională și morală a viitorilor me
dici, acad. Aurel Moga, ministrul 
sănătății și prevederilor sociale, a 
arătat că în legătură cu problemele 
de sănătate și de asistență rpedipa- 
lă a studenților, ministerul, în co
laborare cu U.A.S.R., a întocmit un 
pian de măsuri, a cărui aplicare în 
practică a început. în prezent se 
efectuează un control sistematic a- 
supra măsurilor de igienă din că
mine și cantine, din laboratoare. In 
această acțiune sînt antrenate și 
cadrele didactice. Considerăm ne
cesar ca în unitățile medicale stu
dențești să fie întărit controlul ob
ștesc, ținîndu-se seama de faptul că 
rezultatele activității de ocrotire a 
sănătății depind în egală măsură 
de activitatea organelor sanitare, 
cît și de concursul organizațiilor 
obștești, al fiecărui cetățean în 
parte.

In complexul preocupărilor stu
dențești — a spus în cuvîntul său 
Anghel Alexe, președintele U.C.F.S., 
educația fizică și sportul octipă un 
loc important. Rezultatele bune ob
ținute în competiții confirmă posi
bilitățile și capacitatea crescîndă 
a cluburilor studențești de a face 
față cu mai mult succâs în compe
tițiile internaționale. Vorbitorul s-a 
referit la insuficienta preocupare a 
majorității asociațiilor și cluburilor 
universitare pentru atragerea mase- 
lor largi de studenți la practicarea 
sistematică și organizată a exerci- 
țiilor fizice și sportului. Răspîndi
rea pe scară mai largă a sportului 
în rîndul studenților va duce în mod 
nemijlocit și la îmbunătățirea ac
tivității sportive din centrele uni
versitare.

Horia Lovinescu, membru al Bi
roului Uniunii Scriitorilor, a adus 
conferinței salutul scriitorilor din 
țara noastră. El a subliniat că legă
turile între scriitori și studenți se 
stabilesc nu numai pe calea lec
turilor ; ele sînt concrete și 
directe, datorită prezenței la 
catedre a unui mare număr de 
scriitori de prestigiu, cît și prezen
tei în viața literară a numeroase 
talente recrutate din rîndurile tine
retului. Vorbitorul a insistat apoi 
asupra răspunderii ce revine inte
lectualilor în educarea tineretului 
în spiritul tradiției umaniste a 
culturii noastre, potrivit principii
lor și înțelepciunii care caracteri
zează personalitatea poporului ro
mân. Dacă cunoașterea adîncă a 
tradiției, pe care literatura e da
toare să o favorizeze este una din 
condițiile afirmării noastre plenare 
în actualitate, o a doua responsa
bilitate pe care trebuie să ne-o a- 
sumăm este adînca și complexa 
cunoaștere a prezentului. Avem ne
voie de o literatură capabilă să în
tindă omului nou oglinda în care 
acesta să se recunoască, cu între
bările, neliniștile și izbînzile lui. A- 
vem mai ales nevoie de o intelec
tualitate tînără prezentă acolo unde 
se face istoria, pe șantiere, pe o- 
goare, în uzine și laboratoare. Jn 
acest fel, este sigur că t.înăra noas
tră intelectualitate va fi vrednică 
de epopeea construirii socialismu
lui, va asigura țării un viitor demn 
de trecutul și prezentul ei.

Despre problemele deosebite care 
stau în fața conducerii instituțiilor 
de învățămînt superior pe linia îm
bunătățirii continue a organizării 
procesului de învățămînt au vorbit 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al I. Cuza“ din Iași, 
și prof. ing. Constantin DineuJescu, 
rectorul Institutului politehnic din 
București. Vorbitorii au subliniat 
că este datoria lor să analizeze cu 
toată atenția planurile de învăță
mînt și programele analitice pen
tru descongestionarea acestora, în 
vederea unei mai bune utilizări a 
timpului de studiu. Nivelul unor 
cursuri rămase în urmă față de 
mersul înainte al științei și tehni
cii, lipsa de grijă a unor cadre di
dactice față de elaborarea cursuri
lor și manualelor și ținerea lor la 
curent cu tot ce este nou, avansat 
în știință și tehnică sînt neajunsuri 
care îngreunează realizarea obiecti
velor actuale ale învățămîntului 
superior. Numai asigurînd prele
gerilor universitare și cursurilor un 
înalt nivel științific, profesorul va 
reUși să trezească studenților cu
riozitatea științifică, pasiunea in
vestigării științifice : numai așa va 
reuși să-i îndemne la consultarea 
bibliografiei de specialitate. Con
ducerile institutelor și facultăților 
trebuie să îndrume toate cadrele 
didactice să’ țină o permanentă le
gătură cu studenții, să le cunoască 
preocupările, pentru a-i putea în
druma și orienta în formarea și e- 
ducarea lor multilaterală, spre a 
deveni constructori de nădejde ai 
socialismului.

In timpul lucrărilor Conferinței Foto. Gh. Vințilă

Sintezele dezbaterilor 

din comisiile de lucru

COMISIA PENTRU PROBLE
ME PROFESIONAL-ȘTIINȚIFICE 
a analizat aportul asociațiilor 
studenților la formarea de in
telectuali capabili să facă față cu 
succes multiplelor cerințe ale desă
vîrșirii construcției socialiste. Cei 
29 de delegați care au luat cuvîn
tul, reprezentînd majoritatea cen
trelor universitare și a profile’or 
de învățămînt, au făcut propuneri 
de îmbunătățire a activității aso- 

<, ciațiilor în vederea creșterii contri
buției acestora la dezvoltarea în 
rîndul studenților a dragostei pen
tru profeșie, a interesului pentru 
cunoașterea aprofundată a proble- 
meloi- de specialitate în domeniul 
în care vor lucra după absolvire, 
pentru însușirea a tot ce este îna
intat în știință și cultură. în co
misie a fost reliefată experiența 
unor asociații care se ocupă în mod 
sistematic de rezolvarea operativă 
a problemelor profesionale ce pre
ocupă studenții.

Mulți delegați au prezentat pro
puneri privind perfecționarea acti
vității cercurilor științifice, crește
rea numărului temelor cu caracter 
aplicativ și experimental, stabili
rea unei legături mai strînse cu 
laboratoarele din institute și între
prinderi. De asemenea, a fost sus
ținută ideea includerii studenților 
care au obținut rezultate foarte 
bune în colectivele de cercetare 
ale cadrelor didactice, a valorifi
cării lucrărilor prin publicarea în 
caiete selective și reviste de specia
litate.

Numeroși vorbitori s-au referit 
la măsurile care trebuie luate pen
tru îmbunătățirea pregătirii practi
ce a studenților. în acest sens a 
fost relevată necesitatea participării 
efective în producție a studenților 
în timpul practicii, stabilirii cores
punzătoare a locurilor de practică 
în întreprinderi, creșterii preocupă
rii și răspunderii cadrelor tehnice 
din unitățile economice față de 
munca studenților.

în cadrul comisiei au fost prezen
tate unele sugestii și propuneri pri
vind îmbunătățirea organizării și 
conținutului procesului de învăță
mînt, îmbogățirea mijloacelor de 
studiu și documentare care urmea
ză a fi prezentate Ministerului în
vățămîntului și conducerilor insti
tuțiilor de învățămînt superior.

în COMISIA PENTRU PRO
BLEME CULTURAL-ARTISTICE,

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONFERINȚEI U. A. S. R.

Comitetului Central al Partidului Comunist Roman
(Urmare din pag. I)

Conferința asigură Partidul Co
munist Român, Comitetul său Cen
tral că studențimea va munci fără 
preget, cu pasiune și dăruire, pen
tru însușirea unor temeinice cu
noștințe teoretice și practice, pe 
măsura cerințelor dezvoltării eco
nomice și social-culturale a țării.

(Urmare din pag. I)
In cuvintul de încheiere a con

ferinței, Mircea Angelescu, preșe
dintele Consiliului U.A.S.R., a ex
primat hotărîrea studențimii româ
ne de a răspunde grijii și atenției pă
rintești cu care este înconjurată de 
popor și partid, încrederii cu care 
este așteptată în producție, învățînd 
cu nepotolită sete de cunoaștere, 

Intervențiile celor 21 de delegați 
și invitați — reprezentanți ai ma
jorității centrelor universitare — 
au subliniat rolul asociațiilor stu
denților în procesul complex al 
educației viitorilor intelectuali, con
tribuția pe care acestea sînt che
mate să o aducă la formarea con
științei socialiste și la dezvoltarea 
armonioasă a personalității tineri
lor. In comisie s-a relevat semni
ficația educativă a participării stu
denților la munca patriotică, su- 
gerîndu-se folosirea unor forme di
ferențiate în funcție de specificul 
facultăților.

Au fost făcute propuneri inte
resante cu privire la formele și 
mijloacele care să asigure partici
parea unui număr cît mai mare de 
studenți în acțiunile cultural-artis
tice.

Discuțiile au relevat mijloacele 
variate de care dispun casele de 
cultură și cluburile studențești pen
tru crearea unor posibilități multi
ple de lărgire a orizontului de cul
tură al studenților și de recreare 
într-un cadru plăcut, tineresc. S-a 
subliniat, de asemenea, necesitatea 
îmbunătățirii regulamentului de 
funcționare a caselor de cultură și 
cluburilor, precizării mai clare a 
rolului asociațiilor studenților, în
tăririi colaborării dintre conducerile 
caselor de cultură și instituțiile de 
artă din orașele respective. In ce 
privește activitatea formațiilor ar
tistice studențești, s-a remarcat uti
litatea prezentării unui număr spo
rit de spectacole, a antrenării în 
mai mare măsură a studenților din 
institutele de artă la viața cultu
rală. obștească universitară, prin 
organizarea de expoziții, spectacole, 
concerte etc., urmate de dezbateri.

Vorbitorii din COMISIA PEN
TRU PROBLEME DE SPORT ȘI 
TURISM au relevat importanța 
culturii fizice și sportului pentru 
tineretul universitar, au făcut su
gestii si propuneri în legătură cu 
îmbunătățirea continuă a mișcării 
sportive și turistice în rîndurile 
studenților.

Dezbaterile din comisie au sub
liniat necesitatea ca asociațiile să 
acorde o atenție sporită organizării 
activității sportive de masă, încît 
aceasta să cuprindă marea majori
tate a studenților, să se creeze 
sportului universitar o largă bază 
de masă, din care să fie selecțio

Nu avem țel mal nobil și mai apro
piat inimii decît acela de a vedea 
cunoștințele, energia și îndrăznea
la tinereții noastre rodind înzecit în 
viitoarele izbînzi ale poporului, pe 
drumul ridicării patriei socialiste 
spre cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației.

Angajamentul nostru de azi, fap-
★

străduindu-se să-și ridice pregăti
rea la nivelul marilor exigențe și 
cerințe ale epocii contemporane.

★
tn prima ședință plenară, Consi

liul U.A.S.R. a ales Comitetul Exe
cutiv din care fac parte tovarășii > 
Mircea Angelescu — președinte ; 
Ion Amăriuța, Pejes luliu, Lia Ma
rta Păcuraru, Emilian Stancu, Mi
hai Stoica — vicepreședinți; Iu
lian Veref — secretar. 

nate elementele de valoare în re
prezentativele de performanță ale 
instituțiilor de învățămînt superior, 
în legătură cu aceasta s-a propus 
folosirea mai rațională a bazei ma
teriale existente, amenajarea de că
tre studenți, prin muncă patriotică, 
a unor baze sportive simple. Aso
ciațiile ar trebui să contribuie în 
mai mare măsură la atragerea stu
denților la orele facultative de e- 
ducație fizică, la activizarea secții
lor sportive de performanță, să 
desfășoare o bogată muncă de 
educație exigentă în rîndurile spor
tivilor fruntași.

Numeroși vorbitori au evidențiat 
necesitatea ca asociațiile să inițieze 
mai multe drumeții, concursuri de 
orientare turistică, excursii de 1--2 
zile la sfîrșit de săptămână, depla
sări în regiunea respectivă.

Delegații participant.) la discuții 
în COMISIA PENTRU PROBLEME 
SOCIAL-GOSPODAREȘTI s-au re
ferit pe larg la o seamă de ini
țiative valoroase ale asociațiilor 
și în special la întărirea controlului 
obștesc asupra activității căminelor 
și cantinelor studențești. A fost 
subliniat rolul educării studenților 
în spiritul grijii deosebite față de 
avutul obștesc. Ei au făcut nume
roase propuneri privind creșterea 
aportului asociațiilor la rezolvarea 
problemelor legate de asigurarea 
condițiilor de muncă și viață ale 
tineretului universitar. In același 
timp, au sugerat Ministerului în
vățămîntului, Ministerului Sănătă
ții și Prevederilor Sociale și altor 
organe să se preocupe mai temei
nic de buna gospodărire a cămine
lor, cantinelor și unităților medico- 
sanitare studențești.

Apreciindu-se utilitatea concursu
lui între cămine, s-a subliniat ne
cesitatea îmbunătățirii regulamen
tului acestuia, în sensul asigurării 
unor criterii obiective de apreciere 
în stabilirea rezultatelor întrecerii. 
Participanții la discuții au arătat că 
actualele criterii de alegere a comi
tetelor de cămin trebuie să fie îm
bunătățite : comitetele să fie alese 
în adunări sau în conferințe ale 
locatarilor respectivi, din rîndul ce
lor care dovedesc pasiune și price
pere în munca gospodărească și se 
bucură de prestigiu. Cu privire la 
asistența medico-sanitară s-a făcut 
propunerea ca personalul de spe
cialitate să manifeste mai multă 
solicitudine față de studenți.

ta de mîine să fie măsura Cu
noștinței pline de dragoste pe/care 
o purtăm poporului și parti/ului, 
a devotamentului cu care înțșegem 
să muncim și să luptăm pet?ru ca 
patria noastră, Republica Socia
listă România, să devină țt mai 
prosperă și mai puternica să se 
întărească și să înfloreaso națiu
nea noastră socialistă.

De asemenea, în prim ședință a 
Comisie* de cenzori a fșt ales pre- 
ședlnle al comisiei todrășul llie 
aavrilă.

★ 1
Seara, Consiliul Uiiiunii Asocia

țiilor Studenților din Republica So
cialistă România a flerit o masă la 
care au luat parte lelegații și invi
tații la cea de-a Vl-a Conferință a 
U.A.S.R. (Agerprelj
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PLENARA COMIT EIUIUI DE CONDUCERE 
Al UNIUNII SCRIITORILOR DIMM

Cronica zilei

în Capitală, la Casa scriitorilor 
„Mihail Sadoveanu", a avut loc 
marți plenara Comitetului de con
ducere al Uniunii Scriitorilor din 
România.

Președintele Uniunii Scriitorilor, 
acad. Zaharia Stancu, a prezentat, 
cu acest prilej, un referat privind 
activitatea uniunii în 1966 și preo
cupările scriitorilor pentru anul 
1967.

La discuțiile care au urmat au 
luat parte Radu Boureanu, Fănuș 
Neagu, Alecu Ivan-Ghilia, Eugen 
Barbu, Marosi Peter, Alexandru 
Oprea, Valeriu Rîpeanu, ion Lăn- 
crănjan, Ion Bănuță, Szâsz Jănoș, 
Dumitru Ignea, Nichita Stănescu și 
Alexandru Bălăci, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Atît în referat, cît și în discuții 
au fost analizate rezultatele obți
nute de scriitori în anul trecut, sub- 
liniindu-se că pentru îmbuhătăți- 
rea în continuare a activității în. 
domeniu] creației literare este ne
cesară o mai strînsă legătură a 
scriitorilor cu viata, o cunoaștere 
temeinică și profundă a transfor
mărilor înnoitoare din țara noas
tră, reflectarea acestora în opere 
de o ținută artistică tot mai înaltă. 
Vorbitorii au făcut numeroase pro
puneri pentru îmbunătățirea acti
vității în domeniul presei literare 
și în mod specia] în cel al criticii

literare, care este chemată să ana
lizeze și să orienteze cu compe
tență și obiectivitate munca de 
creație.

în aceeași ședință, Comitetul de 
conducere a decernat premiile U- 
niunii Scriitorilor pe anul 1966.

Premiile Uniunii Scriito

rilor pe anul 1966

Proză : Laurențiu Fulga, pentru 
romanul „Alexandra și infernul1' :

Poezie : Cezar Baltag, pentru vo
lumul „Răsfrîngeri" ; Ion Gheor- 
ghe, pentru volumul' „Nopți cu 
lună pe Oceanul Atlantic" ; Oscar 
Pastior, pentru volumul „Versuri" 
(în limba germană) ;

Dramaturgie: Radu Boureanu, 
pentru poemul dramatic „Satul 
fără dragoste" ;

Critică și istorie literară : Vladi
mir Streinu, pentru volumul „Ver
sificația modernă" ;

Reportaj și publicistică : Pop Si- 
mion, pentru volumul „Orga de 
bambus" ;

Traduceri : Etta Boeriu, pentru 
traducerea operei „Divina Come
die" de Dante ;

Literatură pentru copii: Fodor 
Săndor, pentru volumul „Piticul 
furios" (în limba maghiară).

DEPUNEREA UNEI COROANE 
DE FLORI DE CĂTRE 
NOUL AMBASADOR 

AL REPUBLICII GHANA

Noul ambasador al Republicii 
Ghana la București, K. D. Gwira, a 
depus marți la amiază o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism. Au fost de 
fată, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe, Ministerului 
Forțelor Armate și ai Sfatului popu
lar al orașului București.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A MINISTERULUI 
iNVĂȚĂMtNTULUI

DIN R. S. CEHOSLOVACĂ

în cadrul schimburilor culturale 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și R. S. Cehoslovacă, marți la 
amiază a sosit în Capitală o dele
gație a Ministerului învăi.ărnîntului 
din R. S. Cehoslovacă, condusă de 
Vaclav Hendrych, adjunct al mi
nistrului învățămîntului. Oaspeții 
au fost întîmpinați la sosire, pe 
aeroport, de prof. univ. Miron 
Constantinescu, adjunct al minis
trului invățămînt.ului. funcționari 
superiori din același minister, pre
cum și de reprezentanți ai amba
sadei R S Cehoslovace la Bucu
rești. Timp de o săptămînă, dele
gația cehoslovacă va vizita uni
versitățile și institutele de perfec
ționare a cadrelor didactice din 
București și Cluj, licee, școli ge
nerale de 8 ani și diferite insti
tuții social-culturale din cele două 
orașe.

în seara aceleiași zile, prof, 
univ. Miron Constantinescu a ofe
rit în saloanele Casei Universita
rilor un dineu în cinstea oaspe
ților.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE 

NAȚIONALE 
A R. D. GERMANE

Atașatul militar al R. D. Germane 
la București, lt. colonel Behring, a 
oferit marți seara un cocteil cu 
prilejul celei de-a XI-a aniversări 
$ Armatei populare naționale a Re
publicii Democrate Germane. Au 
Luat parte general-colonel Mihai 
Burcă, adjunct al ministrului for
țelor armate, reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate. Au participat ata
șați militari și alți membri ai 
corpului diplomatic.

*
.Marți dimineața s-a întors în 

țară delegația de scriitori alcătuită 
dih Matei Călinescu, Ion Horea. 
Marin Preda, Aurel Rău, care a fă
cut o vizită in Anglia, în cadrul 
acordului cultural dintre cele două 
țări.

★
în cadrul acordului cultural din

tre România și Uniunea Sovietică, 
marți dimineața a sosit în Capitală 
scriitorul sovietic Kiri] Kovaldji, 
poet și prozator, traducător de lite
ratură română.

★
Concertul Orchestrei simfonice a 

cinematografiei, care a avut loc 
marți seara în sala Ateneului, s-a 
desfășurat sub bagheta dirijorului 
Marcel Dautremer din Franța.

★
în sala de expoziții a filialei din 

Timișoara a Asociației artiștilor 
fotografi s-a deschis o expoziție de 
artă fotografică din R. D. Germană. 
La festivitatea de deschidere au 
participat oameni de artă și cultu
ră, un numeros public, precum și 
reprezentanți ai ambasadei R. D. 
Germane la București. (Agerpres)

SPORT
TENIS DE MASĂ

învingătoare la
în cadrul turneului in

ternațional de tenis de 
masă de la Moscova, se
lecționata masculină a 
României s-a clasat 
pe primul loc, învin- 
gînd în meciul deci
siv cu ■ 5—2 echipa 
U.R.S.S. -Locul, trei a re
venit echipei Cehoslova
ciei, care a întrecut-o 
cu 5—1 pe cea a Iugo
slaviei. La feminin a cîș- 
tigat echipa U.R.S.S. II,

î a României
Moscova

urmată de U.R.S.S. I, și 
Cehoslovacia. Echipa 
României a ocupat lo
cul 5.

în primul tur al pro
bei de simplu femei, 
Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—0 pe Libov 
Grisina (U.R.S.S.). La 
masculin, în turul al doi
lea, jucătorul român A. 
Reti l-a eliminat cu 3—0 
pe S. Latte (Dane
marca).

VOLEI Steaua — Cerveno Zname
3-2 in turneul de la Sofia

în ziua a doua a tur
neului de volei al Arma
telor prietene ce se des
fășoară la Sofia, echipa 
Steaua București a obți
nut o frumoasă victorie 
învingînd cu scorul de 
3—2 (12—15, 15—6,
15—4, 7—15, 15—12) for
mația bulgară Ț.S.K.A.

Cerveno Zname. în cele
lalte partide Ț.S.K.A., 
Moscova a cîștigat cu 
3—2 la Honved Buda
pesta, iar Legia Varșo
via a învins cu același 
scor echipa „Iphal In- 
mingun" (R.P.D. Coreea
nă).

vremea „Se poate și așa" ?

teatre
• Teatrul de operă șl balet : LACUL LEBEDELOR
— 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : SÎNOE VIENEZ 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : DIN JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 
19, (sala Studio) : DINU PĂTURICA 19,30.
• Teatrul „Ljțcia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PA
RALE — 19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : ACEST 
ANIMAL CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 3.3.3.
— 20.
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în sala Teatrului 
de Comedie) : NEÎNCREDERE 1N FOIȘOR — 19.30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : VARIETE-CON- 
CERT — 20.
• Teatrul. „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
IARMAROCUL PITICULUI CLIP — 17
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): 
PARADA REVISTEI — 19,30, (sala Victoria) : CO
LIBRI MUSIC-HALL — 19,30.
• Circul de stat : INTERNAȚIONAL '67 — 19,30.

cinema

Ieri în țară : vremea s-a în
călzit, mai ales în jumătatea de 
sud-vest a țării. Cerul a fost mai 
mult acoperit, exceptînd Oltenia 
și vestul Munteniei, unde tem
porar a devenit variabil. S-au 
semnalat precipitații locale sub 
formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Ardeal și Dobrogea. în 
Banat și Oltenia, pe alocuri a 
plouat, iar în estul Munteniei și 
Moldova a nins dimineața. Vîn- 
tul a suflat slab pînă la potri
vit. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între zero grade la Tg. 
Secuiesc, Făurei, Galați, Bacău, 
Cotnari și Corugea și 10 grade la 
Calafat. Local s-a produs ceață, 
în București : vremea s-a încăl
zit ușor. Cerul a fost mai mult 
acoperit în prima parte a inter
valului, cînd a nins. Apoi a de
venit variabil. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 februarie. în țară: 
vreme relativ călduroasă, cii ce
rul temporar noros. Vor cădea 
ploi locale. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit din sectorul 
vestic. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și 
plus 7 grade, iar maximele între 
4 și 14 grade. Dimineața și seara 
ceață. în București : vreme rela
tiv călduroasă, cu cerul tempo
rar noros. Vor cădea ploi slabe. 
Vînt slab pînă la potrivit din 
vest. Temperatura ușor varia
bilă. Ceață.

(Urmare din pag. I)
șcâunați se apucă a pune în sce
nă. Mă întreb cînd este mai dile
tant directorul învestit de el însuși 
regizor, cînd pune în scenă sau 
cînd este director ? Poate ca ar fi 
bine să renunțe la una din cele 
două „profesii" pentru binele tea
trului.

Am întîlnit cu regret în viața tea
trelor noastre și un alt aspect al 
diletantismului. Tineri absolvenți 
proaspăt teșiți de uâ an sau doi 
de pe băncile școlii nu erau tot
deauna utilizabili, nu aduceau 
în acele colective care-i așteptase
ră cu nerăbdare focul nou al preo
cupărilor pline de avînt ale tine
retului nostru — ale întregii noas
tre țări. Erau niște tineri actori îm- 
bătrîniți înainte de vreme, ajunși 
printr-un accident diletant aș zice, 
în anii 3 și 4 ai Institutului de tea
tru (ani declarați, nu înțeleg de ce, 
neeliminatori) și de aici în teatru. 
Ajunși cu dicțiune imperfectă, lip
siți de preocupări pentru aspectul 
lor fizic, știind 2—3 pași de 
dans din secolul XVIII, iar ca pre
gătire teoretică fiind gata să ex
plice doct celor dornici să-i ascul
te că Picasso este un pictor forma
list și că muzica este o prostie.

Cum se pot împăca aceste ex
cepții cu elementele strălucite date 
adeseori de Institutul de teatru ? 
înseamnă că întîmplarea, arbitra
rul, cu alte cuvinte diletantismul 
unor aprecieri sau metode, au fă

cut ca oameni ce n-au nimic comun 
cu viața teatrală să vină și 
să îngroașe rîndurile celor ce nu 
fac nimic. Cred că la mijloc este 
vorba de exigența sau mai precis 
lipsa de exigență a unor profesori, 
îtni amintesc cu recunoștință de 
exigența profesorilor anilor mei de 
studenție : Aura Buzescu, Ion Fin- 
teșteanu, Beate Fredanov, Sorana 
Coroamă, Vlad Mugur, de înaltul 
lor profesionalism. Și astăzi gene
rațiile crescute de ei onorează sce
nele pe care joacă, prin calitatea 
profesională a muncii lor.

Dar nu numai în mijlocul celor 
ce produc actul finit al spectaco
lului se strecoară microbul diletan
tismului, ci și între aceia ce sînt 
chemați prin analiza lor critică să 
mențină balanța realizărilor teatra
le. Din păcate și în critica noastră, 
alături de profesionalismul serios 
și matur al unor cronicari, își fac 
loc aprecieri critice amatoare.

Dacă diletantismul unui actor 
strică în mai mică sau mare măsu
ră bunul mers al unui spectacol, 
dacă acesta poate trece uneori 
neobservat, o critică diletant făcută 
induce în eroare sute și mii de 
spectatori, ea transmite opinii gre
șite multor oameni dornici de cul
tură.

Poate fi numit un serios critic 
dramatic acel mînuitor de condei 
care nu scrie în 90 la sută din cro
nicile sale nimic despre deco
rul și muzica spectacolului, cînd 
orice ttnăr student știe că arta

spectacolului se bazează pe u- 
nirea a patru elemente : actori, 
regizor, decor și muzică. Este 
sau nu este diletant acel cro
nicar care, plecînd de la spec
tacol înaintea lăsării ultimei corti
ne, are obiecții critice la un final 
care fusese schimbat încă de la ti
părirea textului ? Cititorii nu știu 
aceste amănunte și tocmai de a- 
ceea este gravă inducerea lor în 
eroare.

Avem cronicari care analizează 
atent și obiectiv fenomenul specta- 
cologic, care urmăresc cu dragos
te pe parcursul anilor creșterea și 
evoluția unui artist. lata de ce este 
păcat să se strecoare pe ușa ama
torismului oricine care este gata 
să-și semneze numele în josul unor 
pagini bătute la mașină cu pă
reri adunate după ureche și 
relații personale. Pentru critica 
dramatică serioasa de care are ne
voie teatrul românesc este nevoie 
de mai mult.

Dorința de calitate sporită, exi
gența maximă, iată caracteristicile 
generale ale muncii ce se desfă
șoară In țara noastră. Să facem ca 
și teatrul să meargă pas în pas cu 
acest ritm, înlăturînd din viața 
noastră cu seriozitate și maturitate 
diletantismul, lăsînd loc larg profe
siunii bine asimilate.

Să înlăturăm rabatul de calitate 
și viața noastră teatrală va fi îm
bogățită. Nu ni se cere pentru asta 
decît să fim cu adevărat buni pro
fesioniști.

„Minibaschetul" și-a găsit numeroși adepți în rindul co
piilor piteșteni. în fotografie : grupa prof. C. Corciu, îna

intea unei lecții practice Foto : M. Cioc

A

In cîteva rînduri
• Aseară, selecționata 

de hochei pe gheață a 
Bulgariei a susținut un 
meci amical în compania 
reprezentativei secunde a 
orașului București. Des
fășurat pe patinoarul arti
ficial din parcul „23 Au
gust", jocul s-a încheiat 
cu scorul de 5—4 (3—2, 
1—1, 1—1) în favoarea oas
peților.

• La Tokio, într-un 
meci amical, boxerul ja
ponez de categoria „mus
că" Kiyoshi Tanabe l-a 
învins prin k.o. tehnic în 
repriza a 6-a pe Horacio 
Accavallo (Argentina). Ac- 
cavallo, campion mondial 
la cat. „muscă" (potri
vit versiunii organizației 
W.B.A.), suferă prima sa 
înfrîngere în ultimii 10 
ani.

• Concursul de sărituri 
cu schiurile de la Oberhof 
a fost cîștigat de Dieter 
Neuendorf (R. D. Germa
nă), care a totalizat 228 de 
puncte, săriturile sale mă- 
surînd 100,5 m și 97.5 m. 
Pe locurile următoare 
s-au clasat Tonhauser 
(R. D. Germană) cu 215.9 
puncte și Jensen (Norve
gia) cu 211.6 puncte. Cam
pionul mondial, Bjorn 
Wirkola (Norvegia), a ocu
pat locui VII cu 200 de 
puncte (sărituri de 97.5 și 
88 m).

• Reprezentativa de 
rugbi a Australiei și-a în
ceput turneul în Canada 
jucînd la Vancouver cu o 
selecționată regională, pe 
care a învins-o cu scorul 
de 24—11.

Continuăm publicarea •), după revistele „Der Stern’ și „Paris Match", a 
unor fragmente din cartea iui William Manchester „Moartea unui președinte". 

t luate in vedereaîn fragmentul apărut ieri se relata despre pregătirile ce au fost 
înmormântării fostului președinte, John Kennedy.

i?i
sa 
se 

era 
ca-

Cînd noul președinte 
părăsi locuința, prima 
problemă fu încotro să 
ducă. Ca șef de stat, 
îndreptățit să folosească
mera de lucru ovală a pre
ședintelui. Dar prezența sa in 
Casa Albă ar fi dus, inevi
tabil, la neînțelegeri și fric
țiuni. Totuși, nu exista o al
ternativă clară și astfel 
Johnson rămase nehotărît — 
lucru care i se întîmpla rar. 
în cele din urmă, alegerea 
sa căzu asupra aripii de 
vest.

Evelyn (una din secretare
le fostului președinte — 
n. r.) cunoștea dorința mi
nistrului de justiție de a în
depărta din aripa vestică mă
runțișurile ce aparținuseră 
președintelui Kennedy. Dar 
ea nu era de părere că a- 
cest lucru ar fi fost urgent. 
Dimpotrivă : îl rugă pe că
pitanul Cecil Stoughton, fo
tograful președintelui, să fo
tografieze încăperile nou 
mobilate cît 
mărunțișurile 
lui J.F.K. Pe 
făcu apariția L.B.J. (noul pre
ședinte — n.r.), care o rugă 
să vină în camera de lucru 
ovală.

După cum își amintește, el 
i-a spus : „Am nevoie de 
d-ta mai mult decît d-ta de 
mine. Dar din cauza străină
tății — probabil că se gln- 
dea că noul guvern trebuie 
să trezească încredere în 
străinătate — trebuie să in
tervină rapid o schimbare. 
La ora 9,30 am o întrevede
re. Poți să eliberezi, pînă la 
9,30, biroul d-tale pentru 
secretarele mele?”

El îi acorda mai puțin de 
o oră. Ea răspunse abia 
perceptibil : 
președinte".

Johnson continuă : „Crezi 
că l-aș putea instala pe Bill 
Moyers (co 
Johnson) în 
O'Donnell î" 
Kennedy).

Ea nu știu 
la aceasta, 
pă de tăcere 
răspunse pe un 
sit de siguranță : „Nu știu, 
domnule președinte". Deru
tată, se retrase în biroul ei. 
Acolo II întîlni pe ministrul

ce să
După

lui

răspundă 
o cli- 

penibilă, 
ton lip-

micul oficiu din fața camerei 
de baie a președintelui și 
aici Johnson îi spuse 
este necesar mai mult 
îi fusese fratelui său.

Pînă acum, peste o 
tale de duzină de membri ai 
guvernului îi citaseră lui Bob 
Kennedy această formulă a 
lui Johnson și, în afară de 
aceasta, el nu avea nici un 
chef să discute tocmai acum 
despre rămînerea sa în con
tinuare In cabinet, li expli-

că îi 
decît

jumă-

șef de sfat era evacuat, so
sea al celuilalt. De îndată fu 
adus, din biroul de lucru al 
vicepreședintelui, Un portret 
uriaș al lui Lyndon Johnson, 
într-o ramă aurită, care fu 
agăfat pe peretele din spa
tele mesei de lucru a Eve- 
lynei.

Deoarece ministrul justiției 
era, pentru moment, scos din 
muncă, Nick Katzenbach (ad
junctul său — n. r.) condu
cea treburile ministerului. El 
propuse constituirea unei co
misii de anchetă a cărei con
ducere o preluă, mai tîrziu, 
judecătorul suprem Earl War
ren. Spre uimirea sa, Kaf-

nistrului justiției și lui perso
nal.

în camera de est domnea 
liniștea, camera ovală de lu
cru era goală, totuși, în rîn
durile suitei vicepreședintelui 
nu se înregistrase încă o a- 
semenea agitație. în acea di
mineață, o graniță invizibilă 
despărțea cele două gu
verne.

Unii dintre ei, printre care 
se număra și Johnson, tre
ceau granița. Dar toată lu
mea .era conștientă de a- 
ceastă linie de despărțire, 
iar forțele conducătoare ale 
executivului se scindaseră în 
două lagăre. In primul se

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21.
• OGLINDA CU DOUA FEȚE : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 , 14 ; 16.30 ; 18,45 ; 21,15, CAPITOL —
10.30 ; 13 ; 15,15 ; 18 ; 20,45, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45 (la toate completarea
Ritmuri și imagini), FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30.
• AL 41-LEA : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14.
• NU SINT DEMN DE TINE : FESTIVAL —
8.30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, MELODIA — 8,45 ;
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8,45 ; 
11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• FIDELITATE : UNION (completare Ritmuri și 
imagini) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• MONDO CANE (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 
16 ; 19,30, TOMIS — 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
• MOSHI, MOSHI ALO, JAPONIA ! : TIMPURI 
NOI (completare Ideal) — 9 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 21.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR GRIMM — 
cinemascop : GIULEȘTI — 15 ; 17,45 ; 20,30, POPU
LAR — 15 ; 18 ; 20,30.
• CEI ȘAPTE DIN TEBA — cinemascop : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Construind)
— 14 ; 16 ; 18 ; 20.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : DACIA (comple
tare Orizont științific nr. 9) — 8,45—21 în conti
nuare, FLOREASCA (completare Din lumea flutu
rilor) — 18,45 ; 21, CRÎNGAȘI (completare Ultima 
treaptă) — 15,45 ; 16 ; 20,15.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : BUZESTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : GRIVIȚA (comple
tare In poartă... Iașin !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20,45, VICTORIA (completare Poveste pe 
un metru pătrat) — 18 ; 20,30, RAHOVA (comple
tare Orizont științific nr. 9) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• EL GRECO — cinemascop : VICTORIA (com
pletare Poveste pe un metru pătrat) — 9,30 ; 12 ; 15.
• UN MARTOR ÎN ORAȘ : AURORA (comple
tare Din lumea fluturilor) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 
15,45. BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Poveste pe un metru pătrat).
• CERUL ȘI IADUL : AURORA - 18 ; 20,30. 
ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20,30 (la 
ambele completarea Din lumea fluturilor).
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA TINE : UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• OMUL DIN RIO și ZILE RECI : LUMINA —
9.30 ; 15,15 ; 10,30.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE și NIMENI NU 
VOIA SA MOARA : FEROVIAR — 8,45 ; 12,30 ;
16.15 ; 20, MODERN — 10 ; 16 ; 20.
• HAI, FRANȚA ! ; VITAN (completare Călărețul 
pe poney) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• NEVESTE PERICULOASE : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 8) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN - cinemascop : 
FLACĂRA (completare Orizont științific nr. 9) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR - 15 ; 17,45 : 
20,30, VIITORUL - 15,15 ; 18 ; 20,45.
• IN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : 
COLENTINA - 15 ; 17,30 , 20.
• MAICA IOANA A ÎNGERILOR : FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• GIUSEPPE LA VARȘOVIA : COTROCENI 
(completare Vulpea) — 15,15 ; 18 : 20,45.
• COMPLOTUL AMBASADORILOR : LIRA —
15.30 ; . 18 ; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : VOL
GA (completare Poveste pe un metru pătrat) —
9.30 ; 11,45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
C BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop 
DRUMUL SĂRII - 15,30 ; 18 ; 20,30.
• RIDEM CU STAN ȘI BRAN : COSMOS (com
pletare Ultima treaptă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

încăperile
mai cuprindeau 
personale ale 
neașteptate, își

„Da, domnule

*) Vezi
13. 18. 20
12, 15, 16

.Scînteia" din 
ianuarie, 1, 11. 
șl 21 februarie.

MOARTEA UNUI
râsfoind

presa străină PREȘEDINTE
jusfifiei și izbucni în plîns : 
„Afi aflat ? Mi-a cerut ca 
pînă la 9,30 să plec de aici I” 

Kennedy-junior rămase sur
prins. Tocmai venea din gră
dina aripii de sud a Casei 
Albe, pentru a vedea dacă 
se execută mutarea, nu se 
așteptase la așa ceva și de 
aceea spuse : „O, nu I" în 
hol, Robert Kennedy îl în- 
tîlni pe noul președinte. 
Pentru prima dată după a- 
sasinat cei doi 
în față.

Președintele 
„Aș vrea să-fi

„Bine" — răspunse 
Kennedy îi fu însă penibil 
să aibă această discuție în 
camera de lucru a președin- • 
telui. Ei se îndreptară spre

se aflau față

i se adresă ; 
vorbesc"

Bob

că lui Johnson că problema 
cea mai urgentă era una pro
zaică. Ea se referea la mo
bilier. împachetarea tuturor 
lucrurilor rămase de la fra
tele său va cere mult timp, 
în cele din urmă, îl între
bă pe Johnson : „Puteți să 
mai așteptați ?"

„Da, desigur" 
noul președinte,
clipa următoare își limită a- 
firmația. El arătă că, perso
nal, nu dorește să se mute 
imediat în Casa Albă, da» 
consilierii săi insistă asupra 
acestui lucru.

Bob Kennedy o liniști 
poi pe Evelyn Lincoln : 
trebuia să se grăbească.

- dădu însă zor mai departe, 
în timp ce mobilierul unui

— răspunse 
Dar chiar în

a-
nu
Ea

zenbach auzi de hofărîrea 
pripită a lui Johnson de a 
institui o comisie texană, ex- 
cluzîndu-se toți netexanii. 
Chiar și funcționarii federali 
care nu erau texani urmau să 
fie excluși. Katzenbach se 
deplasă imediat la Abe For- 
tas, un avocat din Washing
ton foarte apropiat de John
son. Fără ocolișuri, el ca
racteriza ideea lui Johnson 
drept o greșeală de neier 
lat. De la Fortas află pentru 
prima dată că președintele 
intenjiona să difuzeze rapor
tul F.B.I.-ului cu privire la a- 
sasinat, imediat ce va fi ga
ta. Nici așa ceva — îl asi
gură Nick — nu e nimerit. 
El insistă că raportul trebuie 
prezentai, în primul rînd, mi-

găseau cei devotați — Schle
singer, Ted Sorensen, O’Don
nell, iar în fruntea lor Robert 
Kennedy. în celălalt lagăr se 
aflau realiștii — oameni ca 
Mac Bundy, care, în repetate 
rînduri, spusese celorlalți 
membri ai echipei Kennedy : 
„Viața merge mai departe".

Sorensen vedea lucrurile 
într-un fel cu fotul aparte. 
La 19,30, la cererea președin
telui, el sosi la Executive 
Office Building (clădirea în 
care își are sediul guvernul 
— n. r.). Acesta îi ceru sfa
tul asupra problemei perso
nalului. Cu un glas stins, So
rensen spuse : „Veți avea 
de-a tace cu două feluri de 
oameni — unii care nu vi 
se pun deloc la dispoziție,

și alții care vi se pun cu prea 
multă plăcere la dispoziție". 
O observație extrem de fină, 
pe care unii urmau s-o re
simtă puternic.

Sargent Shriver, cumnatul 
președintelui Kennedy, se 
numără printre realiști. Stră- 
duindu-se să asigure un 
schimb fără fricțiuni al gu
vernelor, el traversă West 
Executive Avenue, pentru a-și 
oferi serviciile. Cînd încercă 
să împace cele două grupări 
adverse și nimeri — cum s-a 
exprimat — în focul artile
riei antiaeriene, rămase ne
dumerit.

Cei rămași credincioși, mi
nați de furtuna sentimentelor 
lor, erau hotărîți să-și de
monstreze respectul pe ca- 
re-l datorau președintelui a- 
sasinat. America privea con
sternată catafalcul și nu știa 
nimic despre conflictul din 
cadrul guvernului.

Peste noapte, Johnson că
pătă un nou avînt. De cîte
va ori vorbi la telefon cu 
sofii Connally (guvernatorul 
Texasului — n. r.), la spi
talul Parkland. El avu due
luri verbale ascuțite cu un 
Nick Katzenbach aparent 
pașnic, de fapt însă încăpă
țînat, asupra faptului dacă 
comisia de cercetare a asa
sinatului este o problemă fe
derală sau de sfat. îl lăsă 
pe J. Edgar Hoover (șeful 
F.B.I.-ului — n. r.) să simtă 
mina lui Johnson pînă ce a- 
cesta trimise 'o haită de a- 
genfi la Love Field (aero
portul din Dallas — n. r.). 
II primi pe Arthur Goldberg, 
judecător la tribunalul su
prem. Și mai găsi timp să 
pozeze împreună cu Dean 
Rusk, McGeorge Bundy, Ro
bert McNamara și Dwight D. 
Eisenhower pentru fotografii 
care fură aprobate, la ora 
17,13, pentru televiziune. 
(Primele fotografii ale lui 
L.B.J. la lucru ca președinte).

După o convorbire cu Ro
bert Kennedy, pentru pre
ședinte urmă o întrerupere 
plăcută. Liderii Congresului 
se adunară la Executive

Office Building, pentru a-l 
asigura de sprijinul lor.

După această promisiune 
îmbucurătoare, președintele 
și soția îi însoțiră pe liderii 
Congresului, trecînd prin 
faja membrilor cabinetului 
care așteptau, spre camera 
de est. Cînd frecură prin 
faja catafalcului, îl zări pe 
Dwighf D. Eisenhower, pe 
care-l invită imediat la o 
convorbire de 20 de minute. 
Aceasta fu cea mai lungă 
convorbire pe care Johnson o 
purtase în acea zi. Ea dură 
două ore.

în fimpul acestei îndelungi 
ședințe, în cameră intră în 
vîrfurile picioarelor Mc Bundy, 
care puse pe birou cererea 
de demisie a lui Schlesinger. 
Johnson spuse încrunfaf : 
„Spune-i s-o retragă. Nu 
vreau să văd acum aseme
nea cereri. Și spune-le tutu
ror că vorbesc foarte serios”. 
Eisenhower îi arătă lui John
son că greșește. Pe cît și-a a- 
minfit, el i-a spus următoa
rele : „ Să le primiți pe toa
te. Trebuie să fiți de sine stă
tător. Trebuie să vă impuneți. 
Să primiți acum cererile, iar 
în următoarele trei-patru zile 
să vă decidefi pe care din 
ele să le acceptați”.

Johnson îl privi încruntat. 
După înmormînfare își alese 
cu abilitate colaboratorii și-i 
îndepărtă din posturi chiar pe 
cei care ar fi dorit să ră- 
mînă. Dar, în această zi de 
23 noiembrie, el reacfionă cu 
indignare la orice simptom al 
unei schimbări și se pare că 
considera orice ieșire din gu
vern drept o dezertare.

în fimpul ședinței de cabi
net de după amiază, Dean 
Rusk îi atrase atenția asupra 
tradiției că, atunci cînd un 
nou președinte își ia în pri
mire funcjia, toți miniștrii ur
mează să-și prezinte demisia. 
Johnson dădu încăpățînat din 
cap și declară că-l consideră 
pe fiecare drept consilier al 
său și că dorește să rămînă 
toți. El nu luă act de cererile 
de demisie care continuau să 
sosească.
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19.00
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19,23

19.40
20,10
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22,05
22,35

— Pentru cei mici : A.B.C... De ce ?
— Pentru tineretul școlar : Neobișnuit» călă

torie în lumea cărților.
— Publicitate.
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— O invitație pentru cei care n-au vizitat... 

Golești!.
— Filmul „Aventurile Iui Robin Hood".
— „X, Y, Z“.
— Filmul artistic „Lumea mare a celor mici”

— producție a studiourilor poloneze.
— Estrada tinereții.
— Telejurnalul de noapte.

Concert-spectacol folcloric

„DE LA BUCUREȘTI 
LA VALE“

La Sala Palatu
lui Republicii Socia
liste România, teatrul 
„Barbu Delavrancea" 
prezintă joi, 23 fe
bruarie (orele 19,30) 
concertul - spectacol 
folcloric: „De la
București la vale" 
.le Ion Ruș și Bogdan 
Căuș. Muzica: Gri. 
Bazavan, Ludovic Pa- 
ceag, George Marcu 
și Ion Albeșteanu. In- 
erpretează : Dorina 
Drăghici — artistă e- 
merită, Nicolae Ni- 
tescu, Irina Loghin, 
Benone Sinule. u, Ti
ta Ștefan, Petre Guști. 
Hinca Nitulescu Ște
fan Băcanu, Mihai O- 
prea și Ion Duțu,

Ludea Zorini, Meri 
Moraru, Tache Hogea 
Petre Secăleanu, Ște 
fan Anghel. Conduce
rea muzicală: Ion 
Albeșteanu. Coregra
fia : Dumitru Theo
dor Vasilescu. Sceno
grafia : arh. Andrei 
Ivăneanu Damaschlri 
și Georgeta Trofin 
Direcția de scenă. 
Paul Mihai Ionescu

Biletele se găsesr 
de vinzare la casa 
teatrului, la agenția 
de bilete din Calea 
Victoriei nr. 56, la 
casele Sălii Palatului 
și la difuzării volun
tari din întreprinderi 
și instituții.



viața internațională
Măsuri pentru GENEVA

asigurarea 
securității 
unor state 
africane

Au reînceput 
lucrările
Comitetului
celor 18 state

Regulamentele 
agrare în 
discuțiile

9 H

Semnificațiile

KINSHASA 21 (Agerpres). — în 
cadrul conferinței la nivel înalt a 
șefilor de state din țările Africii 
centrale și de est, care a avut loc 
la Kinshasa, au fost hotărîte mă
suri concrete privind asigurarea 
securității colective a statelor care 
se învecinează cu Angola, Rhode
sia, Mozambic și Republica Sud- 
Africană, a declarat președintele 
Mobutu în cadrul unei conferințe 
de presă. El a anunțat că la 15 
martie la Dar es Salaam și Brazza
ville vor începe, paralel, lucrările 
comisiilor pentru problemele secu
rității și pentru problemele econo
mice, transportului și telecomuni
cațiilor, așa cum s-a hotărît la 
Kinshasa. Recomandările și propu
nerile acestor comisii vor fi anali
zate de conferința miniștrilor de 
externe ai celor zece state, care 
își va deschide lucrările la 1 iu
nie la Lusaka.

pentru 
dezarmare

GENEVA 21 (Agerpres). — Marți 
după-amiază au fost reluate lucră
rile Conferinței Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare. Ședința 
a fost pYezidată de delegatul 
R.A.U., Hussein Khallaf. Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, a a- 
dresat participanților la conferință 
un mesaj prin care le cere să ia 
fără întîrziere în studiu acele teme 
cu privire la dezarmare care sînt 
cuprinse în rezoluțiile recentei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U.

în timpul recentelor mani
festații și demonstrații, care 
au avut loc în Aden în semn 
de protest împotriva hotărîrii 
autorităților britanice de a a- 
niversa crearea Federației A- 
rabiei de Sud, peste 30 de 
persoane au fost omorîte și 
mai mult de 2 000 arestate.

Răspunzînd la o interpelare 
în Camera Comunelor, George 
Thomson, ministru de stat în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
a declarat că guvernul brita
nic este hotărît „să-și îndepli
nească obligațiile sale pentru 
apărarea Federației Arabiei 
de sud atît timp cit 
mîne răspunzătoare* 
ceastă țară.

Prezența militară a 
în Federația Arabiei de sud 
și „politica la est de Suez* a 

britanic 
timp, mai 
unor mă-

actualului guvern 
fac de mai mult 
ales după inițierea

ea râ
de a-

Angliei

suri de „înghețare* a cheltuie
lilor în vederea redresării si
tuației economice britanice, o- 
biectul unor disensiuni serioa
se chiar în sînul partidului la
burist. Deși aceste măsuri pre
văd, printre altele, reducerea 
cheltuielilor militare în străi
nătate ale Angliei, insistența 
guvernului britanic de a-și 
menține bazele militare în 
această regiune a provocat 
nemulțumirea unui grup tot 
mai numeros de „rebeli* labu
riști. Dintre aceștia, Woodrow 
Wyatt a, acuzat în Camera Co
munelor pe premierul Wilson 
că, prin „proiectele sale mi
litare costisitoare și inutile* a 
provocat Angliei actualele di
ficultăți economice. El a anun
țat, totodată, că nu va vota 
în favoarea „planurilor de 
apărare pentru 1968, atunci 
cînd vor fi supuse parlamentu
lui spre aprobare*.

„celor sase
BRUXELLES 21 (Agerpres). 

în capitala Belgiei au început lu
crările Conferinței miniștrilor agri
culturii din țările Pieței comune. 
La această conferință sînt discutate 
probleme tehnice ale regulamente
lor agrare ale C.E.E. în afară de 
acestea, cei șase miniștri vor abor
da din nou problema elaborării 
unui sistem unio de subvenționare 
a agriculturii.

Pînă în prezent, cele șase state 
membre ale Pieței comune nu au 
reușit să ajungă la o poziție comu
nă în privința subvenționării agri
culturii C.E.E. în opoziție cu cei
lalți parteneri ai săi, Olanda a ce
rut înlăturarea unor serii de sub
venții pentru agricultură.

unei vizite prietenești

În preajma convorbirilor tripartite
BONN 21 (Agerpres). — Cercuri 

oficiale de la Bonn, citate de agen
ția D.P.A., au declarat că guvernul 
vest-german nu a retras în mod ofi
cial ofertele făcute Angliei de gu 
vernul precedent în legătură cu 
compensarea în devize a cheltuieli
lor de întreținere a trupelor brita
nice staționate în Germania occi
dentală. In același timp, ele au a- 
dăugat că oferta, cifrată la 350 mi
lioane mărci anual, făcută în oc
tombrie 1966 de fostul ministru al 
finanțelor, Rolf Dahlgruen, minis
trului britanic al finanțelor, James 
Callaghan, și-a pierdut valabilita
tea deoarece nu a fost acceptată, 
în cursul tratativelor de la Bonn, 
premierul britanic, Harold Wilson, 
și cancelarul Kiesinger au constatat 
că nu există nici o posibilitate de 
a se rezolva problema compensații
lor. Totodată, cancelarul Kiesinger 
a arătat că își dă seama că acest

lucru poate Implica retragerea în 
cea mai mare parte a trupelor bri
tanice de pe Rin. în felul acesta, la 
reluarea convorbirilor anglo—vest- 
germano—americane, care vor avea 
loc la 27 februarie la Londra, ofer
ta fostului guvern Erhard privind 
compensațiile anuale de 350 milioa
ne mărci nu va mai fi repetată. La 
Bonn, relatează agenția D.P.A., nu 
este nici un secret că bugetele vest- 
germane pe 1967 și 1968 nu prevăd 
mijloace pentru asemenea compen
sații dat fiind dificultățile finan
ciare actuale ale Germaniei occi
dentale.

După cum se anunță din Londra, 
refuzul Bonnului tie a menține o- 
ferta anterioară de compensații 
constituie pentru guvernul britanic 
„o decepție amară". Cu toate 
cestea, guvernul britanic ar dori 
evite hotărîri pripite în legătură 
retragerea trupelor de pe Rin.

a
să 
ou

Cuvîntarea primului 
ministru al Cubei

HAVANA 21 (Agerpres). — La 
uzinele metalurgice „Cuban de ase- 
ro“ a avut loc un miting prilejuit 
de livrarea înainte de termen a 
primei serii de mașini agricole fa
bricate în Cuba. La miting a luat 
cuvîntul primul ministru al Cubei, 
Fidel Castro, care a înfățișat pro
gramul de dezvoltare economică a 
țării. Acest program, a relevat el, 
prevede printre altele trecerea trep
tată la dezvoltarea industriei ex
tractive și prelucrătoare. într-un 
termen relativ scurt, a subliniat 
primul ministru, Cuba va avea fur
nalele sale proprii, uzinele ei vor 
produce laminate din oțel pentru 
industria națională. Pentru aceas
ta există toate premisele economice 
precum și materiile prime necesare.

în ciuda măsurilor de prevenire 
a demonstrațiilor luate de auto
ritățile britanice, în Aden au ioc 
mari manifestații de protest re
primate de trupele ocupante, 
în fotografie : o patrulă brita
nică intrînd într-o localitate din 
Federația Arabiei de sud unde 

s-au produs tulburări

flFirele" duc la New Orleans?

Torente de manifestant!
în orașele spaniole

Senatorul Thomas 
Dodd, democrat din 
partea statului Con
necticut, a cerut co
misiei Warren să re
deschidă ancheta pri
vitoare la împrejură
rile asasinării fostu
lui președinte ameri
can, John Kennedy. 
Necesitatea unei re
deschideri a anchetei, 
a spus el, rezultă și 
din noile mărturii ale 
procurorului distric
tual din New Orleans, 
James Garrison, care 
declară că asasinarea

președintelui Kenne
dy ar fi fost rezulta
tul unei conspirații.

Pe de altă 
fostul avocat 
Jack Ruby, 
Dann, a cerut 
rorului general al sta
tului Louisiana, Jack 
Gremillon, să ac
ționeze împreună cu 
procurorul districtu
lui Orleans, Jim Gar
rison, care deține pro
babil informații și 
probe in această pro
blemă.

Melwin Belii, avo-

parte, 
al lui 

Solia 
procu-

catul lui Ruby in pro
cesul de la Dallas, a 
declarat că fostul său 
client s-a aflat in
tr-adevăr la New Or
leans în același timp 
cu Lee Oswald, dar 
că nu este vorba de
cît de „o simplă 
coincidență". El a re
cunoscut că Jack 
Ruby intreținea anu
mite legături cu per
soane suspecte din a- 
ceastă localitate, dar 
„nu îl cunoștea pe 
Lee Oswald".

Eveniment însemnat în evolufia re
lațiilor româno-finlandeze, vizita oficială 
a ministrului de externe, Ahti Karjalai- 
nen, a purtat amprenta cordialității, înțe
legerii și prieteniei ce caracterizează ra
porturile de colaborare dintre țările și 
popoarele noastre. Această ambianță a 
însoțit pe ministrul finlandez în tot 
timpul șederii sale în România. în Ca
pitală și în celelalte localități pe unde 
a mers, populația l-a întîmpinat cu 
căldură și ospitalitate. Sub auspiciile 
bunelor relații, oaspetele a fost primit 
de secretarul general al C.C. al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de pre
ședintele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer. Intre 
oaspete și ministrul afacerilor externe 
al României au avut loc convorbiri. 
Oaspetele a calificat întrevederile cu 
conducătorii de partid și de stat, pre
cum și cu omologul său, „interesante 
și utile", declarînd ziariștilor că „gu
vernul Finlandei dă o înaltă apreciere 
relațiilor de colaborare cu România".

Evident, prezența ministrului finlan
dez în țara noastră are semnificații 
multiple. în primul rînd, pe planul co
laborării bilaterale s-a început o con
sultare directă, un dialog între condu
cătorii de stat români și finlandezi.

Acest dialog a fost pregătit înde
lung, printr-o serie de contacte ante
rioare. A avut loc un schimb de vizite 
între delegații parlamentare din Fin
landa și România. S-au stabilit relații 
între organizațiile de tineret, în ca
drul orașelor înfrățite, între oamenii de 
știință. Oaspeții finlandezi s-au putut 
convinge că poporul nostru privește cu 
multă simpatie eforturile poporului Fin
landei 
propriu 
lui în 
științei, 
părți pentru sporirea 
valori spirituale.

între România și Finlanda nu sînt 
probleme în litigiu. Acest fapt este 
stimulatoriu pentru dezvoltarea în con
tinuare a apropierii dintre cele două 
țări și popoare. în timpul șederii în 
țara noastră a ministrului Ahti Karja- 
lainen, cu ocazia convorbirilor oficiale 
s-a subliniat dorința comună ca rela
țiile româno-finlandeze să se dezvolte 
continuu. „Ambele părți — se 
menționează în comunicatul cu privire 
la vizita în Republica Socialistă Româ
nia a ministrului afacerilor externe al 
Finlandei — au convenit asupra opor
tunității unor măsuri practice pentru in
tensificarea și adîncirea confinuă a ra
porturilor de cooperare comerciale și 
economice româno-finlandeze". Una din 
aceste măsuri a și fost concretizată prin 
semnarea Aranjamentului comercial pe 
termen lung, pe perioada 1967—1970, 
care prevede o creștere însemnată a 
schimburilor în ambele sensuri. El 
constituie — așa cum s-a subliniat — 
un Cadru contractual adecvat pentru di
versificarea cooperării economice ro
mâno-finlandeze, exprimînd, totodată, 
interesul reciproc spre dezvoltarea co

de a-și valorifica în interesul 
bogățiile naționale, înfăptuirile 

domeniul economiei, culturii, 
Există un interes de ambele 

schimbului de

laborăril industriale și tehnico-șființifi- 
ce între întreprinderi și organizații din 
cele două țări. în ce privește schim
burile culturale, comunicatul apreciază 
că ele evoluează favorabil.

Dialogul început la București va fi 
continuat, in acest sens, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, au acceptat cu plă
cere invitația adresată de guvernul fin
landez de a face o vizită oficială în 
Finlanda.

Sfera preocupărilor politice pe plan 
internațional constituie, de asemenea, 
o bază a strîngerii relațiilor.

România și Finlanda sînt state euro
pene, deopotrivă vital interesate în 
stabilirea unui climat de pace și înțe
legere pe continent. S-au evidențiat 
poziții comune sau apropiate ale ce
lor două țări în această privință. Am
bele țări consideră că deosebirea da 
sisteme social-politice nu trebuie să 
constituie un impediment în calea sta
bilirii unor raporturi de bună înțele
gere între statele europene. Aceste 
raporturi, bazate pe egalitate și res
pect mutual, pot juca un rol impor
tant în întărirea păcii și securității în 
lume. Evoluția relațiilor româno-finlan- 
deze este elocventă în acest sens.

Cu ocazia convorbirilor, cei doi mi
niștri au constatat că în Europa se ma
nifestă,. într-un mod îmbucurător, o vi
guroasă aspirație de reducere a încor
dării, de consolidare a păcii și de co
laborare mai strînsă și mai acfivă în
tre țări, cu toate deosebirile existente 
între sistemele lor economice și so
ciale. In calitatea lor de coautoare ale 
rezoluției O.N.U. cu privire la acți. 
pe plan regional în vederea îmbună
tățirii relațiilor de bună vecinătate în
tre state europene aparținînd unor sis
teme sociale și politice diferite, cele 
două părți — se subliniază în comu
nicat — și-au exprimat hotărîrea de a 
continua eforturile, împreună cu toate 
celelalte state interesate, în vederea 
traducerii în viață a prevederilor aces
tui document. Abordînd problema ne
cesității dezarmării generale, cele două 
state și-au reafirmat sprijinul pentru 
crearea în Europa și în alte regiuni ale 
lumii a unor zone denuclearizate. Este 
cunoscut că în diferite ocazii, țara 
noastră și-a expus poziția sa în legă
tură cu importanța creării de zone de
nuclearizate, ca un pas spre dezarma
rea nucleară, a cărei eficacitate poate 
fi sporită prin angajamentul statelor 
nucleare de a nu folosi niciodată arma 
atomică împotriva statelor nenucleare.

Prin noile perspective deschise dez
voltării relațiilor româno-finlandeze, ca 
și prin contribuția pozitivă la cauza 
cooperării internaționale într-un spirit 
de pace și înțelegere, vizita ministru* 
lui de externe al Finlandei este sem
nificativă. De aceea opinia publică din 
România privește cu satisfacție rezul
tatele acesteia.

Nicolae POPOVICI

Spania cunoaște de cîteva 
săptămîni o agitație socială 
în creștere : greve și mani
festații de masă, bătălii de 
stradă între poliție și mun
citori, universități închise, 
numeroase arestări. Mani
festațiile s-au extins în în
treaga țară, depășind cadrul 
acțiunilor izolate.

Ce a determinat această 
agitație socială, care a 
cuprins și cercuri largi stu
dențești ? Semnalul a fost 
dat la 20 noiembrie anul 
trecut, cînd 100 de delegați 
ai oamenilor muncii spa
nioli, întruniți la Lerida, au 
cerut într-o scrisoare-mani- 
fest ca noua lege 
telor promisă de 
fie elaborată cu 
rea delegaților 
muncitori, și nu 
de experți desemnați de gu
vern în sindicatele oficiale. 
Aceasta era o lege așteptată 
de nouă milioane de oa
meni ai muncii. Proiectul 
în studiu, prezentat recent 
de ministrul Solis în fața 
cadrelor sindicatelor vertica-

a sindica- 
guvern să 
participa
și eși de 
elaborată

le (sindicatele oficiale), pre
conizează autonomia sindica
lă și participarea reprezen
tanților sindicatelor în orga
nisme legislative. Oamenii 
muncii consideră însă că 
proiectul de lege nu răs
punde nici pe departe re
vendicărilor lor, văzînd în 
el o încercare de a-i induce 
în eroare.

Comisiile muncitorești 
născute în ultimul timp din 
necesitatea de a apăra drep
turile muncitorilor contra 
patronilor, cît și ca o repli
că la adresa sindicatului ver
tical, au trecut la acțiuni 
concrete în sprijinul satis
facerii intereselor clasei 
muncitoare. In decembrie 
1966 și ianuarie anul cu
rent, la apelul comisiilor 
muncitorești, s-au desfășurat 
greve la Madrid, în Astu- 
ria, în Țara Bascilor, Catalo
nia. Revendicările de ordin 
politic, pentru libertăți și 
drepturi sindicale, s-au îm
pletit cu revendicări econo
mice. Greviștii cereau spo
rirea salariilor arătînd că

puterea lor de cumpărare a 
fost simțitor redusă ca ur
mare a creșterii costului 
vieții.

Dar prima „mare ciocni
re" s-a produs la 27 ianua
rie la Madrid. Mii de mun
citori din suburbiile indus
triale ale capitalei au mani
festat în acea zi pe 
forțînd barajelq 
înarmate. Studenții madri
leni au intrat și ei în arena 
bătăliei politice, cerînd li
bertăți sindicale, democrati
zarea învățămîntului. Repre- 

. siunile la care au recurs for
țele de poliție au stîrnit o 
largă mișcare de solidarita
te. A doua zi, 30 000 de 
greviști, sprijiniți de stu
denții madrileni, au mani
festat pentru eliberarea ce
lor arestați. Evenimentele 
de la Madrid au avut re
percusiuni în restul țării. 
Amploarea mișcării a deter
minat autoritățile să elibe
reze pe cei arestați la Ma
drid. Era o victorie pentru 
muncitori și studenți. Dar 
apele nu s-au liniștit; fră-

străzi, 
politiei

mîntările aveau să reîncea- 
pă în rîndurile studențimii. 
Reacția autorităților nu a în- 
tîrziat. Universitățile din 
Madrid ți Barcelona au fost 
temporar închise iar unele 
cursuri din Madrid, centrul 
agitației universitare, sus
pendate pe o perioadă de
terminată. Greva studen
ților avea să se extindă și 
în alte facultăți din provin
cie.

Zilele acestea, în ciuda 
desfășurării de forțe poliție
nești, la Barcelona, cit și în 
alte centre universitare, la 
apelul comisiilor muncito
rești și al sindicatelor demo
cratice ale studenților, au 
avut loc noi manifestații la 
care au participat mai multe 
mii de persoane, scurte gre
ve, adunări de stradă. O 
parte a clerului catolic, care 
constituie o importantă forță 
în Spania, este alături de 
studenți și muncitori.

DEZBATERI ASUPRA
BUGETULUI PE 1967

Al. GHEORGHIU

Paris, 21 februarie.

ROMA 21 (Agerpres). — în Ca
mera deputaților au început dezba
terile asupra bugetului pe anul 
1967, analizîndu-se în același timp 
modul cum au fost îndeplinite pre
vederile bugetare pe exercițiul fi
nanciar al anului 1966. Capitolul 
destinat apărării naționale prevede 
12,8 la sută din buget, ceea ce re
prezintă un procent superior celui 
alocat în exercițiul precedent. Su
mele destinate instrucțiunii publice 
sînt de 18,7 la sută față de 20,2 la 
sută în anul bugetar 1966, Se men
ționează, de asemenea, că proble
melor sociale li se acordă 11,7 la 
sută.

■ MOSCOVA. L» 21 februarie 
lucrările la Moscova cea de-a 

a Comitetului Executiv al C.A.E.R.

șl-a Început
28-a ședință

■ ANKARA. Convorbirile dintre președintele
Turciei, Cevdet Sunay, și președintele Ira

kului, Abdel Rahman Aref, care face prima sa 
vizită oficială în Turcia, au scos în evidență 
politica de prietenie și colaborare dusă de cele 
două țări. Cei doi șefi de state au exprimat 
dorința de pace șl independență de care sînt 
animate popoarele turc și irakian. In convor
biri va fi abordată eventuala aderare a Iraku
lui la organizația pentru cooperare și dezvol
tare națională dintre Iran, Pakistan și Turcia. 

■ VIENA. Marți au început lucrările sesiunii
Consiliului Guvernatorilor al A.I.E.A. (A- 

genția Internațională pentru Energia Atomică). 
— organul interimar de conducere a Agenției. 

■ GENEVA. La Palatul Națiunilor au început
lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei 

O.N.U. pentru drepturile omului.

■ NEW YORK. La Universitatea 
din California. vicepreședintele

Stanford 
Statelor 

Unite, Hubert Humphrey, a fost primit de un 
numeros grup de demonstranți care și-au ex
primat protestul față de politica administrației 
în Vietnam și față de amestecul C.I.A. în pro
blemele studențești.

■ PRAGA. Agenția C.T.K. transmite că la 
invitația C.C. al P.M.U.P., a Consiliului de 

Stat și a Consiliului de Miniștri al R. P. Polone 
o delegație de partid și guvernamentală ceho
slovacă, în frunte cu Antonin Novotny, pre
ședintele Republicii Socialiste Cehoslovace, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
va face o vizită oficială în R. P. Polonă la 
sfirșitul lunii februarie.

■ BERLIN. Intr-un articol apărut în publi
cația „Presse Informationen" sub semnătu

ra lui Gerhard Beii locțiitor al ministrului 
comerțului exterior al R.D.G., se arată că acor
durile comerciale încheiate de Republica De
mocrată Germană cu unele state capitaliste In
dustriale, pe anul 1967, prevăd o creștere me
die de 10 la sută.

ministrul de externe britanic, și va fi primit de 
Harold Wilson, primul ministru britanic.

■ PARIS. Președintele Franței, generalul de
Gaulle, a avut marți o întrevedere cu prin

țul Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, 
care se află într-o vizită în Franța. Președintele 
de Gaulle a reafirmat poziția cunoscută a gu
vernului francez față de războiul american dus 
în Vietnam. El și-a exprimat convingerea că 
acest conflict nu poate fi soluționat decît prin 
încetarea intervenției străine, respectarea drep
turilor poporului vietnamez de a dispune el 
însuși de' soarta sa.

■ HELSINKI. în capitala finlandeză se des
fășoară în prezent convorbirile dintre re

prezentanții Partidului 
Finlanda și ai Uniunii 
Muncitor din Iugoslavia, 
zită oficială în această

Social-Democrat din 
Socialiste a Poporului 
care întreprind o vi- 
țară.

afacerilor externe al 
Rapacki, a sosit marți 

după-amiază la Londra. Adam Rapacki, care face 
o vizită oficială în Marea Britanie, urmează să 
aibă o serie de convorbiri cu George Brown,

■ LONDRA. Ministrul 
R. P. Polone, Adam

■ CANBERRA. Marți au început la Canberra 
lucrările noului Parlament australian, ales 

la 26 noiembrie 1966. Senatorul Henneford, ac
tivist de frunte al partidului de guvernămînt 
din Australia (Partidul liberal) a anunțat marți 
că se retrage din partid, în semn de protest față 
de politica externă a guvernului. Luind cuvintul 
la deschiderea sesiunii Senatului, Henneford a 
declarat că de acum înainte el va vota împotriva 
politicii guvernului in problema vietnameză.

■ BONN. Ministrul de externe al Belgiei, 
Pierre Harmel, aflat într-o vizită oficială 

la Bonn, a avut luni o întrevedere cu ministrul 
de externe vest-german, Willy Brandt. Ei au 
discutat proiectul Angliei de a adera la Piața 
comună și colaborarea Est-Vest.
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ZORBA
tre caia mulțl depășesc 
500 de ani. Producția de 
ulei de măsline atinge 
50 000 tone, o treime din 
producția întregii țâri. De 
pe plaiurile cretaue se 
recoltează 50 000 tone sta
fide, 45 000 tone citrice, 
40 000 tone cereale, 13 000 
tone miere etc. Măslinii și 
strugurii aduc principalul 
venit insulei, lipsită de 
altfel de industrie. Aci 
s-au experimentat cu suc
ces „culegătorii mecanici* 
și plasele de nylon pen
tru recoltarea măslinelor, 
care au un randament de 
patru ori mai mare decît 
un culegător calificat. 
Pentru prelucrarea produ
selor agrare și animala 
ale insulei, într-o serie de 
localități, cum ar fi Ira- 
klion, Chaneia, Rehimnos, 
Aghios Nicolaos există 
,‘abrici de împachetat ci
trice și de sucuri, fabrici 
de ulei de măsline.

Printre dealuri întîlnim 
satul Gouria, așezat cu 
fața spre Egee. Cîteva 
case albe durate în rocă, 
o mică piață pavată cu 
pietre ciclopice ; în sat 
nici țipenie de om. Doar 
turiștii îi tulbură liniștea 
milenară. In timpul decă
derii civilizației minoene 
oamenii l-au părăsit co- 
borînd spre mare. Satele 
vecine seamănă foarte 
mult, atît ca așezare cit 
și ca stil arhitectural cu 
Gouria. în șoproanele ca
selor de piatră pot fi vă
zute amfore enorme, de 
telul celor de acum trei 
mii de ani, în care gospo
darii își păstrează provi
ziile de iarnă. Străzile pie-

vasele „scufundătorilor" 
din insula Kalimnos, pes
cuitorii de bureți marini ai 
Greciei. împreună își dea
pănă zilele și săptămînile, 
iar revederea cu cei dragi 
pare mai apropiată.

în satele de pescari ale 
Cretei nu există instalații 
frigorifice pentru conser
varea peștelui, de aceea 
tot ce se pescuiește este 
sărat și pus în butoaie. 
Cooperativele pescarilor, 
care în ultimii ani i-au în
locuit pe comercianții in
termediari desfac produ
sul pe piața internă și 
împart pescarilor venitul 
realizat.

Străbatem unul dintre 
cele mai bogate districte 
ale Cretei : Lasithi. Zece 
mii de coline pompea
ză apa din rîurile sub
terane dirijînd-o prin pă
ienjenișul de canale de 
irigație ale livezilor, gră
dinilor și crîngurilor de 
lămîi, portocali și manda
rini. Deși în plină iarnă, 
platoul Lasithi este inun
dat de o verdeață abun
dentă. Aci sînt cultivate 
trufandalele, care peste o 
lună vor fi expediate pe 
calea aerului spre cele 
mai mari piețe europene, 
unde înfruntă cu succes 
concurența produselor si
milare, dar de seră, ale 
altor țări. Drumul șerpu
iește prin văile împădu
rite de măslini, taie plan
tații întinse de viță de vie, 
se afundă în păduri ne- 
sfîrșite. Pe acest platou 

, Creta își etalează bogăți
ile sale agricole revendl- 
cînd primul loc între re- truite duc toate spre o 
giunile Greciei. în întrea- ' ■ ■■ -
ga insulă cresc peste 14 
milioane de măslini, din- publică îmbrăcați în stră-

mică piață. Duminicile să
tenii se adună în piața

vechiul port local : șal
vari negri, cămașă închi
să la gît și turbane ne
gre, subțiri, de forma u- 
nui colac.
chiile brodate 
lor dau multă 
acestui peisaj.

Cretanii sînt 
harnici, mărinimoși 
duri. Unele trăsături s-au 
plămădit 
celor 7 
primare 
de a lupta, 
din generație în generație 
în veacurile de lupte crîn- 
cene împotriva ocupației 
arabilor, romanilor, ve- 
nețienilor și turcilor s-a 
metamorfozat în obiceiuri 
specifice cretanilor. Din 
cînd în cînd aceste obi
ceiuri răbufnesc și atunci 
cinstea și onoarea se a- 
para cu sînge.

și ospitalitatea 
cretană are ceva 
bit. Ea înseamnă 
mai mult decît o 
purtare atentă și 
nească față de 
Este vorba de un 
rat ritual. Cretanul 
convins că satisfacția își 
are izvorul în generozita
te. El se consideră un zeu 
care a primit în casa sa 
un călător flămînd și în
setat. Chiar dacă este să
rac, îți va oferi cele mai 
bune bucate. „Zeul poate 
răbda, căci de aceea este 
zeu. Pămînteanul însă nu, 
căci el e muritor’ — spu
ne o zicală cretană. Una 
dai regulile ospitalității 
cretanilor este că accep- 
tînd să fii oaspetele lor, 
trebuie să te supui între
gului ritual care va urma. 
Jumătate de oră se discu
tă și se schimbă amabili
tăți. Apoi vei bea și mîn
ca singur din bucatele ca-

Bluzele și țo
ale femei- 

■trălucire

săraci dar
Și

în decursul 
secole de o- 
străină. Arta 

transmisă

Pînă
deose- 

mult 
simpla 
priete- 
străini. 
adevă- 

esto
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sei, înconjurat de întrea
ga familie a gazdei și sub 
privirile lor care urmăresc 
dacă te ridici la înălți
mea onoarei ce 
cut, mîncînd și 
ce ți se oferă, 
poate fi refuzat 
la o parte. ~ 
este de a te hrăni bine, 
far a ta de a mînca bine 
și mulțumirea cea 
mare a gazdei este cînd 
ambele aceste datorii au 
fost îndeplinite întocmai. 
Apoi se așează la masa 
și familia gazdei. Seara 
te va culca pe cel mai 
frumos așternut, uneori 
scos din lăzile de zestre 
ale fetelor.

Temperamentul Cretan 
este vijelios, răzbună
tor, dar drept, eroic 
și niciodată laș. Poporul 
născut pe acest colț de 
rocă ce își ridică fruntea 
semeață la răscrucea a- 
pelor Mediteranei și Ege- 
ei a fost întotdeauna gata 
să-și jertfească sîngele 
pentru îndeplinirea idea
lurilor sale. De la grecii 
antici, pînă la literatura 
lui Nikos Kazanzakis, arta 
și literatura cretană 
gajă o atmosferă 
demnitate și 
complexitate și totoda
tă simplitate, 
oamenilor care 
dat viață. Legendele 
despre Dedal și Ikar, 
labirintul lumii antice, fi
rul Ariadnei, Tezeu și Mi
notaurul, Minos și palatul 
din Cnossos, toate aparțin 
lumii cretane. Cretanul 
însă a rămas un om sim
plu, care nu trăiește și nu 
se adapă doar de la tre
cutul glorios al strămoși
lor săi, ci mai ales de ia 
acest prezent agitat, greu, 
dar nu lipsit de speranțe.

ți s-a fă- 
bînd tot 

Nimic nu 
sau dat 

Datoria lor

mai

de
da 

măreție.

aidoma 
le-au


