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C.F.R. DEZBATE PROBLEMELE PRIVIND■ Au medicii aju

toare de nădejde ?

■ O ocazie rară (foi

leton) ■ Datorii față

activități!fi repatriate
de moștenirea mu

zicală romanească

îmbunătățirea■ Forțele aeriene fran
ceze din R.F.G. vor

Turnul de evacuare a gazelor reziduale de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Tr. Măgurele Foto : R. Costin

H Complot eșu 
at în Irak transportului feroviar

MAN

AL
OBȘTEI

La Fîntîneie, 
în preajma alege
rilor de deputați în 

sfaturile populare 
comunale

Am făcut o vizită o- 
bișnuită, intr-o așezare 
de oameni pe care grî- 
iele destul de mănoase 
ori vinul destul de uleios 
și de stăpînit de arome 
nu reușiseră, totuși, pînă 
mai anii trecuți, să o 
scoată din anonimat. A- 
flat undeva pe o scară a 
obișnuitului, dar și a te
meiniciei, renumele satu
lui acestuia, cu nume dul
ce de Fintinele, cu apă

CUNOAȘTEȚI CELE MAI INTIME
ASPECTE ECONOMICE Șl TEHNICE

T <? DIN VIAȚA ÎNTREPRINDERII
PE CARE O CONDUCEȚI?

Ședința de lucru 
privind activitatea 
din transportul fero
viar, cuvîntarea ros
tită cu acest prilej 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general al C.C. al 
P.C.R., au găsit un 
larg ecou în rîndul 
ceferiștilor din în
treaga țară. în aces
te zile,. în Direcțiile 
regionale C.F.R., do
cumentele și conclu
ziile ședinței de lucru 
sînt larg dezbătute cu 
activul de lucrători 
din transportul fero
viar. în dezbateri sînt 
subliniate măsurile 
luate de partid și 
guvern în vederea 
dezvoltării și moder
nizării transportului 
feroviar, funcționării

perfecte a. acestui or
ganism vital al eco
nomiei naționale — 
și îndatoririle esen
țiale ce revin tuturor 
celor care lucrează în 
acest domeniu pentru 
ca sistemul căilor 
ferate din țara noas
tră să funcționeze, 
permanent, zi de zi, 
ca un adevărat cea
sornic, ca un ceasor
nic, de bună calitate.

Așa cum rezultă 
din referatele prezen
tate, din luările de 
cuvînt ale participan- 
ților, dezbaterile a- 
bordează o arie largă 
de probleme esențiale 
ale activității ferovia
re. Participanții la 
dezbaterea de la 
Direcția regională 
C.F.R.-București au

ancheta economică
Astăzi, cînd în fața întreprinde

rilor stau obiective economice com
plexe, conducerea acestora nu mai 
este posibilă cu metodele învechite 
bazate pe apreciere și intuiție, 
pe tutelă măruntă. Cunoașterea 
i rofundatâ și permanentă a ta
bloului exact al situației economi
ce a întreprinderii, a rezervelor și 
posibilităților vizibile sau care se 
află în „straturile" mai adînci ale 
producției, priceperea de a lua ho- 
tărîri în funcție de sarcinile cu
rente și de perspectivă, sînt ele
mente indispensabile ale unei con
duceri competente și eficiente în 
economie. în contextul preocupări
lor pentru perfecționarea actului 
conducerii întreprinderii, se pun în 
mod firesc cîteva întrebări : Cu
nosc toate cadrele de conducere 
cele mai intime aspecte occnomi- 
ce și tehnice din viața întreprin
derii pe care o administrează ? Pe 
ce resorturi se sprijină ele ca să 
desprindă concluzii obiective pen
tru îmbunătățirea continuă a acti
vității economice a întreprinderii ? 
Am urmărit să aflăm răspuns la 
aceste întrebări, într-o recentă an
chetă întreprinsă în cîteva unități 
industriale din orașul Bacău.

La fabrica de mobilă am atins îna
inte de termen parametrii proiec
tați și lucrăm rentabil. în aceleași 
coordonate se înscrie și producția 
de uși. O deosebită exigență mani
festăm și în ce privește selecțio
narea și promovarea cadrelor la 
locurile „cheie" ale producției și în 
sectoarele principale ale întreprin
derii, pentru că mașinile în sine, 
oricît de bune ar fi ele, niciodată 
nu vor putea compensa lipsurile 
pe care le pot genera insuficienta 
calificare și organizare, colaborarea 
defectuoasă dintre anumite compar
timente funcționale.

loan ERHAN

(Continuare în pag. a III-a)

ESENȚIALUL: ANTICI
PAREA IMPLICAȚIILOR 
ECONOMICE ALE FENO
MENELOR

— Poți susține că stăpînești în- 
tr-adevăr 
complicat al întreprinderii — ne 
spune tov. Gheorghe Tufan, ingi- 
ner-șef la combinatul de indusțria- 
lizare a lemnului — numai atunci 
cînd știi precis care sînt proble
mele esențiale ce trebuie rezolva
te intr-un timp mal îndepărtat sau 
mai apropiat. In perspectiva lor 
trebuie să fie Judecate șl soluțio
nate toate celelalte probleme cu 
care te intilnești curent, zi de zi. 
Dacă nu procedezi așa, ajungi să 
te îi -îrtești ca într-un labirint, să 
te istovești de dimineață pînă sea
ra tîrziu, sărind de la un lucru la 
altul, fără a soluționa problemele 
economice și tehnice majore care 
se ridică în fața întreprinderii 
într-o anumită perioadă.

— Ideea ni se pare interesantă. 
Dacă ar fi s-o concretizăm, în ca
zul dv. ce ne-ați putea spune ?

— Afirmația mi-a fost sugerată 
de un fapt real. In întreprinderea 
noastră, recent construită, am apre
ciat că esențială este problema ri
dicării calificării muncitorilor. în 
ultimă instanță, buna calitate și 
eficiența ridicată a producției de
pind nemijlocit de pregătirea ca
drelor. Am organizat mai multe 
cursuri de calificare 
a calificării, a căror 
urmărim cu maximă

— Ce rezultate ați
— Bilanțul de anul trecut , și eeî 

de la sfîrșitul primei luni din 196T 
confirmă că ne-am orientat bine.

mecanismul economic

și de ridicare 
desfășurare o 
atenție, 
obținut ?

r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

Ce
Știți
des
pre
copoi
dv?

Detalii sugestive într-un peisaj ce se înfrumusețează: în parcul Floreasca din Capitală a fost expusă această operă plas
tică — „Bucuria muncii" — aparjinînd sculptorului Emil Mereanu Foto : Gh. Vințtlă

Supravegherea telului în care se desfășoară formarea copilului în familie, evaluarea 
obiectivă a progreselor realizate cît și a celor cărora abia li se pun temeliile — iată obli
gații strict părintești, dar care, fără un sprijin venit din afară — școalâ, organizație, socie
tatea în g<-------- 2 ------- .2—2:22: \ ‘
e_ ,------------------ , —----- --- ---
ce simte și gîndește copilul său, e tipul de părinte cel mai vulnerabil din punct de vedere 
educativ.

E chiar atît de simplu să descifrezi laturile unei personalități în formare, îneît să nu 
mai ai nevoie de ajutorul nimănui ? Ajunge să ai propriile tale amintiri din copilărie, din 
adolescență, să le raportezi la comportarea actuală a copiilor tăi, ca să ajungi la o con
cluzie riguroasă și eficace ? Dacă tehnica și știința evoluează uimitor de rapid, dacă ti
nerii simt — în replică cu realitatea — necesitatea de a cerceta ei înșiși viața, de a o des
coperi, de a se lăsa puși la încercare, se naște întrebarea : sînt capabili părinții să coordo
neze în exclusivitate și într-un mod mulțumitor diferitele influențe care se exercită asupra 
copiilor lor ? Familia rămîne factor-prim în 
factor care trebuie să-și conjuge necontenit 
social.

tea în general — n-au întotdeauna sorți de izbîndă. Formula „las-că știu eu mai bine cum 
copilul meu I", cu alte cuvinte părintele care socotește că descoperă instantaneu ceea

privința uceniciei sociale a copilului, însă un 
acțiunile cu cele ale întregului organism

Lasă-I să 
facă orice!

fac, gafa, intervin

Tatăl lui V. S., băiat de 16 ani, fost 
elev la o școală din cartierul Ferentari, 
ori de cîte ori i se aducea la cunoștință 
o faptă de-a fiului său (cea mai gravă : 
absență îndelungată de la școală), re
plica :

— Nu știu ce are lumea cu copilul 
meu I

Cazul nu e izolat. Există o întreagă 
categorie de părinți „îngăduitori". In- 
cercind să descoperim pe ce anume 
iși întemeiază ei îngăduința (care 
nu e o simplă neglijență, ci un punct 
de vedere), am aflat că :

• „Eu așa mi-am zis întotdeau
na : „Lasă-1 să facă orice", se 
ciocnește el, într-o zi, cu capul de 
pragul de sus, și-afunci o să-l vadă 
și pe cel de jos și-o să se schimbe. 
Recunosc c-am greșit. In loc de 
schimbare, s-a întîmplat o nenoro
cire : băiatul meu e acum la re
educare* (Pavel L. — merceo
log).
• „Am încredere în copiii mei 

(unul de 14 ani, altul de 12 ani). 
Nu-mi place să le dau mereu im
presia că sînt prezent în spatele

lor, că orie»
eu — definătorul tuturor refetelor. 
Nu fin să-i obișnuiesc să judece 
viata după „rejetele* mele" (Ing. 
Mihai Nicoară).

• „Pe mine mă preocupă — a? 
tndrăzni să spun — chiar înaintea 
laturii educative de care se vor
bește atîta, sănătatea psihică a co-

pilulul meu. De aceea, socotesc 
esențială atmosfera de familie cal
mă, spiritul de dreptate care dom
nește în sînul ei, pentru toți 
membrii ei. Așa că, libertatea 
mea de mișcare i-o acord și lui' 
(Marcel Rotaru — proiectant).

(Continuare în pag. a Il-a)
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analizat, printre al
tele, aspectele secto
rului de mișcare și 
comercial. Ei au sub
liniat importanța 
deosebită a întăririi 
disciplinei în serviciu, 
a respectării cu 
strictețe a ordinelor 
și instrucțiunilor în 
vigoare — probleme 
esențiale de care de
pinde direct îmbună
tățirea transporturi
lor pe calea ferată, în 
depline condiții de 
regularitate și si
guranță a circula
ției. în acest sens, 
tov. Gheorghe An- 
dronache, șef secție 
CT.-4 Ploiești, a pro
pus îmbunătățirea in
strucțiunilor de ser
viciu, simplificarea 
lor, precizarea unor 
sancțiuni severe îm
potriva acelora care 
încalcă disciplina. 
Mecanicii de locomo
tivă, de care depinde 
nemijlocit realizarea 
acestor sarcini, au în
datorirea să fie e- 
xemple de punctuali
tate, dovedind o înal
tă răspundere și dis
ciplină în serviciu. 
Tov. Liviu Cercel, 
secretar al comitetu
lui de partid de la 
Complexul C.F.R. 
București-Triaj, s-a 
oprit asupra mun
cii care trebuie 
dusă pentru ridicarea 
spiritului de răspun
dere în îndeplinirea 
sarcinilor, a nivelului 
de pregătire tehnico- 
profesională a meca
nicilor și fochiștilor. 
Alți vorbitori au re
levat importanța creș
terii exigenței unor 
conducători, a orga
nelor de control, față 
de actele de indisci
plină, necesitatea in
transigenței față de 
atitudinea de tolera
re a unor acte care 
pot provoca neajun
suri.

Subliniind rezulta
tele obținute pînă 
acum de activul 
Direcției regionale 
C.F.R.-Iași, tov. Ion 
Budura, directorul re
gional, a apreciat că 
înzestrarea tehnică 
de care dispune di
recția regională și cea 
cu care o să fie do
tată în continuare 
permite îndeplinirea 
în bune condiții a 
sarcinilor în anii care 
urmează. Va trebui 
însă să se acorde o 
grijă deosebită foio-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Zile istorice pentru Tanzania

I

opinii

bună („cea mai bună apă 
din raion" — glumesc 
numeroșii oaspeți cîți îi 
bat ulițele), străbate — 
după cum am avut prile
jul să mă conving în mai 
multe rînduri — un sta
diu rodnic și definitoriu 
de așezare in noile sale 
mătei, de consolidare a o- 
perei de cooperare nu nu
mai in producția agricolă 
propriu-zisă, dar și in do- 
bîndirea unor recolte ale 
culturii, în instruirea 
multilaterală a copiilor, și 
a celor vîrstnici, în do- 
bîndirea unei ținute mo
rale pe care numai spo
rita răspundere pentru 
prezentul și viitorul se
mințiilor acestei așezări o 
conturează pe deplin.

Familii mai vechi și 
mai noi — îmi spunea di
rectorul școlii din comună, 
autor al unei valoroase 
monografii locale — s-au 
unit aici, pe această întin
să arie între dealuri priel
nice viței, livezilor sau pă
șunii și pragul de cîmple 
care pare a rezema depăr
tările Bărăganului, din- 
tr-un sentiment de comu
niune, de întrajutorare, de 
durabilitate a vetrei de sat 
și de spiritualitate înte
meiate de ei.

Istoria îndepărtată a 
satului mai păstrează to
tuși un anume loc pentru 
„nepămîntenii cu cel mai 
întins 
lean", 
ajuns 
pentru 
tă mai 
despolierii decit ~ consă- 
teancă a lor. Asemenea 
treceri de oameni și ne
gură au rămas doar ca 
o amintire. Numai co
nacul, înconjurat dndva 
de un parc de o distinsă 
armonie și frumusețe, 
prelungește înspre noi tot 
ce a mai rămas din teme
liile efemere ale unor e- 
xistențe. Echilibrînd, în 
cumpăna timpului, noi și 
noi înțelesuri, o asemenea 
clădire privește, cedîn- 
du-și întîietatea, către si
lueta unei surori mai ti
nere, silueta căminului 
cultural, în jurul căreia 
gravitează de pe acum, 
în planurile fîntîneleni- 
lor, un întreg plan de sis
tematizare a localității. 
Plan din care, după spusa 
cuiva, ar trebui să nu lip
sească cel puțin trei mo
numente : vechea casă de 
paiantă a primului răz
vrătit din ’907, o veche cti
torie, cu fresce originale,

Mihai NEGULESCU

pămînt 
pentru 
odată

Pîcleanca deveni- 
degrabă legendă a

(Continuare 
în pag. a V-a)

fîntîne- 
„boierul" 
ministru,

ancheta socială (II)de mim stoian

Tanzania trăiește în a- 
ceste zile unul din mo
mentele cele mai pasio
nante din istoria sa. Par
tida angajată între forțele 
ce-și împart puterea de 
la cucerirea independen
ței este dintre cele mai 
strînse, dar în ultimul 
timp elementele progre
siste, care 
președintelui 
par să aibă 
cauză.

Cu prilejul 
miting popular care a a- 
vut loc la Dar es Salaam 
președintele Nyerere a 
expus tanzanienilor con
ținutul „declarației de la

au sprijinul 
republicii, 
cîștig de

unui mare

Corespondență specială din Dar es 
Salaam de la Ania FRANCOS

Arusha* — document a- 
doptat recent de Comite
tul executiv al partidului 
Uniunea Națională Afri
cană — care definește 
pentru prima oară bazele 
și mijloacele necesare 
pentru a asigura evoluția 
Tanzaniei pe calea pro
gresului economic și so
ci '.1. La proclamarea in
dependenței, în 1961, atît 
Tanganika cît.și Zanzibar,

care ulterior s-au contopit, 
formînd statul Tanzania, 
erau poate țările cele mai 
slab dezvoltate din Afri
ca Orientală. Preocuparea 
principală în anii care au 
urmat a fost, de aceea, 
găsirea căilor cele mai 
potrivite pentru ieșirea din 
înapoierea economică 
generată de dominația co
lonială. Un fapt fmportant 
de care s-a ținut seama

la elaborarea „declarației 
de la Arusha* este consta
tarea că pentru multe țări 
africane independența po
litică s-a dovedit formală 
atîta vreme cît ele au ră
mas, ca și mai înainte, 
țări agrare, surse de ma
terii prime pentru mono
polurile străine.

întrezărind acest peri
col, încă cu ani în urmă 
guvernul Tanzaniei a tre
cut la efectuarea unui 
control asupra investițiilor 
de capital străine aparți- 
nînd a 17 companii. în a- 
fara acestui control gu
vernul nu dispunea de 
nici un fel de pîrghii eco
nomice. Or, cum 6e arată

șl în „declarația de la A- 
rusha*, este un lucru știut 
că „cel care plătește co
mandă șl muzica". Națio
nalizarea principalelor ra
muri ale economiei s-a 
impus astfel ca unica so
luție ce corespunde inte
reselor și aspirațiilor po
porului Tanzaniei.

In ultimele săptămîni au 
lost naționalizate toate 
băncile străine. Guvernul 
a anunțat, de asemenea, 
“ - -2----- -21 mari

sub
naționalizarea a 24 
companii, trecerea 
controlul statului a altor 
șapte companii și a___
plantații de sisal, cultură 
de bază, principala sursă 
de venituri a țării. Aceste 
acțiuni constituie un pas 
hotărîtor în procesul de 
etatizare a economiei in 
Tanzania.

(Continuare 
în pag. a Vl-a)
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FAPTUL
DIVERS

Au medicii ajutoare

Se așteaptă 
minutul 1
Frumoasă bază sportivă au 

avut Drăgăneștii-Olt I Dar gos
podarii locului au împache
tat-o. Iar pachetele le-au cărat 
lingă parcul de odihnă. Stivă, 
în locul stadionului, Direcția 
regională transporturi auto Ar
geș urma să construiască o 
autobază. Și a construit-o. Dar 
la... Drăgășani. Acum s-a răz- 
gîndit: nu a renunțat la ve
chiul proiect. Numai că auto
baza se va construi pe alt te
ren. Stadionul însă a rămas 
împachetat. Despachetatul lui, 
la vechiul loc, costă 500 000 
lei. Dar cine să dea banii 7 Ar 
trebui ca acest lucru să-1 facă 
D.R.T.A. Argeș, care a creat 
această situație. întrucît mani
festă o atitudine „nesportivă", 
lucrurile stau pe loc. Cine va 
da „lovitura de începere 7“

A căzut 
o „stea"

Marin Giubelan, șofer pe 
autocamionul 21-01-2301 (Ca
lafat), credea în „steaua" lui. 
Și astfel, încrezător, a plecat 
la drum cu sistemul de frînare 
defect. De la I.C.I. Calafat a 
încărcat autocamionul cu 
mărfuri (în valoare de 55 000 
lei) pentru cooperativele de 
consum din raion. Trecînd prin 
Moțâței un milițian i-a inter
zis să circule mai departe. Dar 
a plecat „de capul lui". în 
comuna Unirea, pentru a evi
ta ciocnirea cu un autobuz a 
frînat brusc... Și a ajuns în 
șanț. Autocamionul s-a răstur
nat și a luat foc. Acum, la re
cuperarea pagubelor, șoferul 
a rămas solitar. „Steaua" lui 
l-a părăsit.

Familie 
unită
Despre Ioan C. Arsene din 

comuna Sirețel-Pașcani și fiii 
săi s-a dus vestea peste șapte 
sate. La orice scandal, tatăl și 
feciorii, umăr la umăr, cu cuți
tele și ciomegele, ieșeau birui
tori. Recent, Ilie, unul dintre 
feciori, a lovit cu cuțitul un 
tinăr din comună. Cum era și 
normal, a fost arestat. Atunci, 
tatăl, loan, și unul din frați, 
Petru, i-au sărit in ajutor. S-au 
dus la postul de miliție și au 
început să bată in ușă cu pum
nii și picioarele, cerind elibe
rarea lui. Ușa s-a deschis. Cei 
doi au intrat, dar nu au mai 
ieșit. Dorința le-a fost indepli- 
nită. Sint din nou împreună.

Comandă 
neexecutată

în urmă cu doi ani fabrica 
„Țesătura“-Iași a comandat la 
întreprinderea metalurgică de in
dustrie locală din Rădăuți mo
bilier tehnologic pentru filatura 
de fire pieptănate și mobilier 
pentru pavilionul administrativ — 
aflate în construcție. Timpul s-a 
scurs, termenele de livrare au 
trecut de mult, filatura a început 
să producă, dar mobilierul n-a 
sosit. Furnizorul a cerut benefi
ciarului păsuire. Mai întii amî- 
narea termenului de livrare, apoi 
să-i procure țeavă pentru fabri
carea mobilierului. în sfîrșit, din 
nou țeavă, iar de curînd mela- 
cart. Acum beneficiarul așteaptă 
să i se ceară să fabrice și mobi
lierul. N-ar fi de mirare. Cei din 
Rădăuți au nervii tari. Lucrează 
în...metal și plastic.

La risc
Duminică bogată. La cămi

nul cultural din Chiajna, pro
gram de sărbătoare, pentru 
miei și mari i o dimineață de 
basm și un matineu pentru co
pii. In continuare, o după- 
amiază distractivă și, in în
cheiere, filmul „Coplan își a- 
sumă riscul". Pînă la urmă, in 
locul programului anunțat, la 
cămin a avut loc o nuntă. 
Gheorghe Jecu, vicepreședinte
le cooperativei agricole, își 
mărita fata. Și voia nuntă 
mare. E drept, invitații s-au 
distrat minunat. Cei veniți să 
vadă filmul s-au întors acasă, 
întrebindu-se: acum, în locul 
lui Coplan, cine își asumă ris
cul să-i „trezească" pe cume
trii din Chiajna ?

Rubrică redactată de
Ștefan DINICA

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Pe «ora medicală o găsim mal întotdeauna la căpătiiul 
bolnavului, «econd!ndu-l pe medic, iăcînd o sumedenie de 
treburi mal mari sau mai mici — de la aplicarea unui tra
tament plnâ la aranjarea așternutului celui Imobilizat la 
pat — dar toate la iei de importante pentru bolnav, ba 
chiar indispensabile pentru vindecarea lui. în spitale, poli
clinici, dispensare, unități materno-infantile, zeci de mii de 
asistente medicale, de pediatrie, de ocrotire, de laborator, 
surori iau parte nemijlocit la neîntrerupta oienslvâ pentru 
apărarea sănătății populației.

Le-am Intllnlt și In raidul Inireprins recent In numeroase 
spitale din București și din cîteva regiuni ale țării.

înaltul simț al datoriei
Ștefan lonescu din Constanța a fost 

adus la spitalul din localitate tn stare 
gravă : hepatită epidemică cu hemoragie 
digestivă. S-au luat toate măsurile, s-a 
indicat tratamentul. Dar starea bolna
vului impunea o supraveghere perma
nentă. A fost repartizată pentru îngri
jirea lui sora Paula Ștefănescu. Zece 
ore încheiate a stat la căpătîiul pacien
tului, dînd, alături de medici, o ade
vărată bătălie cu boala. După ore de 
zbucium și veghe încordată, omul a fost 
salvat. Și această victorie asupra sufe
rinței a cuprins o părticică din sufle
tul nobil al sorei, din înaltul simț de 
răspundere cu care înțelege să-și facă 
datoria. De altfel, cei care au fost sub 
îngrijirea ei au multe, multe asemenea 
lucruri de povestit.

...Spitalul din Reghin, noaptea. Este 
internată în stare gravă Maria Saloc. 
Sora Ana Costea, cunoscută pentru con
știinciozitatea ei, pentru dragostea față 
de bolnavi, nu s-a deslipit ceasuri 1n- 

_ tregi de lîngă patul bolnavei.
„.Maternitatea spitalului „23 Au

gust" din Capitală. Ora 1 noaptea. 
In serviciu e mult de lucru, o gardă 
grea. Dar sora Ana Vitan și asistenta 
Maria Duțu lucrează cu calm, cu stăpî- 
nire de sine, cu siguranță. O spun nu 
numai pacientele, ci și medicul Adina 
Gilorteanu.

Am ales cîteva exemple din miile 
care s-ar putea da și care dovedesc că 
titlul de soră definește nu numai o 
profesiune, ci și o anumită structură su
fletească, o anumită atitudine față de 
viață și muncă, o vocație. Prin com
parație, apar cu atît mai reprobabile 
atitudinile de neglijență, munca de 
mîntuială a unor surori, care încalcă 
chiar și cele mai elementare îndatoriri, 
pățind numele instituțiilor în care lu
crează.

Atitudini incompatibile 
cu titlul de soră

Spitalul Fundeni e una din cele mai 
moderne instituții sanitare din țară, un 
spital al cărui corp medical și mediu 
sanitar a redat și redă sănătatea la mii 
și mii de oameni. Dar iată și o excep
ție — de organizare și... conștiinciozi
tate. Am vizitat spitalul la o oră fîrzie 
de seară. La secția medicală II saloa
nele mai erau luminate. Mulți bolnavi 
nu se culcaseră, cei imobilizați la pat 
mai aveau nevoie de cite un mic ser
viciu. Unde să fie sora ? A fost chemată 
la vreo internare urgentă, are un caz 
grav pe undeva ? Deschidem o ușă, 
încă una și... lîngă un calorifer, cineva 
doarme : sora de serviciu Lucia Teodo-
rescu...

E grav. Aproape tot atît de grav ca 
și a-ți ’părăsi postul, a dezerta de la 
obligații. Și consecințele pot fi uneori 
ireparabile. Cum s-a întîmplat la spita
lul TBC din Medgidia. Era noapte. In
tr-un salon, starea unui bolnav s-a în
răutățit. E căutată sora. Dar Mariefa 
Macoveanu nu e de găsit. Se află că a 
plecat din spital. Minutele trec, se 
caută în dreapta și în stînga un ajutor 
urgent. Dar e prea tîrziu... Pe bună 
dreptate, conducerea spitalului i-a des
făcut contractul de muncă. Dar a a- 
juns pe un post similar într-o circum
scripție medicală din raionul Medgidia. 
O fi tras oare învățămintele cuvenite 
din toate cele înfîmplate ?

Așa cum mai am spus, bolnavul are 
nevoie de o seamă de mici servicii, în
grijiri, de aplicarea atentă a tratamen
tului prescris. Nimic din acestea nu< 
poate fi neglijat, toate alcătuind de fapt 
acel complex de factori care determină 
însănătoșirea.

lată însă că la spitalul unificat din Ba
cău sînt surori, de exemplu Maria Uri- 
caru, care ignoră pur. și simplu prescrip
țiile de medicamente ale medicilor. La 
Spitalul din Piatra Neamț, la unele spi
tale din București s-au constatat cazuri 
asemănătoare. „Este normal și indicat 
ca sora să dea fiecărui pacient ceea 
ce-i trebuie, să vini cu medicamente
le și, mai ales, să asiste la luarea lor" 
— ne-a spus dr. ION DINULESCU de 
la secția de ortopedie a spitalului Brîn- 
covenesc. „Un molt — și al medicu
lui, și al bolnavului, a replicat sora 
Maria Urioc. Ce, un om în toată firea 
nu poate lua singur o pastilă ?".

Ciudată mentalitate, din păcate îm
părtășită și de alte surori sau asistente 
medicale I Și, în toate cazurile, o neîn
țeleasă îngăduință față de abateri, față 
de un stil de muncă comod. Ba chiar 
și față de unele practici abuzive, de 
condiționarea serviciilor obligatorii de 
mărimea „retribuției’ suplimentare din 
partea celor suferinzi. De ce ?

„Profitînd de faptul că sectorul sa
nitar nu dispune, fn prezent, de sufi
ciente cadre medii — ne-au spus nu
meroși medici și directori de spitale — 
la cea mai mici observație ce li se face, 
răspund pe loc : „Nu vă convine cum 
lucrez, am plecat I’ Și într-adevăr plea
că, întrucît și în alte părfi este nevoie 
de ele. De aceea, în mod nepermis de
sigur, li se frec multe cu vederea. Lu
crurile s-ar schimba poate dacă secțiu
nile sanitare ale sfaturilor populare re
gionale n-ar aproba cu atita ușurință 
transferurile acestor cadre medii". (A- 
nul trecut, tn întreaga țară au fost a- 
probate cîteva mii de transferuri de su
rori și asistente medicale — n. n,). Dr. 
VALENTIN DIMITRIU, directorul spitalu
lui din Constanța, ne-a relatat două ca
zuri : Mariana Bădilă a terminat școala 
sanitară In august anul trecut și a fost 
repartizată la acest spital. Ei și celor
lalți absolvenți veniți în unitate li s-au 
asigurat condiții bune de eazare, hrană 
etc. Dar după o lună a comunicat că

nu-i convine. Și, fără aprobarea condu
cerii, a părăsit serviciul ; ulterior secția 
de sănătate a Sfatului popular regional 
Dobrogea i-a aprobat transferul la ser
viciul medico-judiciar din Constanța. La 
fel, Ana Popa, asistentă dietefleiană 
pentru copii, a stat în spital doar trei 
luni și a plecat la București, lată de ce 
medici și directori de spitale cu care 
am discutat aceste probleme socoteau 
necesar ca repartizarea dată surorilor 
și asistentelor medicale dupi terminarea 
școlii si fie respectată cel puțin 4—5 
ani și numai după aceea să se aprobe, 
de la caz la caz, transferări în alte uni
tăți sanitare.

„Deseori se Intîmplă ca asistenta me
dicală să pretindă că nu e de datoria 
ei, ci a sorei, să facă anumite servicii 
bolnavilor — ne spunea dr. ALEXE 
CRISTEA, directorul spitalului Brîncove- 
nesc. Pînă la urmă, vezi că nici una, 
nici alta, n-a făcut ceea ce trebuia. A- 
ceastă situație pornește de la o lipsă 
mai veche : nici pînă acum nu a fost 
elaborat un regulament care să stabi
lească obligațiile asistentelor medicale". 

într-adevăr, întocmirea unui regula
ment, precizarea clară a statutului a- 
sistemelor medicale, ca și al surorilor, 
ar înlătura multe din carențele semna
late în deservirea și îngrijirea bolna
vilor.

Cu ce se ocupă

Ne vorbește acad. prof. dr. TH. BUR- 
GHELE, directorul Spitalului Panduri din 
Capital^ : „După părerea mea — ne 
spune dînsul — in preocuparea de uma
nizare a spitalului, de ridicare a întregii 
activități in această unitate sanitară de 
bază, un rol de frunte îl ocupă și 
supraveghetoarele, surorile-șefe. Noi 
ne-am deprins însă să vedem în aceste 
cadre, de o mare însemnătate în buna 
funcționalitate a fiecărei secții, doar un 
personaj care poartă în buzunarele largi 
ale halatului un mănunchi greu de chei 
și se ocupă aproape exclusiv de soarta 
rufelor și a altor obiecte de inventar. în 
realitate, noi nu utilizăm cum se cuvine 
aceste cadre, al căror rol de bază este 
acela de a coordona munca persona
lului în subordine, de a urmări activi
tatea surorilor, infirmierelor și a tutu
ror îngrijitoarelor, de a vedea cît de 
prompt răspund ele la solicitările bol
navilor, cum vorbesc cu ei, cum se a- 
chită de îndatoriri. Surorile trebuie să 
fie în permanență instruite și, alături de 
medici, un rol însemnat din acest punct 
de vedere îi revine supraveghetoarei”. 

Doctorul MEDREA, de la secția me
dicală I a Spitalului de urgență, ilus
trează această idee printr-un exemplu 
concret : „Dacă n-am ce reproșa surori
lor în legătură cu îndatoririle profesio
nale, cu conduita sau cu ținuta lor, a- 
ceasta se datorește mai ales sorei-șefe 
Silvia Nica Maria. E bine pregătită, bună 
organizatoare și un excelent gospodar, 
își găsește mereu timp să stea de vorbă 
cu bolnavii, să le ducă un ziar sau o 
revistă, să le insufle încredere".

Spitalul unificat al raionului Grivița 
Roșie. O vizităm pe sora-șefă Elena 
Budur Frumușeanu.

— 77, 78... 90, 91 I... Numără pi
jamale, cearșafuri, fețe de pernă. „Asta 
face orice soră-șefă" — ne explică. 
„Anomalia persistă de mult — 
ne-a spus dr. SEVER ROCSIN, directo
rul spitalului. Cu toate acestea, ministe
rul n-a luat măsuri pentru degrevarea 
de astfel de treburi a surorilor-șefe. Îna
inte, în spital erau un lei de gospo
dine de secție. Au dispărut. Ar fi bine 
să se revină la această formă; s-ar cîș- 
tiga, în felul acesta, foarte multe cadre 
medii sanitare de care avem mare ne
voie".

Fără îndoială, o propunere care me
rită cea mai mare atenție. De altfel, 
după cîte știm, pentru unele spitale s-au 
și creat astfel de posturi. Numai că nor
mativele M.S.P.S. prevăd ca această 
funcție să fie îndeplinită numai de ab
solvente ale școlilor de gospodărie. Dar 
vechile școli de gospodărie nu mai 
funcționează de mult.

★
Din cîte ne-am putut da seama, 

în numeroase unități medicale se 
face simțit interesul pentru ridica
rea calificării profesionale a ca
drelor medii, pentru dezbaterea u- 
nor probleme de etică — care 
pot duce la ridicarea nivelului de 
îngrijire a bolnavilor, la dezvol
tarea spiritului de abnegație și 
devotament față de cei suferinzi. 
Se pune însă, în continuare, cu 
toată acuitatea, problema educă
rii acestor ajutoare indispensabi
le ale medicilor, ca și aceea a pre
gătirii unui număr mai mare de ca
dre medii, îndeosebi surori. „Re- 
crutînd absolvente ale școlii ge
nerale și instruindu-le în spitalele 
mari, la patul bolnavului — ne-a 
spus acad. prof. dr. Th. Burghele
— vom obține mai repede un corp 
de surori calificate, atașate uni
tăților respective, pe care le vom 
putea folosi cu bune rezultate. 
Cît pentru supraveghetoare, ar fi 
necesară înființarea unor cursuri 
de specializare". Această din ur
mă propunere ne-au mai făcut-o 
și alți directori de spitale, medici, 
cu care am stat de vorbă.

Numeroasele propuneri în a- 
ceastă direcție merită să fie a- 
nalizate neîntîrziat de forurile de 
resort, ele fiind legate de rezol
varea uneia dintre principalele 
probleme ale deservirii în spitale 
șl alte unități de ocrotire a sănă
tății.

Raid-anchetă realizat de :
Maria BABOIAN, Nieolae BRU- 
JAN, Vasile MIHAI, Lorand DE.AK1, 

. Gheorghe BALTA

de 
nădejde ?

raid-anchetă

Continuatori ai unor valoroase lucrări de artă populară. (La cooperativa 
meșteșugărească „Deia“ din Cîmpulung Moldovenesc)

Foto : Agerpres
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(Urmare din pag. I)

Sînt binecunoscute efecte
le folosirii abuzive de-a lun
gul secolelor a principiului : 
absolută austeritate pă
rintească ! Generații întregi 
de pedagogi și psihologi au 
militat pentru lărgirea drep
turilor copilului — și lupta 
lor a fost încununată de suc
ces. Dar o exagerată aplicare 
a principiului „lasă-l să facă 
orice I” duce la rezultate la 
fel de nedorite ca și cele 
ale vechiului autoritarism pă
rintesc.

Am stat de vorbă cu co
piii celor pe care i-am ci
tat mai sus, și am ajuns la 
concluzia că, de fapt, părin
ții lor nu-i cunosc. Copiii 
respectivi se dovedesc a nu 
avea, între altele, un sufi
cient simț de răspundere și 
de discernă'mînt, dezvolta
rea lor afectivă n-a atins 
gradul de maturitate al vîrs- 
tei, randamentul lor școlar- 
intelectual este redus, sub 
posibilități. Așadar, iată e- 
fectul interpretării simpliste 
a mesajului pe care — pe 
bună dreptate — l-au trans
mis specialiștii familiei : nu 
vă folosiți — ca părinți — 
nici de o disciplină exage
rată, nici de prea multe pe
depse. De aici, însă, pînă la 
concluzia — fundamental e- 
ronafă — că fiecare încerca
re de control are un efect 
negativ, că-i strică copilului, 
e o lungă cale a greșelilor 
în procesul complicat al cu
noașterii copiilor.

De ce 

eroarea e 
funda
mentală ?

Interlocutorul nostru : prof. 
Gh. Herescu, de la Liceul 
„M. Sadoveanu’ :

— Există mari deosebiri în
tre familii, din punctul de 
vedere al felului în care-și 
cresc copiii — și deci a po
sibilității de cunoaștere și 
formare a generațiilor tinere. 
Noi, cei din corpul didactic, 
deținem suficiente exemple 
care ne fac să credem (lă- 
sînd de-o parte orice falsă 
modestie) că știm sau mai 
exact spus simțim cel mai 
bine acest lucru, aceste dife
rențe, acest adevăr bineștiut.

— Evoluția produsă, în ul
timele decenii, în atitudinea 
părinților față de copiii lor, 
oferă acestora din urmă po
sibilitatea de a-și exprima cît 
mai deschis sentimentele, 
năruind zidul demodat al u- 
nui anumit tip de „autorita
te părintească”, a cărei rigi
ditate îl obliga pe copil să-și 
ascundă gîndurile, simțămin
tele, să exteriorizeze numai 
ceea ce era sigur că nu-i 
va supăra pe cei maturi. A- 
șadar, de la bun început, o 
barieră în calea pătrunderii 
reale în lumea inferioară a 
copilului. Situația, schim- 
bîndu-se evident, nu poa
te însă duce, implicit, 
la soluționarea întregii 
probleme. Cazurile concrete 
pe care le cunoașteți ne-ar 
ajuta la deslușirea cîtorva 
tendințe practice. Sau mai 
simplu spus : prin ce mij
loace încearcă părinții — 
și cred ei că reușesc în
totdeauna — să-și cu
noască copiii ?

— Două, trei cazuri.
1. Tatăl unui fost elev de-al 

meu, acum absolvent, mi-a 
vorbit îndelung despre „me
toda hui de a-și cunoaște bă

iatul’. Simplu : tatăl acesta 
miza pe un fel de control 
psihologic, avea o întreagă 
tehnică a umilirii senti
mentale, încît — se lăuda 
el — era acum destul să în
crunte o singură dată sprîn- 
cenele, ca să obțină de la 
copil ceea ce dorea. în . fe
lul acesta el socotea că's-a 
asigurat pe o îndelungată 
perioadă căci, neîndrăznind 
să iasă din cuvîntul lui, bă
iatul nu va îndrăzni să-șl a- 
simileze alte deprinderi, alte 
concluzii de viață, și, măcar 
pentru un timp, tatăl era li
niștit că fiul său rămîne așa
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cum este, datorită deci — 
repet — șantajului afectiv pe 
care-l exercita asupra lui.

Metoda lui „educati
vă” eu am denumit-o, 
în sinea mea, a „Pa
tului lui Procust”. E lim
pede că atitudinea tată
lui închista copilul, îl 
împiedica să se desfă
șoare, să experimente
ze, să eșueze și să cîști- 
ge, împiedica forma
rea unui membru ac
tiv al societății.

2. Un tată, în propria 
sa familie, avea aerul că-i 
de fapt un unchi. El renun
țase la cea mai mare parte 
a responsabilităților pe care 
le are orice părinte cînd este 
vorba să contribuie la uce
nicia socială a copilului 
lui. El venea acasă vesel, a- 
rătînd că-i place să fie îm
preună cu copiii, îi lua du
minica la meciurile de 
fotbal, le dădea sirop, prăji
turi. El însă abdicase de la 
un rang ce i se cuvenea : 
acela de cap al familiei, de 
om care deține rosturile dis
ciplinei și soluționează zeci 
de chestiuni mărunte care se 
ivesc zilnic într-o casă. Nu 
discuta cu-ai săi, venea, ple
ca, dormea sau citea ziarul, 
atît. Pe umerii mamei apăsa 
totul. Cînd i-am atras aten
ția că, stînd de vorbă cu bă
iatul lui mai mare (de 15 
ani), descoperisem la el o 
stare de neliniște greu expli
cabilă altfel decît prin atitu
dinea indiferentă, „degajată" 
a tatălui față de familie, a- 
cesta mi-a răspuns zîmbind 
superior că el nu avusese, 
pînă la ora aceea, nici un 
conflict cu copiii săi, că as- 
ta-i cea mai bună dovadă că 
în casa lor e liniște, că oa
menii se înțeleg și se cu
nosc reciproc. Peste trei ani, 
băiatul acela a plecat în 
provincie singur, mi-a scris 
de două ori, dar m-am în- 
tîlnit cu tatăl lui care se plîn- 
gea că lui nu-i scrie nicioda
tă nici un rînd, doar mamei, 
rar de tot. Dar cine era vi
novatul și mai ales cine poa
te să prevadă ce alți oameni 
— soția, copiii, prietenii a- 
celui fost elev al meu — 
vor mai avea de suferit de 
pe urma instabilității afective 
de care dădea dovadă tî- 
nărul ?

3. Vreau să dau și un caz 
pozitiv : e vorba de părinții 
unui elev de-al meu, din 
clasa a IX-a G, care își în
țeleg realmente copilul. Ei 
mi-au explicat că

nu e greu să faci ce vrei 
cu un copil, atunci cînd 
ești de față, dar că difi
cultatea este să fii con
vins că rămîne același 
și atunci cînd lipsești. 
Ideea mi s-a părut deo
sebit de interesantă, căci 
ridică chestiunea unei 
conștiințe interioare

Se găsește careva printre dumnea
voastră să-mi dea împrumut pînă la 
leafa ailaltă 1 759 365 de lei ? Am ne
voie foarte urgent de această sumă. Nu 
vreau să pierd ocazia. Mi s-a ivit una 
rară. Rarisimă. Un betatron nou, nouț. 
Nici măcar n-a fost scos din lăzi. Po
mană. 1 759 365 lei. Pomană fără lu
minare. Poftim ? Ce e ăla betatron ? 
Un aparat. Se întrebuințează în radio
terapia profundă, în defectoscopia pie
selor metalice.

Eu de cind eram mic visam, îmi do
ream un betatron, lată că mi se înde
plinește visul acum la hătrînețe. Habar 
n-aveți cit de util e la casa omului. Să 
vă dau numai cîteva exemple. Acum 
cîteva săptămîni 
am cumpărat un 
clește de cuie. 
Un clește de 
cuie cu vicii as
cunse. La al pa
trulea cui pe 
care l-am scos 
din perete s-a 
rupt un braț al 
cleștelui. Dacă a- 
veam un beta
tron mă păcă
leam cu cleștele 
de cuie ? Nu mă 
păcăleam. Pentru 
că mă duceam la 
Ferometal cu he- 
tatronul și beta- 
tronul îmi arăta 
viciul ascuns al 
cleștelui.

Cumperi, să 
zicem, o briche
tă. O întrebuin
țezi un an, doi, 
și deodată bricheta nu mai merge. I s-a 
rupt arcul. Arcul avea vicii ascunse. 
Dacă aveai betatronul, cumpărai bri
cheta ?

Cine-mi vinde mie un astfel de apa
rat ? Un betatron ? Nu-mi vinde ni
meni ? Aflați că l-am și găsit. Dacă 
fac rost de 1 759 365 lei pînă la leafa 
ailaltă, miine-i al meu. Chiar astăzi 
după-amiază. Știți cum am dat de el ? 
Printr-o întîmplare. Am vizitat uzinele 
„Vulcan" din București. Cînd am tre
cut prin laboratorul Rontgen atenția mi-a 
fost atrasă de cinci lăzi mari. L-am 
întrebat, așa într-o doară, pe șeful la
boratorului.

— In lăzile astea ce-aveți ?
— Un betatron.
Cînd am auzit cuvîntul betatron și 

mai ales cind am observat că stă nefo
losit a înghețat stnsele în mine. A fost 
nevoie să mă duc lingă un cuptor să-l 
dezgheț.

— Și de cînd îl țineți în lăzi ?
— Din anul 1961.
Sîngele dezghețat mi s-a urcat tot în 

cap.
— Un betatron ! 11 țineți de 6 ani 

împachetat în lăzi ? Nu se poate, dum
neavoastră glumiți.

— Nu glumesc deloc.
— Cum vă rabdă inima... Cît v-a 

costat ?

0 OCAZIE
RARĂ...

foileton
de Nlcujă TÂNASE

— 1 759 365 lei.
— Banii ăștia pentru dumneavoastră 

sînt aruncați..
— Da’ de unde, am început să-l a- 

mortizăm. Am scos pînă acum 658 442 lei. 
1n numai cițiva ani o să-l avem gratis.

— Fără să producă nimic ? Dacă nu 
ați avut nevoie de el de ce l-ați adus 
în uzină ?

— Noi avem nevoie de un betatron, 
dar de unul mai mic. Am cerut unul 
mai mic în anul 1961. Și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini ni l-a 
trimis pe acesta.

— De ce nu l-ați montat pe acesta ? 
■— Montarea mai necesita vreo

2 000 000 lei investiții.
— Și încă nu 

s-au acordat a- 
ceste fonduri...

— Se discută.
— Nu mi-l. 

dați mie ? Am 
mare nevoie de 
un betatron.

— Nu.
— Vă dau 

1 759 365 lei pe 
el, cît v-a costat. 
Și cele 658 442 
de lei vă ră- 
mîn dumneavoas
tră „cîștig", „ve
nituri".

— Vorbiți eu 
tovarășul direc
tor.

L-am căutat pe 
tovarășul direc
tor.

— Îmi dați mie 
betatronul ? Mîi- 
ne vă aduc banii.

— Vi-l dau și gratis, numai scăpa- 
ți-mă de el, de amortisment.

— Dar eu sînt sector particular.
— Puteți să fiți orice. Luați-l.
Cine-mi dă pînă la leafă 1 759 365 de 

lei ? Nu vreau să-mi scape pleașca asta. 
Dar vă rog, repede. Cît se poate de 
repede Sînt atîtea uzine în țară care 
aleargă după un betatron și mi-e teamă 
să nu intervină, cumva, în tîrgul meu.

Un prieten la nevoie se cunoaște. Dau 
chitanță, vă las, dacă nu aveți încredere 
în mine, și stiloul amanet. Nu. Stiloul 
nu vi-l las. Trebuie să semnez actul de 
vînzare-cumpărare. Vă las în schimb 
ceasul... Ceasul rău care a făcut să zacă 
șase ani în lăzi un betatron nou, nouț.

Joia viitoare am invitați la masă. 12 
persoane. Prieteni. De la „Vulcan", de la 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini... Eu am acasă tacîmuri numai 
pentru 6 persoane. Așadar, trebuie să 
cumpăr un serviciu de 12 persoa 
Cum să-mi . cumpăr dacă n-am .i 
tron ? Dacă vor avea vicii ascunse și 
se vor rupe furculițele ori cuțitele în 
timpul mesei oferite de mine ? Nu mă 
fac de rușine ? Dați-mi bani să cum
păr betatronul 1 Vă rog I

despre copiii
exercitate de copilul" în
suși asupra sa, un fel de 
cumințenie intimă care-l 
ghidează ori de cîte ori 
este nevoie. Pentru rea
lizarea ei însă sînt nece
sare eforturi îndelungate.

Cînd copilul era mic, pă
rinții aceștia au lărgit limitele 
controlului obișnuit, dezvol- 
tîndu-i în schimb raționa
mentul. Stimulînd încrederea 
copilului în propria-i judeca
tă, ei i-au stimulat implicit 
încrederea în sine, i-au for
mat convingeri. Calea mi se 
pare a fi dintre ceie mai 
sigure : convingerile înrădă
cinate sînt garanția posibili
tății de cunoaștere a copilu
lui. Dar ca să-fi cunoști co
pilul trebuie, în primul rînd, 
să te cunoști pe tine însuți.

Apoi, fiind vorba de doi 
factori educativi — tatăl 
și mama, trebuie ca va
lorile morale ale părinți
lor respectivi să coincidă 
vizibil, să fie clar puse 
de acord, astfel încît 
copilul singur să se simtă 
atras să și le însușească, 
ca valori fundamen
tale ale familiei lor.

Intre părinții aceștia și co
pilul lor mi-am dat seama că 
nu există o „egalitate" de ti
pul acelora în care copiii sînt 
lăsați să facă ce vor, în 
speranța că viața o să-i în
vețe ; la ei esfe vorba de o 
egalitate fundamentală., 
morală. Ceea ce, după mine, 
esfe absolut pozitiv. Bineîn
țeles, nu există „rejete” a- 
plicabile în toate situațiile.

Nici un 
„rebut 
educativ"

Dacă este adevărat că 
familia dă cea mai ho- 
tărîtoare contribuție la 
ucenicia socială a copilului, 
alt adevăr axiomatic ar fi 
acesta : învață să-l cunoști, 
ca să-l poți forma, și for- 
mîndu-1, Iasă-i o anumită 
stare controlată de inde
pendență („controlul" urmă
rește acum să determine 
schimbările inerente ce in
tervin în schița de persona
litate pe care tu primul — 
părintele — ai datoria s-o 
realizezi).

Necunoașterea de fond 
a propriului copil — așa 
cum s-a mai arătat înain
te — nu implică numai 
riscuri personale, indivi
duale, ale vinovatului 
(tatăl, mama sau amîndoi 
ta un loc). Intrat în via
ța de toate zilele cu ta
rele aduse de-acasă,

proaspătul matur provoa
că o „metastază" a pro
priilor defecte, le răspîn- 
dește categoric în viitoa
rea sa familie și, în lanț, 
mai departe.

în casele în care factorii 
familiari de bază sînt preju
dicial se produce, matematic, 
un fel de vid educativ. 
„Copiii au ochii mari” — se 
spune. Dacă părintele îl sca
pă din mînă pe copil, asta 
poate să însemne fot atît de 
bine că copilul însuși — 
primul — a simjit că nu-i 
atras de modelul reprezen
tat de propriul său părinte, 
că nu vrea deci să-i semene, 
că nu mai comunică cu el.

Este, fără îndoială, cazul 
lui Nieolae P. și Andrei P. 
din București, frați, primul de 
13 ani, al doilea de 15 ani. 
Situația lor, pînă la un punct 
„obișnuită”, are și o parte 
„inedită” : actualul lor fată 
de-al doilea.

— A. D. — om în putere, 
voinic, stă de doi ani acasă. 
Pînă și vecinii s-au sesi
zat : „Dar din ce trăiești, 
omule î Du-te și i-ați o slujbă. 
Nu vezi că sofia dumitale 
are patru copii ?”. „O pri
vește I Nu-s copiii mei. Și eu 
sînt bolnav de stomac". 
Tatăl cel bun a decedat în 
1961. Femeia s-a recăsătorit 
în 1963. Acum, în 1967 a- 
sisfăm la plecarea în institutul 
de reeducare morală a celor 
doi fii mai mari ăi văduvei 
I. P. Ce li se impută l Nu 
mai urmează cursurile școlare; 
lipsesc și de la domiciliu; 
fumează și practică jocuri de 
noroc ; sînt obraznici cu pă
rinții și vecinii ; au o influență 
negativă și asupra fraților lor 
mai mici ; pot influența în 
mod negativ și alți minori 
din cartier.

Stăm de vorbă cu mama 
celor doi minori.

— Dar dumneata nu ur
măreai dacă ei merg sau 
nu merg la școală ?

— Băieții își ascundeau 
ghiozdanele în magazie și 
plecau cu unul Sile (Sile 
Popescu locuiește pe strada 
Ghersase). Sile are 15 ani și 
ceva, dar frage după el o 
gașcă întreagă. Șeful de fapt 
e altul, Virgil (Virgil Goji are 
17 ani și lucrează pe căruță 
la un depozit de lemne în 
Colentina). împreună cu ei fă
cea toate prostiile...

— Și dumneata nu te-ai 
interesat niciodată cu cine-s 
prieteni copiii dumitale T

— Eu-s o femeie simplă. 
Muncesc ca să mi-i cresc...

— Dar copiii trebuie 
crescuți și pe dinăuntru.

— N-au tată...
Din foile lor matricole (Li

ceul nr. 37 — București) 
reiese că cel mic a rămas re
petent de trei ori pînă-n cla
sa a IV-a, iar cel mare da

dv?
două ori pînă-n clasa a Vl-a. 
Tot ce s-a întîmplat pînă la 
urmă putea fi prevăzut. Dacă 
cercetăm doar mediile la pur
tare, vedem că, pe măsură 
ce băieții cresc, buna lor 
purtare scade.

— Dumneata n-ai știut toa
te astea ?

— Am fost la școală, 
venit de multe ori la -?"1 
acasă, și tovarășul director, 
și dirigintele, dar tot n-am 
știut cum să-i îndrept. Ala 
mare fuma în fața mea și 
nu știam ce să fac. Mai era 
el copil să-i dau o palmă ?

Găsirea celor mai po
trivite mijloace de cu
noaștere și influențare a 
copiilor pe parcursul 
creșterii lor, pare să fie 
problema-cheie a multor 
părinți. Este bine cînd 
părinții își fac din vre
me un plan de per
spectivă pentru educa
rea copiilor lor.. Dar 
dacă ei rămîn închistați 
o prea îndelungată pe
rioadă în limitele „evo
luției premeditate", fără 
să se țină seama de 
schimbările inerente ce 
intervin pe treptele vîr- 
stelor și experiențelor 
proprii, copilul devine 
exagerat permeabil — 
în mod paradoxal — la 
influențele și ideile di
nafară familiei sa le. De 
aici pînă la legarea de 
prietenii primejdioase 
nu e decît un pas.

Cînd și în ce condiții se faee 
pasul acesta ? E datoria pă
rinților să știe și să-l opreas
că. E datoria forurilor care se 
ocupă de asemenea cazuri, să 
nu se mulțumească doar cu 
jumătăți de măsură. De ce se 
spune în legătură cu Nieolae 
și Andrei P. că pot influen
ța negativ alți minori, cînd 
esfe limpede că „purtătârii 
de microbi"ai relelor deprin
deri (vezi Sile, Virgit etc.) 
sînt liberi să-și continue 
„opera" ? De ce nu se iau 
măsuri, încă de pe acum, 
pentru sporirea responsabili
tății familiei ■>— în casă cu 
același trist „model" — au 
mai rămas doi minori, unul 
de 7 ani, altul de 9 ani. 
Și se mai pune întrebarea : a 
făcut într-adevăr destul școa
la, ca să ajute o mamă să-și 
ducă la bun sfîrșit greaua mi
siune pe care și-a asumat-o ? 
După rezultatele de pînă 
acum, răspunsul e categoric 
negativ, In fond, specialiștii 
în materie sînt profesorii, în
vățătorii, activiștii organizației 
de tineret. Părerile și sfaturile 
lor pot și trebuie să fie bine
venite. Pentru aceasta este 
nevoie ca și ei să se simtă 
răspunzători de fiecare caz 
în parte. Acceptarea „rebu
tului educativ inevitabil", 
ca o explicație a unor

I eșecuri, este de neadmis.
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Am reținut și părerea tov. ing. 
Aristide Silvestru, directorul fabri
cii de confecții.

— Nu a trecut nici un an de 
cînd conduc această întreprindere. 
Dar chiar și într-o asemenea pe
rioadă scurtă m-am convins că, 
cunoașterea exactă, în orice mo
ment, a celor mai importante as
pecte economice ale activității în
treprinderii nu-i suficientă pentru 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune. Identificarea unui fenomen 
economic sau altuia îți oferâ doar 
baza de plecare. Punctul terminus 
al analizei Iul trebuie sâ-I consti
tuie anticiparea in perspectivă a 
implicațiilor pe care acesta le poa
te genera.

— Exemplificați-ne o astfel de 
anticipare posibilă a implicațiilor e- 
conomice ale unui anumit fenomen.

— Iată un caz. Cu cîteva zile 
în urmă, colectivul de condu
cere a analizat problema apro
vizionării cu materii prime și ma
teriale. Pornind de la situația din 
acel moment și ținînd cont de toți 
factorii care pot interveni pe par
cursul aprovizionării, am stabilit 
care va fi necesarul real de mate
rii și materiale pînă la sfîrșitul 
primului semestru. Știm astfel, 
încă de pe acum, de ce avem ne
voie, la ce putem să renunțăm, 
spre a evita situația de anul trecut, 
cînd am plătit mari sume de bani 
drept penalizări pentru imobiliza
rea de mijloace materiale în stocuri 
supranormative.

Rezultatele economice din acest 
an dovedesc că actualul stil de 
muncă al conducerii fabricii de 
confecții are o eficiență ridicată : 
planul de producție a fost integral 
realizat și în ianuarie și în prima 
jumătate a lunii februarie, în con
dițiile unei rentabilități superioare. 
Demn de apreciat este și faptul că 
fiecare tovarăș din conducerea în
treprinderii cunoaște In profunzi
me atit aspectele tehnice ale pro
ducției, cit și pe cele economice, 
în timpul cînd ne aflam în fabrică 
un beneficiar a solicitat încheierea 
unui contract. Directorul întreprin
derii i-a recomandat să ia legătura 
cu contabilul-șef. Cu deplină sigu
ranță . acesta a făcut o amplă ana
liză a capacităților de producție 
disponibile în acel moment. O dată 
puse de acord posibilitățile fabri
cii cu cerințele beneficiarului, co
manda a fost acceptată. Este un 
bun exemplu de aplicare pricepută 
a conducerii colective. Directorul 
acestei fabrici s-a înconjurat de 
specialiști capabili, cărora le des
chide cîmp larg pentru afirmarea 
inițiativei. Inteligenței, aptitudini
lor ; conlucrind îndeaproape cu ei, 
îi investește cu încredere, nescă- 
pînd nici o clipă din vedere con
trolul exigent.

ClND DIRECTORUL SE 
„ÎNHAMĂ" LA SARCI

NILE SUBORDONAȚILOR
Din păcate, nu același lucru se 

întîmplă și la întreprinderea pen
tru contractarea și industrializarea 
laptelui. Redăm dialogul pe care 
l-am avut cu tov. Nicolae Vrîn- 
ceanu, directorul întreprinderii.

•*, — De dimineață pînă seara îmi

Cunoașteți cele mai intime aspecte 
economice și tehnice din viața 
întreprinderii pe care o conduceți ?
petrec vremea în întreprindere. 
Funcția de director nu-i un lucru 
ușor !

— Vă amintiți, în ultimele 3—4 
zile, de exemplu, ce probleme ați 
rezolvat ?

— Aș putea întocmi o întreagă 
listă. Enumăr doar cîteva : urmări
rea realizării contractelor la mate
ria primă, asigurarea condițiilor de 
calitate a producției, depozitarea a 
3 000 tone de gheață, urmărirea 
graficului de livrări.

— Nu cumva, unele dintre aces
te sarcini reveneau altor salariați 
din întreprindere ?

— Da. Unele din ele reveneau 
directorului adjunct și serviciului 
de desfacere și aprovizionare.

— De ce nu-i lăsați pe ei să-și 
îndeplinească atribuțiile de servi
ciu ?

— Directorul adjunct e nou, nu 
are experiență (lucrează de un an 
în întreprindere — n.n.) iar la des
facere și aprovizionare avem pu
ține cadre calificate.

— De vreme ce nu vă sînt de 
folos asemenea colaboratori, de ce 
întreprinderea nu renunță la ei ?

— Nu m-am gîndit pînă acum la 
această soluție. O s-o facem și pe 
asta!...

întrerupem aici dialogul. în- 
tr-adevăr, funcția de director e 
grea atunci cînd nu se organizează 
bine munca. Viața a demonstrat că 
acel conducător de fabrică sau 
uzină, care se lasă înhămat la sar
cinile subordonaților săi, este în 
permanență supraaglomerat și nu 
va putea să sesizeze șl să cuprin
dă în mod corespunzător aspectele 
economice șl tehnice majore din 
întreprindere, ce ies din rindui 
celor curente, la zi. Mal muit 
chiar, o asemenea practică nu este 
de natură să mărească răspunde
rea în muncă a colaboratorilor săi 
șl, ceea ce este mai grav, nu ajută 
la creșterea și perfecționarea ni
velului lor profesional.

Anul trecut, în întreprindere 
s-au manifestat serioase neajunsuri 
în domeniul utilizării forței de 
muncă ; ele continuă să treneze și 
în prezent. Abordînd această pro
blemă, l-am întrebat la un mo
ment dat pe tov. director : „Care-i 
raportul dintre muncitorii de bază 
și cei auxiliari ?“ După cîteva clipe 
de ezitare, a răspuns : „19 la sută 
auxiliari, restul — muncitori de 
bază". Contabilul șef, aflat de față, 
intervine : „Cu șoferii, 45 la sută". 
Aveam să aflu mai tîrziu, la Di
recția orășenească Bacău a Băncii 
Naționale că, de fapt, ponderea 

muncitorilor auxiliari atinge 62 la 
sută și ea este cu mult superioară 
nivelului de anul trecut. Dar nu nu
mai această problemă „cheie" a În
treprinderii . este ignorată de către 
conducere. Despre organizarea ști
ințifică a producției, reorganizarea 
unor servicii funcționale, stabilirea 
rutelor optime de transporturi, în 
scopul lichidării cheltuielilor ne- 
economicoase — chestiuni majore 
pentru bunul mers al întreprinde
rii — se discută încă la viitor : 
„vom studia, vom analiza, vom 
constitui colective".

Există și situații de alt gen de- 
cît cea întîlnită la I.C.I.L. La Fa
brica de șuruburi, secretarul comi
tetului de partid, tov. Constantin 
Temelie, ne spunea : „In timp ce 
mare parte din problemele între
prinderii sînt lăsate pe umerii in- 
ginerului-șef, directorul se lasă an
trenat în tot felul de activități se
cundare, în loc să pătrundă în 

esența fenomenelor economice, în 
procesul Intim al realizării planu
lui, pentru a orienta eforturile co
lectivului spre dezvoltarea tendin
țelor pozitive din fabrică și înlătu
rarea promptă a deficiențelor".

De aceasta ne-am convins și noi, 
în cursul discuției avute cu tov. 
Șefan Butucea, directorul între
prinderii. Cu toate că trecuse o 
lună și jumătate de la începutul 
acestui an, nu am putut să aflăm 
de la el care este situația consu
mului de metal pe fabrică. Cît pri
vește rebuturile, de al căror nivel 
ia cunoștință o dată cu noi, de la 
șeful serviciului C.T.C. (0,30 la sută 
la secția I și 0,36 la sută la secția 
a Il-a), directorul îl apreciază ca 
fiind satisfăcător, cu mult sub ni
velul plafonului din anul trecut 
(este bine să precizăm că în 1966 
„norma" de rebut a fost de 0,26 la 
sută la secția I și 0,36 la sută la 
secția a Il-a).

Este indiscutabil că un astfel de 
stil de conducere nu este de natură 
să dea posibilitate directorului să 
intervină în cunoștință de cauză 
pentru a se evita fenomene negati
ve ca cele de anul trecut, cînd 
?abrica a depășit consumul de me
tal cu peste 20 de tone, â înregis
trat pierderi din rebuturi de circa 
200 000 de lei și a plătit (din banii 
statului n.n.) sume importante 
drept penalizări pentru neonorarea 
în termen sau deloc a aproximativ 
600 de contracte economice. Tre
buie clar înțeles că nu consta
tarea unor neajunsuri, nu înregis
trarea espectativă poate să pro
ducă un reviriment în activitatea 
fabricii. Esențial este ca din noia
nul de fapte să se desprindă con
cluzii clare, realiste care să per
mită luarea de măsuri operative 
pentru îmbunătățirea continuă a 
activității productive, să scoată Ia 
iveală manifestările mai ascunse, 
mai subtile în viața întreprinderii, 
să „diagnosticheze* și aprofun
deze fenomenele economice in mie
zul, în adîncul lor.

RAPOARTELE ZILNICE- 
INSTRUMENT ACTIV DE 
LUCRU Șl NU PIESE 
DE ARHIVĂ

Ce mijloace de informare fo
losesc conducerile de întreprin
deri pentru a fi la curent cu pro
cesele și aspectele economice esen
țiale din viața fabricii sau uzi
nei pe care o administrează ? 
Peste tot, în unitățile industriale 
unde am fost, am constatat că în 
afara obișnuitelor dări de seamă 
contabile și statistice pentru cunoaș-

La „harpa" firelor de bumbac 

(întreprinderea textilă „Bucegi" 

din Pucioasa)

(Foto : Agerpres) 

tarea problemelor curente, la zi, do 
cltva timp ze folosește raportul zil
nic de producție. Lui i se adaugă 
raportul financiar zilnic, întocmit 
de compartimentul financiar-conta- 
bil. Mînuite cu pricepere, rapoar
tele zilnice permit conducerilor de 
întreprinderi să corecteze la timpul 
potrivit multe din deficiențele care 
apar în procesul realizării planu
lui.

Fabrica de postav „Proletarul" a 
fost multă vreme o „problemă" 
pentru comitetul orășenesc de 
partid. Ajutată însă, conducerea în
treprinderii a reușit să-și pună la 
punct un sistem de informare 
economică obiectivă. De la stația 
mecanizată a fabricii, zilnic sînt 
trimise conducerii întreprinderii, 
șefilor de sectoare și de servicii 
funcționale, rapoarte care conțin 
date cu privire la realizarea zil
nică și cumulată a planului, pe sor
timente. Tot aici se oglindește și 
modul în care s-au respectat con
sumurile specifice, rețetele de a- 
mestecuri, normele de calitate a 
producției. De asemenea, activita
tea financiară zilnică își găsește 
ilustrarea completă într-un alt ra
port. O evidență bine întocmită, 
care indică esența proceselor eco
nomice ce au loc zilnic, am consta
tat că există și la uzina metalur
gică din localitate.

Simpla prezentă a rapoartelor 
zilnice pe masa directorului sau in- 
ginerului-șef al unei întreprinderi 
nu înseamnă întotdeauna și cunoaș
terea precisă de către aceștia a si
tuației existente în secțiile de fa
bricație. Cel puțin. de aceasta 
ne-am convins la Fabrica de încăl
țăminte „Partizanul". Discutăm cu 
ing. Dan Pricop, directorul între
prinderii.

— Ce cauze au determinat, de 
pildă, nerealizarea în ziua de 8 fe
bruarie a.c., a 196 de perechi de 
pantofi cu talpă de cauciuc ?

— Aici, materialele nu ne lip
sesc. Au existat motive subiective.

— La ce anume vă referiți ?
După trecerea de cîteva ori a 

privirii, în lungul și latul colii de 
hîrtie, ni se spune:

— Am avut de executat o co
mandă urgentă pentru export.

Deci n-am aflat nici o cauză su
biectivă. Aruncăm o privire asu
pra raportului din ziua respectivă 
și observăm că spațiul rezervat 
„cauzelor reale ale nerealizării sau 
depășirii planului", era neatins de 
creion sau stilou. In aceste condi
ții, e și firesc ca directorul între
prinderii să nu știe ce se petrece 
în secțiile de producție. Ne permi
tem să-i Spunem noi, spicuind din 
scrisoarea pe care tov. Gheorghe 
Hurubaiu, brigadier la secția con
fecții încălțăminte, a trimis-o re
cent comitetului orășenesc de 
partid : „în întreprinderea noastră. 

La C. E.T.-Craiova

DOUĂ CAZANE DE 510 
TONE ABUR / ORĂ AU
FOST CONSTRUITE CU
6 LUNI MAI DEVREME
a fost realizată într-un timp record, redueîndu-se timpul de execuție față 
de graficele de producție cu 6 luni. Cu prilejul probelor hidraulice de 
presiune au fost verificate peste 50 000 de suduri și aproape 2 000 kilometri 
conducte de presiune, rezultatele probelor fiind pe deplin satisfăcătoare.

aprovizionarea cu materii șl mate
riale se face anevoios. Multe ne
ajunsuri se datorase unor cauze 
subiective. Dacă s-ar asigura o 
aprovizionare ritmică, n-am mal fi 
forțați să întrerupem lucrul. Asis
tența tehnică în schimbul de după 
amiază e inexistentă. Inginerii 
sînt masați In activități de birou, 
iar secția tăbăcărie, bunăoară, nu 
are nici unul. Șeful C.T.C., Papuc 
Nistor, nu dă cu zilele prin secții".

Se înțelege că această metodă 
suplă de Informare nu a fost in
trodusă cu scopul de a lega de 
birou conducerile întreprinderilor 
și a le oferi posibilitatea să se 
„blindeze” cu încă un formular sta
tistic. S-a apreciat că ele — ra
poartele zilnice de producție și fi
nanciare — sînt un instrument 
eficace de diagnosticare a tendin
țelor ce. apar în secțiile de produc
ție și de anihilare încă în fașă a 
unor neajunsuri. Acestui scop tre
buie să-i servească și conducerii 
fabricii „Partizanul", rapoartele 
zilnice.

De-a lungul anilor construcției 
socialiste,. în întreprinderile bă- 
căoane, ca pretutindeni în țara 
noastră, s-au format conducători 
pricepuți, care se străduiesc con
tinuu să-și ridice nivelul pregă
tirii profesionale, să-și perfecțione
ze capacitatea de a dirija cu com
petentă activitatea de realizare ă 
planului. Despre conduceri, cum 
sînt cele ale fabricii de hîrtie 
„Letea", a Combinatului de indus
trializare a lemnului sau Fabricii de 
confecții, am auzit numai cuvinte 
de laudă din partea organelor lo
cale de partid. Rezultatele econo
mice ale întreprinderilor amintite 
justifică întrutotul aceste apre
cieri. Comitetul orășenesc de partid 
consideră, totodată, că există și 
conducători de întreprinderi ră
mași în urmă cu oregătirea profe
sională, tehnică și economică, de 
soeciaJ'tate. E vorba de directorii 
de la întreprinderea de contracta
re și industrializare a laptelui, în
treprinderea regională de indus
trializare a cărnii, Fabrica de șu
ruburi.

în practică se confirmă, din ce 
în ce mai mult, că a devenit nece
sară cultivarea și însușirea unul 
stil înaintat și științific de condu
cere a întreprinderilor. Perfecțio
narea artei de a conduce impune 
ca directorul fiecărei întreprinderi 
să aibă un orizont larg, să-și ri
dice permanent nivelul pregătirii 
Iui tehnice șl economice. Numai 
astfel el va putea să găsească cele 
mai eficiente mijloace de cuprin
dere a proceselor și fenomenelor 
economice în cîmpul său vizual, să 
rezolve problemele producției din 
întreprinderea pe care o conduce în 
contextul cerințelor crescînde ale 
economiei naționale.

La centrala electrică de ter- 
moficare de la Craiova s-au înche
iat miercuri probele hidraulice de 
presiune la primele două cazane de 
510 tone abur/oră, fiind astfel înche
iată o primă etapă in construcția 
noilor capacități energetice ale aces
tei termocentrale. Agregatele de 
mare capacitate reprezentate de ca- 
zanele de 510 tone abur vor furniza 
aburul necesar turbinei primului 
grup de 315 Megawați, cel mai mare 
agregat energetic din țară. Con
strucția celor două cazane de abur

Menținerea sănătății plan
telor constituie una din prin
cipalele verigi ale comple
xului de lucrări care asigură 
obținerea unor recolte mari 
și de bună calitate. Acțiu
nile de combatere a bolilor 
și dăunătorilor s-au extins 
mult în ultimul timp, ele a- 
plicîndu-se, în prezent, în 
toate sectoarele producției 
vegetale. Cu toate progre
sele obținute în acest do
meniu, iiteratura de specia
litate arată că se mai pierde 
încă anual, pe glob, circa 
25—33 la sută din produc
ția agricolă mondială, ca ur
mare a pagubelor provocate 
de către dăunători plantelor 
cultivate.

In țara noastră, procesul 
de chimizare a agriculturii 
a asigurat o largă răspîndi- 
re a substanțelor chimice în 
toate sectoarele producției 
agricole. în prezent, unitățile 
agricole administrează anual 
cantități mari de insecto- 
fungicide, ierbicide și îngră
șăminte. A crescut, în ulti
ma vreme, și numărul boli
lor și dăunătorilor care sînt 
combătuți cu ajutorai lor. 
Este de la sine înțeles că, în 
astfel de condiții, acțiunile 
de protecția plantelor au de
venit cu mult mai complexe 
decît în trecut. Acest lucru 
cere mai mult ca oricînd din 
partea tuturor cadrelor din 
domeniul protecției plante
lor să posede temeinice cu
noștințe de specialitate.

Lipsa unor asemenea cu
noștințe în această speciali
tate este, după părerea mea, 
factorul care generează cele 
mai mari greșeli ce pot avea 
loc în prezent în sectorul o- 
perativ de combatere. Ele 
sînt cauzate, în primul rînd, 
de necunoașterea suficientă 
a dăunătorilor și bolilor asu
pra cărora se aplică trata
mentele și a acțiunii insecto- 
fungicidelor folosite. în ma
joritatea cazurilor de acest 
fel, avem de-a face cu lu
crări de protecția plantelor 
executate de lucrători fără o 
instruire de specialitate și I 

care nu sînt permanentizați 
la asemenea lucrări. De multe 
ori, ei nu cunosc acțiunea 
substanțelor folosite, mînui- 
rea pompelor și nici dăună
torii asupra cărora aplică 
tratamente. S-au întîlnit ca
zuri cînd muncitorii din e- 
chipele de stropit ale centre
lor de combatere nu văzuse
ră niciodată sau mai bine zis 
nu cunoșteau fluturașii pro- 
veniți din viermele merelor 
și nici păduchele din San 
Jose, deși aplicau tratamente 
împotriva acestor dăunători 
de peste 5—6 ani. Lucrul

cuvîntul specialistului BĂTĂLIE
CU DĂUNĂTORI 
NECUNOSCUTI ?
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pare paradoxal la prima ve
dere, dar explicabil dacă ne 
gîndim la faptul că, în mo
mentul de față, pregătirea de 
specialitate a muncitorilor 
din echipele de stropit nu 
se face prin nici o formă or
ganizată de învățămînt. 
Din această cauză, s-a în- 
tîmplat, ca, pe alocuri, să 
fie folosită o substanță în 
locul alteia și să se aplice, 
în unele cazuri, tratamente 
împotriva unor specii care 
nici nu existau în zonă, fă- 
cîndu-se o mare risipă de 
substanțe și forțe de muncă.

Actuala stare de lucruri 
va persista atîta timp cît u

nitățile științifice și de învă
țămînt cu profil agricol nu 
vor intensifica eforturile în 
direcția realizării unei pro
pagande agricole susținute și 
eficace în domeniul protec
ției plantelor. Pentru reme
dierea acestei situații, un a- 
port substanțial ar putea a- 
duce casele agronomului, la
boratoarele de cercetare ști
ințifică pentru protecția 
plantelor din rețeaua stațiu
nilor experimentale și mu
zeele de științe naturale din 
fiecare raion și regiune. Este 
adevărat că de 3—4 ani în

coace, în majoritatea regiu
nilor din țară, sînt școlari
zați la Casa agronomului șe
fii echipelor de combatere 
din cooperativele agricole, 
dar acest lucru nu rezolvă 
nici pe departe întreaga pro
blemă. De aceea, nu ne vom 
putea aștepta la îmbunătă
țirea acestei situații, atît timp 
cît nu vom avea în fiecare 
unitate cel puțin o echipă 
permanentă de protecția 
plantelor, cu oameni școlari
zați periodic prin diferite for
me de învățămînt. Instruirea 
acestor echipe în afara se
zonului activ sau înaintea 
fiecărei campanii de comba

tere se impune ca o nece
sitate imperioasă mai ales în 
bazinele viti-pomicole unde 
lucrările de protecție absorb 
un număr mai mare de 
brațe de muncă în tot timpul 
anului.

Rezultă așadar că pro
paganda agricolă științifică 
în domeniul protecției plan
telor a rămas cu mult în 
urma dotării acestui sector 
cu substanțe și mijloace mo
derne de combatere. Nu
mărul redus de specialiști 
în protecția plantelor, cît 
mai ales lipsa materialului 

didactic necesar în preda
rea acestor lecții creează di
ficultăți în răspîndirea unor 
cunoștințe absolut necesare. 
In forma lor actuală de do
tare casele agronomului sînt 
lipsite de materiale intuitive 
naturale de protecția plan
telor, necesare școlarizării în 
această specialitate. în mo
mentul de față, din cîte cu
nosc, în țară nu există vreo 
instituție de cultură sau în
vățămînt care să prezinte 
pentru public colecții te
matice cu bolile și dăună
torii plantelor agricole. Sin
gur Muzeul „Gr. Antipa" 
din București are un început 

de expunere tematică, dar 
numai pentru o parte din 
insectele parazite. Muzeele 
raionale și regionale de ști
ințe naturale ar putea să 
organizeze astfel de expo
ziții tematice cu bolile și 
dăunătorii plantelor agrico
le, care să fie accesibile 
populației de la sate. Dar 
în multe din aceste institu
ții lipsesc deocamdată ase
menea preocupări.

Putem spune că, la ora 
actuală, cei interesați nu 
pot găsi la nevoie, într-un 
insectar, așezați la un loc, 

pe toți dăunătorii care a- 
tacă diferitele plante agri
cole. Acest lucra ne-a de
terminat ca, în 1964, să 
inițiem organizarea unei ex- 
poziții-muzeu de protecția 
plantelor, cu caracter per
manent, în incinta Casei 
agronomului din orașul Brăi
la. S-a creat posibilitatea ca 
toți cei care urmează aci 
cursuri de perfecționare să 
poată vizita expoziția, iar 
exponatele să fie din plin 
utilizate de către lectori și 
ca material didactic de
monstrativ.

întregul material este ori

ginal, fiind colectat vara din 
cîmp. El reprezintă specii 
dăunătoare din flora și fauna 
parazită, specifică culturilor 
agricole din zona Bărăga
nului de nord. în timpul 
iernii, materialul a fost de
terminat, conservat și eti
chetat la laboratorul de 
protecția plantelor din ca
drul Stațiunii experimentale 
Brăila și expus în mai multe 
vitrine. în momentul de 
față, acesta cuprinde o co
lecție în care se conturează 
distinct cele trei sectoare de 
protecția plantelor : dăună
torii animali, bolile cripto- 
gamice și substanțele fito- 
farmaceutice de combatere.

Pe măsură ce muzeul de
vine cunoscut în regiune, 
sîntem tot mai mult solici
tați la identificarea unor boli 
și dăunători de către nu
meroase unități agricole. Pe 
lîngă acest sprijin direct dat 
producției, sala muzeului 
este folosită de către cadrele 
didactice ale liceului agri
col pentru predarea unor 
lecții de protecția plantelor 
elevilor anilor II și III de 
studii. Spre a permite acce
sul unui public și mai larg, 
Îiarte din piesele acestei co- 
ecții au fost expuse în tim

pul verii anului 1966 în loca
lul Muzeului regional de 
științe naturale din Galați, 
unde am deschis prima ex
poziție tematică de protec
ția plantelor intitulată „Bo
lile și dăunătorii plantelor 
cultivate".

Prin valoarea obiectelor 
originale și prin conținutul 
de idei conturat în tema
tica acestui început de mu
zeu de protecția plantelor, 
considerăm că lucrarea noas
tră va contribui la dezvolta
rea agriculturii regiunii 
Galați și va constitui, în a- 
celași timp, un exemplu 
pentru alte unități similare 
din țară.

Vasile APETRI 
cercetător științific, 
șeful Stafiei de prognoză 
și avertizare Brăila

La C. I. L.-Pitești

0 NOUĂ FABRICA 
VA INTRA ÎN FUNCȚIUNE

La unitatea care produce făină 
din lemn, din cadrul Combinatului 
de industrializare a lemnului Pi
tești, s-a terminat înainte de termen 
montajul utilajelor de bază ale li
niilor tehnologice. Toate instalațiile 
și utilajele sînt produse de între
prinderile constructoare de mașini 
din țară. Pînă în prezent aici s-a

executat peste 80 la sută din volumul lucrărilor de construcțil-montaj, 
ceea ce va permite ca fabrica să intre in producție cu trei luni înainte de 
termenul planificat.

SE EXTINDE
„ELECTROPRECIZIA" 
SACELE

Uzina „Electroprecizia’ din Să- 
cele, specializată in echipamente e- 
lectrice pentru tractoare, auto
camioane și alte genuri de auto
vehicule, este în curs de extindere. 
De citva timp aici a început con
strucția unei mari hale de fabrica
ție. Agregatele moderne și utilajele 

unități, realizate în cea mai mare partede Înaltă productivitate ale noii ____ __________ _____ _
în țară, vor asigura o mecanizare complexă a procesului de producție. 
Planul mai prevede construirea unei sculării și a unui pavilion adminis
trativ care va adăposti serviciile tehnice șl de concepție, laboratoarele 
și diferitele servicii ale uzinei.

Institutul de cercetări al căilor ferate din București : se încearcă tra
versele din beton precomprimat
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Vizitînd Palatul Culturii din Arad (Foto : Agerpres)
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Tălmăcirea 
„muzică" ar 
mecător grai care exprimă cugetarea 
triumfătoare, bucuria de viață. Mlă- 
diță din tulpina legendarului Orfeu, 
muzica a răsunat generoasă pe me
leagurile noastre, însoțindu-se cu vor
ba și cu portul românesc, cu obi
ceiurile și cu firea poporului român. 
Ne știm moștenitori ai unui folclor 
atît de dăruit îneît numai Miorița 
se arată într-o mie de chipuri ; ai 
unei culturi muzicale care s-a ridicat 
în veacul acesta pînă la piscurile a- 
tinse de arta universală. Astăzi, 
cînd îngrijim cu rîvnă grădina fru
museților moștenite, pentru ca pre
zentul și viitorul să le aibă înflori
toare, valorificarea creației compozi
torilor și muzicologilor înaintași, a 
tezaurului folcloric, a artei interpre
tative din trecut ne apare ca o pro
blemă de strictă actualitate.

Sîntem pe cale de a termina 
tipărirea întregii creații enesciene. 
Au fost interpretate, editate sau im
primate pe disc lucrări de G. Enescu, 
S Drăgoi, M. Jora, T. Rogalski, 
P. Constantinescu realizate cu dece
nii în urmă. Opere ca „Oedip", „O 
noapte furtunoasă", „Năpasta", recent 
„De la Matei citire", baletele „La 
piață", „Priculiciul", din aceeași e- 
pocă, trăiesc pe scenele teatrelor li
rice. Cu toate succesele obținute, con
siderăm că avem toate condițiile fa
vorabile pentru a pune în lumină, 
pe o scară largă și într-un mod or
ganizat, și alte creații muzicale din 
trecut uitate pe nedrept.

Deoarece muzica românească a 
compozitorilor predecesori este pro
gramată încă la înlîmplare, fără un 
plan sistematic, persistă multe lacune 
în cunoașterea genurilor și epocilor. 
Se creează impresia că procesul de 
afirmare a muzicii românești începe 
abia cu Enescu, că marele muzician 
a fost singur în întreaga perioadă a 
ascensiunii sale. In realitate, el a fost 
însoțit de o întreagă pleiadă de crea
tori, care au consolidat și adîncit cu
ceririle sale, formînd ceea ce azi nu
mim școala muzicală națională româ
nească. Compozitori care au jucat un 
rol însemnat în evoluția muzicii noas
tre sînt reprezentați unilateral (C. Po- 
rumbescu doar prin „Balada", E. Cau- 
della prin romanțe, I. Scărlătescu prin 
„Bagatela", C. Dimitrescu prin „Dans 
țărănesc"). în special lucrări din pe
rioada de maturitate a acestora, edi
ficatoare pentru tendințele de crista
lizare a unui stil original (ca de ex. 
cvartetele de C. Dimitrescu, concer
tele de E. Caudella) lipsesc din re
pertoriu. De începuturile simfonismu
lui românesc sînt legate acele „hore 
simronice" cu titluri programatice, 
poeme simfonice de mici proporții, 
uverturi de Al. Flechtenmacher, 
G. Stephănescu, I. Mureșianu, în care 
se încearcă pentru prima dată rea
lizarea unei sinteze între principiile 
artei clasice și melodiile cu caracter 
folcloric. Ar fi instructiv ca reperto
riul nostru să ilustreze drumul parcurs 
de la Uvertura „Moldova" de Flech
tenmacher, bazată pe principiul rap
sodic, pînă la Uvertura națională de 
Stephănescu, care tinde spre prelu
crarea tematică în cadrul formelor 
ciclice, dezvoltate. Din perioada mo
dernă de valorificare a tematicii fol
clorice sînt date uitării lucrări ca „Im
presii românești" de A. Castaldi, 
„Suita românească" de F. Lazăr, Va- 
riațiuni pentru orchestră pe tema unui 
cîntec din Bihor de C. Nottara, Cinci 
cîntece pentru orchestră de C. Brăi
loiu. Literatura concertantă ar trebui 
să cuprindă creații de S. Drăgoi, F. La
zăr, S. Golestan iar cea simfonică, 
Simfonia de G. Stephănescu (1869, 
prima lucrare românească de acest 
gen), simfoniile de început ale lui 
D. Cuclin, Simfonia a II-a de P. Ciun- 
tu, Simfonia dramatică de A. Catargi, 
simfoniile și poemele simfonice de 
Al. Zirra, Simfonia concertantă de 
D. Lipatti. Și muzica de cameră a u- 
nor compozitori predecesori ar trebui 
să se bucure de atenția soliștilor și an
samblurilor noastre de cameră. O 
grijă aparte necesită creații realizate 
de muzicieni autohtoni, contemporani 
și unii chiar elevi aj clasicilor mu
zicii universale din secolele 
XVIII : Sartorius, Zaharia, 
Teleschinus.

Genurile vocal-simfonice 
cu atît mai mult susținute în viața de 
concert, cu cît ele sînt axate pe o te
matică de semnificație patriotică și in
spirate din melodica populară. Merită, 
cred, eforturile montării pe scenele 
teatrelor sau la televiziune a operelor 
„Noaptea Sfintului Gheorghe" de 
T. Flondor — M. Jora, „Agamem
non" de D. Cuclin, „O făclie de 
Paști" de Al. Zirra, „Kir Ianulea" de 
S. Drăgoi, baletele „Demoazela Mâ
nuța" de M. Jora, „Taina" de M. 
Andricu, „Iris" de C. Nottara, „Frescă 
antică" de Th. Rogalski, „Rubinul mi
raculos" de I. N. Otescu. Aportul com
postorului W. Berger la întregirea 
operei „Ovidiu" de C. Nottara și al 
compozitorului A. Stroe la perfecțio
narea operei citate de I. N. Otescu 
constituie un exemplu pentru ceea 
ce ar trebui întreprins spre desăvîr- 
șirea unor lucrări ca „Petru Rareș" 
de E. Caudella ș.a. Ne alăturăm su-

străvechiului cuvînt 
fi : arta muzelor, fer-

XVII —
Schimert,

se cuvin

MUZICALĂ
JRX5JME JLjlM E ASCÂ

gestiei de a se

lucrare românească executată într-un 
concert simfonic, să fie neîntîrziat re
introdusă în repertoriul orchestrelor 
noastre. Considerăm că muzica ro
mânească oferă un teren inepuizabil 
pentru afirmarea dirijorilor, soliștilor 
și ansamblurilor noastre pe plan uni
versal. Muzicianul care va da viață

șestiei de a se găsi modalitatea ca 
.Poema română" de G. Enescu, prima

studiu. Ideal ar fi ca acest fond să fie 
constituit în cadrul Muzeului muzicii 
românești, instituție legiferată prin ac
tul de înființare a Muzeului „George 
Enescu", dar care nu a luat încă ființă.

Este necesar să scoatem la iveală 
monumentele culturii muzicale stră
vechi (recent a fost descoperit la Iași 
un manuscris muzical bizantin datînd 
din perioada de formare a poporului

puncte de vedere

diate), publicarea Marii colecții de 
folclor muzical al Republicii Socia
liste România, editarea operelor unor 
autori de seamă, de la D. Cantemir,
I. Sulzer, Al. Berdescu, N. Filimon, 
C. Boliac, T. Cerne, T. Burada, D. 
Vulpian, G. Poslușnicu pînă la G. 
Breazul, C. Brăiloiu, I. D. Petrescu,
II. Cocișiu, M. Ciomac, M. Jora, A. 
Alessandrescu, D. Cuclin, vor putea 
demonstra bogăția și interesul înfăp
tuirilor culturii muzicale naționale din 
trecut, contribuția lor la afirmarea 
mâților curente ale artei europene.

Același rezultat îl vor avea reali
zarea antologiilor de înregistrări so- 

pri-
unor lucrări interesante de Lipatti sau 
P. Constantinescu, de I. Scărlătescu 
sau T. Rogalski, va săvîrși un adevărat 
act de cultură.

Pentru facilitarea activității de cer
cetare și interpretare a creației mu
zicale din trecut, sînt necesare tipă
rituri cu caracter științific și practic, 
sub formă de opere alese sau opere 
complete, în versiuni originale sau 
revăzute. La rîndul ei, muzicologia 
are datoria de a continua cu mai 
multă rîvnă studiile de sinteză asupra 
creației naționale. Se impune organiza
rea unui fond central al muzicii româ
nești care să constituie sursa pentru 
împrumut, multiplicare, reproducere,

român — sec. VIII—-IX — care a 
circulat pe teritoriul patriei noastre). 
Valorificarea documentelor legate de 
școala de la Putna (sec. XVI), de 
activitatea unor înzestrați alcătuitori 
de cîntări (Filotei, Duma Brașoveanu, 
Iosif și Visanon de la Neamțul), de 
înfloritorul tipar românesc al acelei 
epoci, va putea evidenția aspectele 
originale ale culturii noastre muzicale 
vechi, influența și ecourile ei peste 
hotare. Transcrierea imensului tezaur 
de melodii culese de Institutul de 
Etnografie și Folclor (mai puțin de 
jumătate din cele 80 000 de melodii 
culese sînt trecute deocamdată pe 
note și un număr restrîns sînt stu-

zarea antologiilor de înregistrări 
nore, a studiilor, documentelor, 
vitoare la valoroasele școli românești 
de interpretare, organizarea unei fono
teci naționale.

Perspectiva tematică a Simpozionu
lui internațional de muzicologie 
„George Enescu", a cărei primă ediție 
va avea loc în 1967, ar putea fi lăr
gită, cuprinzînd treptat, pe măsura 
creșterii experienței și prestigiului, 
teme semnificative din istoria creației 
și vieții muzicale românești. Iată nu
mai cîteva din îndatoririle pe care 
sîntem chemați a le îndeplini față de 
cultura muzicală națională.

Vasile TOMESCU

• DACII — cinemascop : PATRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15, BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 
16,15; 18,45; 21.
• INSPECTORUL DE POLIȚIE : REPUBLICA (completare Din lumea 
fluturilor) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• OGLINDA CU DOUĂ FEȚE : CAPITOL — 9,30; 12,15; 15,15; 18; 20,45, 
MIORIȚA — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele completarea 
Ritmuri șl imagini), FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 16,30.
• ZBOARĂ COCORII : CINEMATECA — 10; 12; 14.
• FIDELITATE : UNION (completare Ritmuri și imagini)
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9; 10.
• MONDO CANE (ambele serii) : DOINA — 11.30; 16;
19,30, TOMIS — 9; 12,15; 16,15: 19,30, PROGRESUL —
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, POPULAR
— 15; 18; 20,30.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : DACIA (completare 
nr. 9) — 8,45—21 în continuare, FLOREASCA (completare 
rllor) — 18,45; 21.
• CARTEA DE LA SAN MICHELE : BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• OLANDEZUL ZBURĂTOR : GRIVIȚA (completare în poartă... Iașin !)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,45, VICTORIA (completare Poveste pe un 
metru pătrat) — 18; 20,30, RAHOVA (completare Orizont științific nr. 9) — 
15,30; 18; 20,30.

— 15,30; 18; 20,30.

cinema
Orizont științific 
Din lumea flutu-
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• Teatrul de operă și balet : 
NUNTA LUI FIGARO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
SECRETUL LUI MARCO POLO 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : CAS- 
TILIANA — 19,30, (sala Studio) : 
INTILNIRE CU ÎNGERUL — 
19,30.
• Teatrul
HAMLET
20.
• Teatrul
landra" 
Măgureanu nr. 1) : FII CUMIN
TE, CRISTOFOR ! — 19,30,
(sala din str. Al. Sahia nr.
76 A) ; CANDIDA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) : AU FOST ODATĂ... 
DOUĂ ORFELINE — 19,30,
(sala Studio) : SCAUNELE — 20.
• Teatrul Mic : HANUL DE LA 
RĂSCRUCE — 20,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : CU 
CAPUL ÎN
SÎNZIANA
19,30.
• Teatrul

„Lucia Sturdza Bu- 
(sala din Bd. Schitu

NORI — 15,30,
ȘI PEPELEA —

evreiesc de 
stat : CÎNTAREȚUL TRISTE
ȚII SALE — 20.
• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. 
L. Caragiale" : VASSA JELEZ- 
NOVA — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din
Calea Victoriei) : GULIVER IN 
ȚARA PĂPUȘILOR — 17,
(sala Palatului Pionierilor) : 
AMNARUL — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : PARA
DA REVISTEI — 19,30, (sala 
Victoria) : COLIBRI MUSIC- 
HALL — 19.30.
• Circul de stat : INTERNA
ȚIONAL ’67 — 19,30

concerte
Orchestra simfonică a Radio- 

televiziunii, condusă de Ema
nuel Elenescu, artist emerit, va 
susține joi, ora 19,50, un con
cert în studioul Radioteleviziu- 
nii. Programul cuprinde lucrări 
în primă audiție : Simfonia II-a 
„Patria" de Gabriel Popov ; 
Concert pentru orchestră de 
Rodion Scedrin și Simfonia 
II-a pentru soprană și orches
tră de Alexandr Adjemian. So
listă : Teodora Lucaciu.

• EL GRECO — cinemascop : VICTORIA (completare Poveste pe un metru 
pătrat) — 9,30; 12; 15.
• 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).
• OMUL DIN RIO și ZILE RECI : LUMINA - 9,30; 15.15; 19,30.
® INSPECTORUL DE POLIȚIE și NIMENI NU VOIA SĂ MOARĂ : FE
ROVIAR — 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.
• ZORBA GRECUL : MOȘILOR — 15; 17,45; 20,30, VII
TORUL — 15,15; 18; 20,45.
• ÎN NORD, SPRE ALASKA ! — cinemascop : CO- 
LENTINA — 15; 17,30; 20.
• GOLGOTA — cinemascop : CRÎNGAȘI (completare 
A 6-a sesiune a Marii Adunări Naționale) — 15,45; 18; 
20,15.

• COMPLOTUL AMBASADORILOR : LIRA — 15,30; 18; 20,30.
• DIMINEȚILE UNUI BĂIAT CUMINTE : VOLGA (completare Poveste 
pe un metru pătrat) — 9,30; 11,45; 15,30; 18; 20,30.
• BALADA DIN HEVSURSK — cinemascop : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,30.
• RÎDEM CU STAN ȘI BRAN : FERENTARI — 10; 15,30; 18; 20,45.
• TUNELUL — cinemascop : COTROCENI (completare A 6-a sesiune a 
Marii Adunări Naționale) — 15,15; 18; 20,45.

Cum pot fi 
îmbogățite 
pepinierele 
artei
amatoare
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Al. Sdndulescu „PAGINI DE
în cercetarea vieții sau 

operei scriitorilor care fac 
obiectul volumului „Pa
gini de istorie literară", 
autorul, Al. Săndulescu, 
procedează disociativ, 
fără intenția totuși de a 
investiga monografic crea
ția unor figuri reprezen
tative ale literaturii noas
tre ca Duiliu Zamfirescu, 
M. Sadoveanu, Liviu Re- 
breanu, T. Arghezi, G. Că- 
linescu etc. Ceea ce îl in
teresează în mod deose
bit pe autor — șl aici se 
relevă de fapt contribuția 
sa — e fie de a analiza 
anumite componente șl 
fațete ale universului ar
tistic al unui scriitor, fie 
de a reliefa unele laturi 
specifice 
tivitățîl, 
diate.

Astfel, 
Duiliu Zamfirescu, autorul 
își concentrează cerceta
rea, atentă și minuțioasă, 
aproape exclusiv asupra 
prodigioasei corespon
dențe a prozatorului, ri
sipind prejudecata unui 
ins academic, impozant, 
glacial și restabilind ima
ginea unui creator văzut 
„în zbuciumul său lăun
tric, de om al condeiului, 
dăruit fără contenire, cu o 
nobilă pasiune, litera
turii*. Comentînd această 
vastă corespondență. Al. 
Săndulescu conturează și 
precizează profilul moral 
și artistic al scriitorului 
în diferitele etape ale vie

crie vieții ți ac- 
mai pujin stu-

tratînd despre

ții și activității sale. Măr
turii vii, impresionante ale 
preocupărilor și procesu
lui de creație al prozato
rului, scrisorile — ele în
sele adevărate pagini de 
literatură — ni-1 înfățișea
ză o dată mai mult pe au
torul lor ca pe un pro
fund observator și fin a- 
nalist al vieții sociale și 
culturale de la noi 
alte țări.

Poate surprinde 
titor faptul că în 
nile consacrate unui alt 
mare prozator, Liviu Re- 
breanu, nu sînt tratate 
tocmai capodoperele artei 
sale („Pădurea spînzurați- 
lor", „Ion" sau „Răscoa
la") și că se stăruie asu
pra unei scrieri-exercițiu, 
mai puțin cunoscută : ro
manul „Crăișorul Horia". 
Autorul insistă în mod 
intenționat asupra aces
tei lucrări — scrisă 
după „Pădurea spînzura- 
ților" și înainte de „Răs
coala*, pentru a releva 
mai bine, într-un punct 
semnificativ, procesul 
complex al evoluției scrii
torului, frămîntările artis
tice și acei factori care au 
pregătit marile sale reali
zări epice.

Alteori, scriind 
pre Sadoveanu, Arghezi, 
Călinescu, autorul își 
îndreaptă atenția asu
pra unor secțiuni șl teme 
semnificative pe care le 
circumscrie sau le evi
dențiază opera scriitori-

ți din

pe ci- 
pagi-

des

ISTORIE
LITERARĂ"

respectivi. Dacă înlor
studierea artei de poves
titor a lui 
veanu sînt 
observații 
personale, 
critică fiind în general 
destul de firavă, analiza

Mihail Sado- 
emise rareori 
pătrunzătoare, 
argumentația

și în Icoane de lemn", 
autorul observă și de
monstrează convingător 
că și alte arii tematice 
mai largi, precum medita
ția și erotica, poezia bu
colică și a germinației 
„își au reflexele lor aici.

note de lector
întreprinsă asupra celor
lalți doi scriitori capătă 
un caracter mai sistema
tic și concentrat. Expli- 
cînd astfel preferința și 
aspirația lui T. Arghezi 
către „lumea inocentă a 
naturii minuscule*, către 
„zonele de puritate și 
candoare’ ca decurgînd 
între altele și din nece
sitatea unei „compensații 
spirituale" pe care poetul 
ar fi simțit-o „după ce e- 
laborase o adevărată es
tetică a urîtulul în Bles
teme, în Flori de mucigai

iar uneori chiar punctul 
de plecare".

Concis și comprehensiv 
se dovedește autorul și în 
paginile de sinteză consa
crate operei lui G. Căli- 
nescu. Manifestată atît de 
divers și plenar, vocația 
scriitorului e surprinsă în 
feluritele ei ipostaze de 
biograf și monografist, de 
teoretician literar, de poet 
și prozator. Uneori, in
fluențat de concepția 
critică .călinesciană, au
torul se străduiește el 
însuși să aplice în cer-

I
cetare principii simila
re, stabilind astfel cu 
minuție arborele genea
logic al familiei unui scrii
tor, schițînd — nu întot
deauna cu rezultatele aș
teptate — pe baza foto
grafiilor, a consultării do
cumentelor, portretul fizic 
și moral al predecesorilor 
(„Portrete de familie" — 
subcapitolul despre Duiliu 
Zamfirescu), reconstituind 
alteori pe baza operei sau 
a mărturiilor contempora
nilor amănunte biografice 
de un interes uneoii 
minor („In conștiința unui 
prieten" — subcapitolul 
despre Sadoveanu). Sub
liniind caracterul unitar și 
organic al gîndirii și con
cepției critice a lui G. Că
linescu, autorul stăruie a- 
supra teoriilor și ideilor 
despre literatură și artă, 
despre funcția și îndatori
rile criticii literare susți
nute de scriitor, dez- 
voltînd în final o amplă 
analiză menită a eviden
ția suflul liric autentic 
care străbate în proza și 
creația sa dramatică, poe
zia nefiind „un simplu 
sector al operei, ci un 
ferment și un climat 
al ei".

Concentrîndu-se asupra 
anumitor aspecte și laturi 
ale vieții sau operei scrii
torilor studiați, Al. Săndu
lescu folosește judicios în 
cartea sa informația lite
rară existentă, dar o și îm
bogățește uneori prin con
siderații pertinente, spriji
nite pe o temeinică docu
mentație și exprimate în
tr-un stil critic nuanțat.

Adrian ANGHELESCU
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Frumoasele rezultate obținute de ar
tiștii amatori în confruntările interne și 
internaționale, măiestria lor interpretati
vă apreciată și elogiată unanim sînt de
sigur rodul talentului artistic nativ al po
porului nostru, dar, în același timp, și al 
unei asidue și competente pregătiri de 
specialitate. Sarcina de a . pregăti ani
matori și instructori ai mișcării artis
tice de amatori, de a le canaliza cu
noștințele în direc|ii fertile și cît mai 
apropiate de o artă autentică, revine 
școlilor populare de artă. In fie
care an, sute de tineri și vîrstnici se 
înscriu la clasele de instrumente sau de 
artă dramatică, la dirijat, canto sau 
artă plastică. Dar ciji dintre ei reușesc 
să termine cursurile și, mai ales, cîți 
dintre absolvenți continuă să activeze în 
mișcarea de amatori, valorificîndu-și ast
fel cunoștințele căpătate ?

Există, în prezent, un procent destul 
de ridicat de „rebuturi artistice", care 
grevează asupra rentabilității generale 
a școlilor amintite. Care sînt cauzele a- 
cestei situații ce poate fi întîlnită în ma
joritatea școlilor populare de artă ?

RECRUTAREA ELEVILOR 
— SUB SEMNUL IN- 
TlMPLĂRII

S-a constatat următorul fenomen. La 
cîteva luni după începerea anului școlar, 
brusc, o parte din noii înscriși abando
nează cursurile, iar alții încep să aibă 
o frecvență din ce in ce mai neregulată. 
Cine sînt cei care, de la bun început, 
vă creează greutăți ? — l-am întrebat pe 
prof. Ion Grecu, directorul Școlii popu
lare de artă din Pitești.

— In marea lor majoritate, cei a că
ror înscriere nu s-a făcut după criterii 
artistice și care deci nu ilustrează o ne
cesitate a mișcării de amatori dintr-o 
anumită întreprindere sau instituție.

Multe sindicate — care au obliga
ția să sprijine depistarea și recrutarea
viitorilor elevi din rîndul artiști
lor amatori ai formațiilor pro
prii — se achită adesea for
mal de îndatorirea ce le revine. Ele tri
mit școiilor populare de artă liste cu 
viitorii candidați la examenul de admi
tere. Dar cine sînt ei ? Au aptitudini ar
tistice ? In goana după cifre, aceasta nu 
mai contează I Numărul de elevi planifi
cat trebuie atins oricum. Această poziție 
a făcut ca, din cei 40 de elevi propuși 
de Consiliul sindical local Pitești pentru 
a urma în acest an cursurile Școlii popu
lare de artă, să se prezinte la examenul 
de admitere doar 10. Deoarece, în a- 
cest oraș, nici școala de care ne ocupăm 
nu a avut un contact strîns cu mișcarea 
artistică de amatori, pentru a cunoaște 
instructorii care au nevoie de perfec
ționare sau talentele ce se cer îndrumate, 
înscrierile s-au făcut mai mult la întîm- 
plare, la latitudinea solicitanților. S-a a- 
juns astfel ca în cataloage să figureze 
un număr prea mare de elevi ai șco
lilor de cultură generală din localitate, 
adică viitorii absolvenți care, conti- 
nuîndu-și studiile, nu vor avea răgazul 
necesar pentru a sprijini mișcarea de 
amatori.

La Petroșeni, astfel de probleme nu 
există deoarece... sprijinul Consiliului 
sindical local este ca și inexistent. După 
cum ne spune directorul școlii de aici, 
prof. Gh. Popa, cadrele didactice au 
fost cele care au străbătut majoritatea 
întreprinderilor din Valea Jiului pentru 
a face cunoscută programa analitică, dis
ciplinele școlii, în vederea depistării și 
atragerii elementelor cele mai valoroa
se, mai talentate. Dar impresiile culese 
de profesori nu sînt întru totul re
velatoare și de aceea ele impun, para
lel, o intervenție activă a sindicatelor, 
care au posibilitatea de a face chiar o 
preselecție a viitorilor candidați. De a- 
semenea, interlocutorii noștri au apreciat 
că și în acest domeniu sprijinul Caselor 
regionale ale creației populare trebuie 
să fie mai substanțial, ele cunoscînd ac
tivitatea artistică din toată regiunea și 
dîndu-și mai bine seama de necesităjile 
de școlarizare a artiștilor.

O situație aparte prezintă cursurile 
periodice, organizate pe timp de 
30 de zile, în vacanțele de iarnă, pri
măvară și vară ale școlilor de cultură 
generală. Aici se ridică cu și mai multă 
acuitate problema reglementării siste
mului de recrutare. La cursuri, de re
gulă, sînt trimise numai cadre didactice 
(în paranteză fie spus, chiar acest ex
clusivism este contraindicat deoarece 
instructorii formațiilor de amatori nu se 
recrutează numai dintre dascălii satelor). 
Oricum, de cele mai multe ori, înscrie

rile făcute de secțiile tnvățămînt ale 
sfaturilor populare raionale sînt pur for
male, după sistemul „cine a rămas fără 
nici o sarcină". Desigur, rezolvarea aș
teptată poate veni în urma unei mai 
bune colaborări intre aceste secții și 
comitetele de cultură și artă. In plus, 
se simte nevoia unei reglementări ge
nerale din partea Ministerului Invăță- 
mîntului, în ceea ce priveșfe drepturile 
și îndatoririle cadrelor didactice care 
urmează aceste cursuri. In acest sens, 
consemnăm următoarele propuneri :

• cursurile de vară ale școlilor 
populare de artă să fie echivalate 
unor cursuri de perfecționare, ast
fel incit zilele petrecute aici de pro
fesori să nu afecteze concediul lor ;

• aceasta va genera o răspun
dere incomparabil mai mare din 
partea secțiilor raionale de învăță- 
mînt, care vor trebui să opereze o 
selecție reală a cadrelor alese, iar 
pe timpul intervalului amintit să 
evite aglomerarea acestora cu sar
cini obștești suplimentare ;

• să se realizeze și o cointeresare 
pe linie de invățămînt, astfel ca, în 
eventualitatea unor ore neacoperite 
la materii ca muzică, desen etc., să 
se acorde prioritate ca suplinitori 
absolvenților cursurilor periodice 
la materiile respective.

CINE URMĂREȘTE AC
TIVITATEA ABSOLVEN
ȚILOR ?

O dată cu terminarea anilor de studiu, 
absolvenții școlilor populare de artă, 
înarmafi cu noile cunoștințe dobîndife, 
sînt așteptați cu nerăbdare de mișcarea 
artistică de amatori. Dar cîți dintre ei își 
continuă drumul ales cu 2—3 ani în 
urmă ? Și elfi dezertează de la obligația 
morală pe care au contractat-o, înscriin- 
du-se la această școală ? Această situa
ție statistică ar trebui să existe, în primul 
rînd, la forurile cele mai interesate in 
vederea unei cît mai bune valorificări a 
cadrelor cu o pregătire de specialitate : 
consiliile sindicale locale și casele re
gionale ale creajiei populare. Cu toate 
acestea, deși se plîng de lipsa unor in
structori calificați, a unor instrumentiști 
sau dirijori buni, forurile amin
tite au neglijat, în regiunile vizitate, 
urmărirea elementelor existente. La Pi
tești, Școala populară de artă a întocmit 
o serie de tabele cu vechi absolvenți 
și le-a trimis tuturor instituțiilor interesa
te în depistarea lor. „O situafie la zi cu 
locul unde ei activează putefi găsi doar 
la Casa creației populare" — ne-a infor
mat directorul școlii. Răspunsul primit 
la Casa creației ne-a readus însă la 
punctul inițial : „Evidenta o are numai 
școala populară de artă". Și în timp ce 
cele două institufii își pasează reciproc 
răspunderea, artiștii amatori, pe care a 
trebuit să-i căutăm singuri, ne mărturi
seau că de la absolvire nimeni nu s-a 
interesat de ei, nimeni nu le-a solicitat 
sprijinul, îndrumîndu-i spre anumite for
mații.

La Petroșeni am găsit aceleași tabele 
întocmite de Școala populară de artă, 
dar și aici fără o finalitate practică, 
deoarece Consiliul sindical local nu era 
in posesia unei evidente stricte a vechi
lor absolvenți (cu excepția celor de la 
sec|ia de teatru, adunafi în jurul forma
ției Casei de cultură) pentru a le urmări 
activitatea și a-i folosi în activitatea ar
tistică.

In ceea ce privește îndrumarea absol
venților, pentru a asigura o eficacitate 
cît mai ridicată școlilor populare de 
artă ar merita reluată și în alte regiuni 
inițiativa Casei creației populare din re
giunea Brașov, care a organizat o serie 
de consfătuiri pe specialități cu absol
venții tuturor seriilor de pînă acum, care 
se mai găsesc în cuprinsul regiunii.

De asemenea, consemnăm și o propu
nere care urmărește cointeresarea absol
venților în ceea ce privește valorifi
carea calificării lor : pentru posturile 
de metodiști ai caselor de cultură, 
directori de cămine culturale, in
structori salariați ai formațiilor din 
întreprinderi, diploma școlii popu
lare de artă să dea drept de precă
dere la angajare.

O dată cu încheierea acestui an de 
învafămînf este de datoria fiecărei școli 
populare de artă de a studia cu cea mai 
mare atenfie o serie de soluții în ve
derea rentabilizării activității sale și de 
a lua neîntîrziat măsurile care se impun.

Radu CONSTANTINESCU

18,00 — Pentru cei mici. Filmul : 
Cine-i de vină ? 18,20 — Studioul
pionierilor. 18,50 — Publicitate. 19,00 
— Telejurnalul de seară. 19,20 — 

„ „ , , , . Buletinul meteorologic. 19,23 —
„Mult e dulce ți frumoasă* - emisiune de limbă română contemporană 

co“f-..doct,°r Florlca Dimitrescu. 19,35 — Călătorii geograficei 
Călătoria căpitanului Cook (I). 20,00 — Enigmele peșterilor Conti
nuatorii lui Emil Racoviță tn dezvoltarea biospeologiei românești 20 20 - Studioul muzical 21,00 - Filmul artistic : „Femtia necunoscută’ - 
producție a studiourilor din R.A.U. 23,05 — Telejurnalul de noapte.

tv
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Sesiune științifică 

la Institutul de cercetări 

pentru cereale și plante tehnice
Cu prilejul împlinirii unui dece

niu de activitate a Institutului de 
cercetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea are loc o 
sesiune de referate științifice. La 
lucrările care au început miercuri 
dimineața participă academicieni, 
specialiști de la Consiliul Național 
al Cercetării Științifice, din insti
tute de cercetări și de învățămînt 
agricol superior, din stațiuni ex
perimentale.

La deschidere au luat parte Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior al A- 
griculturii, Gheorghe Necula, prim- 
secretar al Comitetului regional 
București al P.C.R.

Bilanțul activității desfășurate a 
fost prezentat de Tiberiu Mureșan, 
directorul institutului. El s-a refe
rit pe larg la rezultatele obținute

în direcția ameliorării plantelor și 
producerea de semințe valoroase la 
aproape toate culturile cerealiere, 
tehnice și furajere.

Hibrizii obținuți la Fundulea au 
dat, în anii favorabili, între 5 000— 
8 000 kg de porumb boabe la hec
tar, în cultură neirigată. Pe baza 
experiențelor, cercetătorii au e- 
laborat tehnica producerii semințe
lor, agrotehnica diferențiată pen
tru fiecare soi și hibrid, în raport 
cu condițiile de sol și climă, în cul
tură irigată și neirigată. Au fost, 
de asemenea, obținute realizări în
semnate în domeniul geneticii, fi
ziologiei și biochimie! plantelor a- 
gricole, microbiologici ets.

în cadrul sesiunii sînt prezentate 
comunicări științifice despre rezul
tatele experiențelor efectuate anul 
trecut.

(Agerpres)

Cronica zilei
în cadrul unei festivități, care a 

avut loc miercuri la amiază, amba
sadorul Franței la București, Jean 
Louis Pons, a oferit Bibliotecii Cen
trale Universitare cele aproape 
1 900 volume prezentate în cadrul 
expoziției „Cartea științifică și teh
nică franceză11, deschisă recent în 
Capitală.

Donația de cărți, care urmează 
să fie repartizată universităților și 
institutelor politehnice din Bucu
rești, Cluj, lași, cuprinde lucrări în 
domeniul energiei nucleare, mate
maticii, fizicii, chimiei, agriculturii, 
entomologiei, tratate de zoologie, 
biologie, biochimie, precum și 
„Grand Larousse Enciclopedique".

La festivitate, la care au luat 
carte reprezentanți ai Ministerului 
învățămîntului, ai Ministerului Afa

cerilor Externe, ai Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, cadre 
didactice din institute de învăță
mînt superior, au rostit scurte cu- 
vîntări ambasadorul Jean Louis 
Pons și directorul Bibliotecii Cen
trale Universitare, conf univ. Mir
cea Tomescu.

★
Noul ambasador al Republicii 

Islamice Pakistan la București, 
Ahsan-ul Huque, a depus miercuri 
la amiază o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Forțelor Armate și ai 
Sfatului popular al orașului Bucu
rești. (Agerpres)

îmbunătățirea

(Urmare din pag. I)

A 49-A ANIVERSARE

PRONOEXPRES Nr. 8 
DIN 22 FEBRUARIE 1967

EXTRAGEREA I: 21 44 25 27 32 
43 — 14 23.

Fond de premii 704 393 Iei.
EXTRAGEREA a II-a : 34 36 32 26 

29 14 47 30.
Fond de premii 384 098 lei din 

care 23 727 lei report la cat. I.
Premiul de 25 000 lei de la con

cursul nr. 7 din 15 februarie a. c., la 
extragerea a II-a categoria a II-a a 
fost obținut de Dobîndă Toma din 
Hunedoara.

PREMIILE 
ÎNTREGI ȘI SFERTURI 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 FEBRUARIE 1967
Categoria I : 2 variante a 84 594 lei 

și 2 x 21148 lei; a II-a : 13x9 806 
lei și 15 x 2 451 lei; a III-a : 172 x 908 
lei și 276 x 227 lei ; a IV-a : 348 x 545 
lei și 615x136 lei; a V-a: 904x250 
lei și 1 621 x 62 lei.

Cîștigătorii la categoria I sînt: Tă- 
nase Elena din Ploiești și Georgescu 
Anghelina din București.

sirii judicioase a mijloacelor 
de transport, prin organiza
rea rațională a procesului teh
nologic și de exploatare. Parti- 
cipanții la dezbatere au analizat pe 
larg problemele organizării circula
ției trenurilor de călători și marfă, 
pe baza unor grafice judicios în
tocmite, reducerea timpului de în- 
cărcare-descărcare, incit să se 
realizeze un mai bun rulaj al va
goanelor. Tov. Ion Ursache, șeful 
stației Comănești, s-a referit la re
vizuirea exigentă a vagoanelor în
cărcate pentru export cît și la utili
zarea mai bună a vagoanelor plat
formă pe 4 osii. El a făcut o serie 
de propuneri în legătură cu evita
rea încrucișărilor în transportul a- 
celuiași material. Tov. Dumitru 
Boboc, șeful magaziei Iași, a insis
tat asupra reducerii staționărilor și 
a făcut o serie de propuneri pen
tru folosirea mai judicioasă a spa
țiilor magaziilor C.F.R. Tov. ing. 
Mircea Dron, instructor comercial 
Iași, a insistat asupra necesității 
de a se scurta timpul de încărcare 
și descărcare a vagoanelor marfă. 
Sînt încă foarte multe indicative 
care încurcă lucrătorii de la C.F.R., 
la trecerea vagoanelor și încărca
rea lor — a apreciat vorbitorul.

Toți participanții la dezbaterea 
din cadrul Direcției regionale 
C.F.R.-Cluj, printre care Augustin 
Petruța, stația Dej-Triaj, loan Ble- 
jan, șef de tură la revizia de va
goane Oradea, loan Ivănescu, șeful 
serviciului mișcare din Direcția re
gională C.F.R.-Cluj, ing. Emil Gre- 
benișan, director al întreprinderii 
de construcții căi ferate, și alții, au 
scos în evidență grija deosebită a 
partidului și guvernului pentru 
îmbunătățirea activității la calea 
ferată și a condițiilor de muncă 
și de viață ale ceferiștilor, precum 
și hotărîrea tuturor lucrătorilor de 
la calea ferată de a lupta împotriva 
lipsurilor, de a presta o muncă 
de calitate. Mecanicii de locomoti
vă s-au angajat să conducă trenu
rile potrivit graficului de circulație, 
să întrețină mai bine locomotivele, 
iar lăcătușii de revizie să dove
dească exigență la pregătirea tre
nurilor din punct de vedere tehnic, 
în cadrul acestor dezbateri, ei au 
făcut propuneri judicioase în legă
tură cu înlocuirea semnalelor me
canice cu disc și îmbunătățirea ilu
minatului la semnale, folosind e- 
nergia electrică. Pentru întreține
rea și repararea vagoanelor de con
strucție nouă, în exploatare, este 
necesară catalogarea pieselor de 
schimb și aprovizionarea ritmică a 
unităților.

La dezbaterea de la Direcția re
gională C.F.R.-Timișoara au fost 
analizate cu răspundere de către 
participanți toate sectoarele de ac
tivitate. Propunerile formulate au

„CUPA ORAȘULUI
BUCUREȘTI" LA HOCHEI

PE GHEAȚĂ
Pe patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August' în
cep vineri întrecerile „Cupei 
orașului București” la hochei 
pe gheață. în prima zi vor 
avea loc următoarele meciuri: 
București A—București B ; Po
lonia—Novosibirsk (U.R.S.S.). 
Programul se deschide în fie
care zi la ora 17. Competiția 
se va încheia duminică.

HANDBAL
vwaMMMt=HBB9aBBDtmcaer

DINAMO BUCUREȘTI

ÎNVINGĂTOARE

LA ESSEN
Turneul internațional de handbal 

masculin de la Essen (R.F.G.) a 
fost eîțtigat de Dinamo București, 
care în finală a dispus cu scorul 
de 10—6 (6-4) de formația vest* 
germană B.S.V. Solingen 98.

SPORT
DIN AGENDA

SCHI : La Poiana Brașov, 
„Cupa speranțelor” și 
campionatul republican 

de fond.

Tradiționala competiție in
ternațională „Cupa speranțe
lor”, rezervată juniorilor (pro
be alpine și de iond) va fi 
găzduită sîmbătă și duminică 
la Poiana Brașov. Pînă în pre
zent de peste hotare și-au a- 
nunțat participarea concurent! 
din Franța, Ungaria, Iugosla
via, R. D. Germană și Bulga
ria. Paralel cu întrecerile ju
niorilor, la Poiana Brașov se 
va desfășura, începînd de vi
neri pînă luni, campionatul re
publican pentru probe de fond 
(seniori), la startul căruia se 
vor alinia aproximativ 80 de 
schiori din întreaga țară.

BOX: Pregătiri pentru 
„Balcaniadă” și „euro
pene”. Trei candidați la 

categoria „grea”.

După sezonul competițional 
trecut, mai bogat decît în anii 
precedent!, în atenția federa
ției de specialitate se află un 
lot de aproape 30 de boxeri 
dintre care vor fi selecționați

în cîteva rînduri
• La Ankara, într-un meci con- 

ttnd pentru campionatul Europei la 
fotbal (grupa I). echipa Turciei a 
întrecut cu 2—1 (1—0) selecționata 
Irlandei. Pentru gazde au marcat 
Ayhan și Ogun, iar pentru oaspeți 
Cantwell.

• Intîlnirea masculină de hand
bal R. F. a Germaniei — Danemar
ca. desfășurată la Stuttgart, a reve
nit sportivilor vest-germani cu 
21—20 (10—8). La Amsterdam, echi
pa feminină de tineret a Olandei a 
întrecut selecționata Franței cu 
9—2 (7—1).

• în turneul de fotbal de la San
tiago de Chile, formația Universi- 
dad Chile a dispus cu 2—1 (2—1) de 
Fenarol Montevideo. Este a treia în-

frîngere suferită de Penarol în a- 
cest turneu.

• Oficialitățile orașului Genova 
au remis atletului etiopian Bikila 
Abebe premiul „Christofor Columb" 
pe anul 1966. Primarul orașului, Au
gusto Pedulla, a declarat că tradi
ționalul premiu a fost acordat cam
pionului olimpic de maraton din 
1960 și 1964 pentru calitățile sale 
deosebite și o comportare sportivă 
exemplară.

• La Frankfurt pe Main a avut 
loc meciul Eintracht-Frankfurt 
(R. F. G.) — Ferencvaros Budapesta, 
contînd pentru optimile de finală 
ale „Cupei orașelor tîrguri'1 la fot
bal. Gazdele au îijvins cu 4—1 (2—1).

FEDERAȚIILOR

reprezentanții țării noastre la 
campionatul balcanic (18 apri
lie, la Istanbul) și campiona
tul european (24 mai, la 
Roma). înaintea participării la 
aceste întrecen amatorii de 
box vor putea urmări evoluția 
selecționabililor în cîteva gale 
de verificare programate luna 
viitoare în principalele centre 
pugilistice din țară.

La categoria „grea”, alături 
de veteranul Vasile Mariuțan, 
printre aspiranții la un loc în 
echipa națională se numără 
doi tineri talentați : Ion Alexe 
(Dinamo București), provenit 
de la Cîmpina, și Iancu An- 
ghel (Steaua), provenit de la 
Cîmpulung Muscel ; primul are 
21 de ani și 87 kg, al doilea 
— 19 ani și 88 kg. Vom asista, 
încă în actualul sezon, la o 
dispută care să ducă la mult 
așteptatul reviriment al „grei
lor" î

fost concretizate într-un plan de 
măsuri în care se prevede, între 
altele, revizuirea prescripțiilor de 
lucru din planurile tehnice de ex
ploatare ale stațiilor, Unind seama 
de activitatea de manevră, de si
tuația reală de pe teren, de noile 
dotări și experiența dobîndită în 
acest domeniu. în plan se arată că 
șefii de stații vor urmări, după un 
program bine stabilit, modul în 
care personalul execută parcursele 
de circulație și manevră și efectua
rea programelor de lucru la ma
nevră. Se va organiza instruirea 
personalului din stații și a celui 
din întreprinderi care se ocupă cu 
încărcarea și descărcarea vagoane
lor, în vederea respectării normelor 
tehnice stabilite în acest sens. Zil
nic, se vor organiza ședințe ope
rative pentru stabilirea cauzelor 
reale care au generat întîrzieri, sta- 
bilindu-se măsurile de eliminare a 
lor. Se vor coordona lucrările de 
refacție, sudură linii, construcții și 
reparații la poduri și electrificări 
cu programele de circulație lunare 
și decadale, în scopul reducerii în- 
tîrzierilor.

Activul de bază de la Direcția 
regională C.F.R.-Craiova — uni
tate care deține locul doi pe țară 
în privința întîrzierii trenurilor — 
a luat atitudine hotărîtă împotriva 
lipsurilor care se mai manifestă 
în acest sector, a criticat pe vi- 
novați și a făcut propuneri pentru 
remedierea deficiențelor existente. 
Șeful Depoului de locomotive Pi
tești, tov. Vasile Fueru, a propus 
să se intensifice instruirea prac
tică a personalului de locomotive. 
El s-a angajat să organizeze în 
mod temeinic reparațiile tehnice 
la locomotivele cu aburi, care aduc 
cel mai mare volum de întîrzieri. 
Numai în ramura tracțiune, după 
cum au apreciat unii vorbitori, per
sonalul de locomotivă a avut peste 
10 000 ore așteptare și peste 25 000 
ore în regie, ceea ce înseamnă 
că timpul de muncă al mecanicilor 
nu a fost bine folosit.

Dezbaterile au reliefat măsurile 
aprobate recent de conducerea par
tidului și guvernului privind îm
bunătățirea salarizării unor anga
jați în sectoarele-cheie ale circula
ției, precum și pentru perfecționa
rea criteriilor de acordare a uni
formelor — toate acestea fiind măr
turii ale grijii calde și permanente 
pe care partidul și statul o poartă 
ridicării condițiilor de muncă și de 
viață ale ceferiștilor.

în încheierea dezbaterilor, par- 
ticipanții din toate direcțiile regio
nale au trimis telegrame Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, în care își ex
primă hotărîrea de a desfășura o 
intensă activitate pentru îmbună
tățirea continuă a muncii la calea 
ferată. „Sîntem hotărîți — se spune 
în telegrama trimisă de activul Di
recției regionale C.F.R.-Timișoara 
— ca în acest an și în ceilalți ani 
ai cincinalului să luptăm cu abne
gație pentru întărirea disciplinei în 
muncă, să dezvoltăm spiritul de 
răspundere în executarea ireproșa
bilă a îndatoririlor de serviciu, 
pentru ca trenurile să circule cu 
precizie și în perfecte condiții de 
siguranță. Ne angajăm să folosim 
cît mai rațional și eficient mijloa
cele și instalațiile moderne, cu 
care este dotată continuu calea fe
rată, prin ridicarea permanentă 
a nivelului cunoștințelor profesio
nale și tehnice. Totodată, ne anga
jăm să întreținem în bună stare de 
perfecționare mijloacele și instala
țiile existente și mai ales parcul de 
locomotive și vagoane11.

Dezbaterile au constituit un nou 
prilej de manifestare a hotărîrii 
ferme a detașamentului de cefe
riști din țara noastră de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a în
deplini cu cinste sarcinile complexe 
prevăzute în planul cincinal, în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea perse
verentă a nivelului calitativ al ac
tivității feroviare.

COLOȘII 
D E L A

„INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS DE MASĂ
ALE U.R.S.S.

) La campionatele internaționale 
de tenis de masă ale U.R.S.S. care 
au loc la Moscova Dorin Glurgiu- 
că, învingător cu 3—0 la Sevelkas 
(U.R.S.S.) și cu 3—1 la Belesznay 
(Ungaria), s-a calificat pentru sfer
turile de finală. Ceilalți jucători 
români au fost eliminați : Miko 
(Cehoslovacia) l-a întrecut cu 3—0 
pe Cobîrzan, iar Rozsazs (Ungaria) 
cu 3—1 pe Rethi. La feminin, Maria 
Alexandru a învins-o cu 3—2 pe 
Golubova (U.R.S.S.) și cu 3—0 pe 
Vasilieva (U.R.S.S.) și va juca în 
continuare. Geissler (R.D.G.) a eli
minat-o cu 3—1 pe Eleonora Mihal- 
ca. La dublu bărbați, Sterlnikov și 
Eglitis (U.R.S.S.) au învins cu 3—0 
pe Giurgiucă, RethL

A B U
SIMBEL
IN NOU
SĂLAȘ
In urmi cu șapte ani, 

U.N.E.S.C.O. a inițiat o 
grandioasă operă de resta
urare și salvare a monu
mentelor antice din Valea 
Nilului, de o neprețuită 
valoare istorică, înainte ca 
apele fluviului să le aco
pere pentru a forma lacul 
de acumulare al barajului 
înalt de la Assuan. Pe o 
distanță de circa 500 km, 
zeci și zeci de arheologi, 
din toate continentele, or
ganizați in echipe, au par
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A ARMATEI SOVIETICE
(Urmare din pag. I)

și, bineînțeles, un Monument 
pentru care un vechi combatant 
pe Mureș și din Tatra ne cerea ex
pres a face demersuri — închinat 
eroilor satului căzuți pe frontul de 
luptă pentru eliberarea patriei.

Școală nouă cu numeroase clase și 
laboratoare, electrificare totală a 
satului, cămin cultural, investiții la 
C.A.P. de milioane și milioane ■ 
iată doar cîteva din amănuntele o- 
bișnuite ale vieții unuia dintre 
tele și ele obișnuite ale 1 
Construcții temeinice, dincolo _
care vibrează neîntrerupt atitea și 
atîtea biografii de ctitori. Vn sat, 
un nucleu de omenie și iscusință 
prin care viața prezentului se pe
trece întreagă, proaspătă, neodihni
tă. Intre fiii de nădejde ai unei a- 
semenea așezări omenești am cu
noscut de-a lungul anilor bărbați 
harnici și iscusiți, dăruiți din ini
mă intereselor obștei, stimați și iu
biți nu numai fiindcă s-au ridicat 
dintre cei mulți, ci mai ales fiindcă 
au știut să păstreze neîntrerupt o 
legătură directă, de suflet, cu aceia 
care le-au încredințat o răspunde
re. Asistînd la una dintre adunările 
populare pentru propunerea de 
candidați ai F.D.P. pentru ale
gerile din 5 martie, acolo, la 
Fîntînele, am trăit astfel o dublă 
bucurie. Cel despre care consătenii 
se pronunțau cu atîta căldură — pe 
nume Constantin Borcan, actualul 
președinte al sfatului popular — 
deși ceva mai în virstă ca mine, 
imi era totuși o cunoștință apropia
tă, străbătusem veri în șir satele 
raionului cu aceleași programe ar
tistice ale căminului cultural.

Dar adevărata bucurie nu numai 
dintr-o asemenea amintire mi se 
trăgea. Reîntâlnirea după ani și ani 
făurea o clipă solemnă, clipă în 
care — reînnoindu-i și întărindu-i 
intr-un fel mandatul propriei încre
deri — ceilalți oameni ai Fîntînele- 
lor, oameni care îl cunoșteau mult 
mai îndeaproape, și mult mai din 
fapte, savîrșeau într-un fel unul din 
ritualele nemărturisite ale acestui 
pămint, prin care aspirațiile lor spre 
sporul de bine, de frumusețe și în
destulare erau încredințate, din 
nou, eu certitudine, unui om des
toinic și priceput.

vremea

de
Armata 
în anii 
luptelor 
forțelor

*

Se împlinesc astăzi 49 de ani de 
la crearea armatei primului stat al 
muncitorilor și țăranilor, . 
sovietică. Făurită și călită 
războiului civil, în focul 
crîncene duse împotriva
reacțiunii interne și internaționale, 
această armată de tip nou, educată 
de partidul comunist, a dat dovadă 
de la început de un înalt eroism și 
spirit de sacrificiu în slujirea po
porului muncitor, în apărarea cu
ceririlor sale revoluționare, a tine
rei republici a sovietelor.

De atunci Armata sovietică a 
străbătut un drum măreț, îndepli- 
nindu-și cu credință și devotament, 
de-a lungul întregii existențe, mi
siunea ei istorică.

De neuitat vor rămîne faptele de 
arme săvîrșite de ostașii sovietici 
în anii celui de-al doilea război 
mondial. Ridicîndu-se cu eroism în 
apărarea patriei lor, Armata sovie
tică, întregul popor al U.R.S.S. au 
dat grele jertfe de sînge în lupta 
împotriva fascismului hitlerist. în 
bătăliile legendare din fața Mosco
vei și Leningradului, în luptele pur
tate de la Volga și pînă la Ber
lin, ducînd pe umeri principala po
vară a războiului antihitlerist, for
țele armate sovietice s-au acoperit 
de glorie nepieritoare, cîștigîndu-și 
mari merite în fața popoarelor, a 
întregii omeniri amenințate de fas
cism. Victoriile istorice cucerite îm
potriva cotropitorilor naziști au de
monstrat nu numai forța și uriașa 
capacitate de luptă a Armatei so
vietice, dar au constituit și un exa
men decisiv, trecut în mod strălu
cit de noua orînduire, socialismul.

îjt perioada postbelică, realiză
rile remarcabile dobîndite de po
porul sovietic în dezvoltarea forțe
lor de producție, a industriei, ști
inței și tehnicii au creat condiții tot 
mai favorabile pentru înzestrarea 
forțelor armate ale U.R.S.S. cu cele 
mai noi tipuri de arme. într-un ar
ticol publicat în revista „Kommu- 
nist“, mareșalul R. Malinovski, mi
nistrul apărării al U.R.S.S., 
rindu-se la întărirea forțelor 
mate în condițiile actuale, 
tehnica militară devine tot
complexă și mai perfecționată, a-

rată că, prin grija partidului co
munist și a guvernului sovietic 
Forțele armate ale U.R.S.S. au fost 
radical reorganizate și înzestrate 
cu tehnica militară cea mai mo
dernă. „în urma eforturilor eroice 
ale muncitorilor, inginerilor, pro- 
iectanților și sâvanților noștri — 
se arată în articol — au fost create 
în ultimii ani un șir de tipuri prin
cipial noi de arme rachetă, a fost 
pus în funcțiune un întreg com
plex de diferite mijloace strate
gice de luptă, s-au construit multe 
dispozitive de lansare noi și — 
ceea ce este deosebit de impor
tant — mobile11. Articolul mențio
nează totodată că schimbările pro
funde ce au loc în tehnica de luptă 
pun probleme esențialmente noi și 
în domeniul pregătirii cadrelor mi
litare. în acest sens, o grijă deose
bită se acordă ridicării continue a 
nivelului de cunoștințe tehnice și 
științifice a acestora, precum și a 
calităților morale și măiestriei mi
litare a ostașilor sovietici.

între militai ii Armatei sovietice 
și militarii Armatei române există 
o trainică prietenie de arme, care 
s-a cimentat în focul luptei pentru 
eliberarea României de sub jugul 
fascist și apoikîn lupta purtată de 
Armata română, alături de Arma
ta sovietică, împotriva mașinii 
de război hitleriste, pînă la vic
toria deplină asupra 
lui. Oamenii muncii 
noastră se bucură din
ma de succesele dobîndite de po
porul sovietic în construcția comu
nismului, în înflorirea patriei sale. 
Dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie frățească și colabora
re multilaterală româno-sovieticâ 
slujește intereselor și năzuințelor 
ambelor popoare, cauzei socialis
mului și păcii în lume.

De Ziua forțelor armate ale 
U.R.S.S., oamenii muncii din țara 
noastră adresează militarilor so
vietici, întregului popor sovietic, 
urarea călduroasă de a obține noi 
și mari succese în întărirea pa
triei lor, în vasta activitate crea
toare desfășurată sub conducerea 
P.C.U.S. pentru construcția comu
nistă și în lupta pentru apărarea 
păcii.

fascismu- 
din țara 
toată ini-

refe-
ar- 

cînd 
mai

Ieri în țară : Vremea a conti
nuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit 
în nordul țării. Au căzut preci
pitații izolate, sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare în 
Ardeal și Moldova și numai sub 
formă de ploaie în Banat, Olte
nia și Dobrogea. Vîntul a suflat 
potrivit din sectorul vestic, pre- 
zentînd intensificări în Banat, 
Oltenia și Moldova. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre zero grade la Cîmpulung 
Muscel și 9 grade la Calafat și 
Băilești. In București : Vremea 
a continuat să se încălzească. 
Cerul a fost variabil, mai mult 
senin dimineața. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de 10 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 februarie : Vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros. Vor cădea precipitații 
slabe locale, mai ales sub for
mă de ploaie, iar la munte la
poviță și ninsoare. Vîntul va su
fla potrivit din sectorul vestic. 
Temperatura în ușoară scădere 
la începutul intervalului. Mini
mele vor fi cuprinse între mi
nus 8 și plus 2 grade, iar ma
ximele între zero și 10 grade. 
In București : Vreme schimbă
toare, cu cer temporar noros, 
favorabil precipitațiilor slabe. 
Vîntul va sufla potrivit din vest. 
Temperatura ușor variabilă.

Telegramă
Cu prilejul celei de-a 49-a ani

versări a Zilei forțelor armate ale 
U.R.S.S., ministrul forțelor armate 
ale Republicii Socialiste România, 
general-colonel Ion Ioniță, a trimis 
ministrului apărării al U.R.S.S., 
mareșalul Uniunii Sovietice R. I. 
Malinovski, o telegramă prin care 
transmite felicitări cordiale și urări 
de noi succese în ridicarea continuă 
a capacității de luptă a Armatei 
sovietice, pentru apărarea muncii 
pașnice a poporului sovietic, în in
teresul cauzei păcii și socialismului.

Animați de sentimente de solida-

ritate și prietenie față de poporul 
sovietic și armata sa —- se arată 

militarii forțelor 
de suc-

în telegramă 
noastre armate se bucură 
cesele militarilor sovietici în pre
gătirea de luptă și politică, în per
fecționarea măiestriei lor ostășești. 
Ei acordă o înaltă prețuire frăției 
de arme româno-sovietice, care s-a 
călit în focul luptelor purtate în co
mun de ostașii români și sovietici 
pe frontul antihitlerist și se dez
voltă necontenit pe baza relațiilor 
trainice de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și sovietic.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc o adunare fes- 

_ ti vă consacrată celei de-a 4.9-a ani- 
N versări a armatei și flotei sovie-

4

tice. A luat cuvîntul mareșalul 
Greciko, prim-locțiitor al ministru
lui apărării al U.R.S.S.

ticipat la salvarea șl de
plasarea a 22 de temple, 
printre care celebrele 
sanctuare denumite „co
loșii de la Abu Simbel". 
Cu prețui a mii de pre
cauții și a unor ingenioa
se soluții tehnice, aceștia 
și-au aflat acum un nou 
sălaș. Ei se află complet 
reedificați la 64 de metri 
deasupra locului lor multi
milenar, care astăzi se a- 
flă sub apele Nilului. Are 
loc, acum, construirea cu

polelor de beton care vor 
suporta colinele artificiale 
prevăzute pentru a înlocui 
cadrul primitiv. Ansam
blul giganticelor lucrări de 
restaurare, începute in 
1964, va fi gata in primă
vara anului 1969, cu un an 
mai devreme decit se pre
vedea.

Imaginile reproduse după 
revista „Le Courrier", e- 
ditată de U.N.E.S.C.O., în
fățișează momente din lu
crările de restaurare a

templului Iui Ramses al 
II-Iea. Macarale uriașe au 
ridicat coloșii de Ia Abu 
Simbel pe noile amplasa
mente. Pentru ușurarea 
manevrelor, templele au 
fost tăiate cu fierăstraie 
in blocuri de cite 15—30 
tone fiecare (circa 1 000 de 
blocuri), remontarea ope- 
rindu-se în ordinea exact 
inversă demontării. Se 
vede cum chipul lui Ram
ses este „potrivit11... ca in

tr-un joc de cuburi pentru 
copii. Pentru ușurarea ma
nevrelor, croșete speciale 
de oțel au fost înfipte în 
piatră cu ajutorul unui ci
ment pe bază de rășină 
sintetică.

Și astfel, templele din 
piatră de la Abu Simbel 
și-au putut regăsi formele 
lor maiestuoase, așa cum 
s-au păstrat timp de 3 000 
de ani.
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Primele
rezultate ale
scrutinului
din India

Agențiile de presă au trans
mis miercuri primele rezulta
te ale alegerilor generale par
lamentare care s-au desfășurat 
timp de o săptămînă in India.

Aceste rezultate — arată agențiile 
— indică un oarecare regres al par
tidului Congresului aflat la putere. 
Pînă miercuri seara au fost adjude
cate 837 din cele 3 563 locuri în 
parlamentele statelor. Din acest 
număr partidul Congresului a obți
nut doar 414, adică mai puțin de 
jumătate. Pe locul doi se situea
ză partidul de extremă dreaptă Jan 
Sangh care are pînă acum 116 
locuri.

Regresul cel mai important al 
partidului de guvernâmînt s-a făcut 
simțit la Delhi și în statul Kerala 
unde numărătoarea voturilor se află 
într-un stadiu înaintat. în statul 
Kerala „blocul partidelor de stin
gă, din care fac parte și comuniștii, 
a obținut majoritatea absolută 
cu 67 de locuri din 133“ (Agenția 
„France Presse"), în timp ce par
tidul Congresului nu a obținut de- 
cît 6 locuri. în capitală, din cele 28 
de locuri ale Adunării legislative 
locale, 20 au revenit partidului Jan 
Sangh și numai 7 partidului de gu- 
vernămînt. în Camera populară a 
parlamentului indian, din cele 22 de 
locuri atribuite pînă în prezent (Ca
mera'va avea în total 520 de depu
tați), 12 au revenit partidului Con
gresului, 9 partidului Jan Sangh, 
iar unul independenților.

Se apreciază că la alegeri au par
ticipat 100 milioane din cele 
milioane de persoane înscrise 
listele electorale.

256
pe

IRAK

Eșecul unui
9

complot 
urzit de I.P.C.

reluînd 
din 
fil
au 
de

CAIRO 22 (Agerpres). — Agenția 
United Press International, 
știri furnizate de agenția M.E.N. 
surse bine informate din Bagdad, 
formează ca autoritățile din Irak 
descoperit și lichidat o tentativă
lovitură de stat împotriva guvernului 
irakian. în relatarea agenției se apre
ciază că există o strînsă legătură în
tre această tentativă și refuzul lui Iraq 
Petroleum Company de a achita re- 
devențele guvernului irakian, și că au
torii tentativei de lovitură de stat au 
fost sprijiniți de suveranul Feisal al 
Arabici Saudile și de regele Hussein 
al Iordaniei.

(Urmare din pag. I)

în cursul luptei pentru 
independență, atît în Tan
zania cît și în celelalte 
țări africane, toate forțele 
sociale s-au aflat de ace
eași parte a baricadei. în 
1958 partidul Uniunea Na
țională Africană definea 
pentru prima dată calea 
spre independență, che- 
mînd întregul popor la 
lupta pentru eliberarea 
de colonialism.

După îndepărtarea pu
terii coloniale s-a con
statat că noțiunea de 
independență este inter
pretata diferit de forțele 
sociale existente în țară. 
In plus, în anii ce s-au 
scurs de atunci, o nouă 
burghezie africană a în
locuit pe colonialiști. Co
rupția a cuprins anumite 

■ cercuri din aparatul de 
stat pentru care Indepen
dența era un paravan în 
dosul căruia ele mane
vrau în interesul propriei 
îmbogățiri.

Explicînd măsurile în
treprinse de guvern în 
ultima perioadă, preșe
dintele Nyerere a declarat 
că proprietatea nu poate 
rămîne în mîinile unei 
minorități. „Pămîntul, pă
durile, apele, minele, pe
trolul, centralele electrice, 
comunicațiile, transportu
rile, băncile, societățile

In parlamentul britanic

„Revoltă împotriva 
Pieței comune"

o Inițiativa a 100 deputați laburiști o Miniștri^ 
agriculturii și comerțului împotriva alăturării la C.E.E.

în cursul dimineții de 
ieri, agențiile de presă 
au transmis din Londra 
amănunte cu privire la 
„revolta împotriva Pie
ței comune", acțiune pe 
care au inițiat-o circa 
100 de deputați labu
riști. Aceștia au semnat, 
în cursul serii preceden
te, o moțiune de con
damnare a oricărei 
„candidaturi necondițio
nate” a Marii Britanii în 
C.E.E.

Moțiunea urmează a 
fi depusă pe biroul Ca
merei Comunelor. Se 
pare, consideră obser
vatorii politici, că lide
rii acestei inițiative au 
dorit ca ea să coincidă 
cu intervenția ministru
lui de externe, George 
Brown, în favoarea in
trării Angliei în Piața 
comună la o întrunire 
publică ce a avut loc 
marți seara la Albert 
Hall. Din capitala brita
nică s-a transmis de a-

semenea că prezența 
d-lui Brown și a altor 
miniștri și deputați la
buriști „europeni” la a- 
ceastă manifestare, or
ganizată de conserva
tori, a stîrnit o violentă 
controversă în sinul 
partidului laburist, între 
adversarii și partizanii 
aderării Angliei la 
C.E.E. S-a aflat de ase
menea că moțiunea a 
fost supusă semnării de 
căfre 
timp 
ning 
dința premierului, 
Wilson îl convocase 
ministrul comerțului, 
Jay, pentru a-i cere 
plicații în legătură 
intervenția acestuia 
tr-o comisie a partidu
lui laburist, la care i-a 
pus în gardă pe audi
tori față de consecințe
le pe care le-ar suferi 
economia britanică 
cazul adeziunii 
C.E.E.

depufați în același 
în care, la Dow- 
Streef 10, reșe-

dl. 
pe 
dl. 

ex- 
cu 
în-

în 
la

Tot marți seară — 
transmite agenția France 
Presse — după cum s-a 
zvonit în palatul West
minster, ministrul agri
culturii, Peart, alt ad
versar. al C.E.E., 
confirmat, într-o 
niune cu caracter 
cular, cifrele de 
pire a costului 
care ar rezulta din in
trarea Angliei în „co
munitatea celor 6* : 4 
la sută, în loc de 2,5 
la sută prevăzute de dl. 
Wilson.

Se consideră că a- 
ceastă „ofensivă anti 
C.E.E.” de o anvergură 
neașteptată riscă să je
neze considerabil efor
turile premierului de a-i 
convinge pe „cei 6’ cu 
privire la „vocația eu
ropeană’ a Angliei, sub 
care se înțelege în
cercarea unor cercuri 
britanice de a alătura a- 
ceastă țară la Piața co
mună.

ar fi 
reu- 

parfi- 
scum- 
vieții,

PRAGA Aniversarea evenimentelor
din februarie 1948

CUVlNTAREA LUI ANTONIN NOVOTNY
PRAGA 22 (Agerpres). — A. 

Novotny, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a rostit o 
cuvîntare cu ocazia celei de-a 19-a 
aniversări a victoriei oamenilor 
muncii din Cehoslovacia din fe
bruarie 1948. El a relevat impor
tanța evenimentelor din acel an și 
a trecut în revistă succesele ob
ținute de poporul cehoslovac în 
construirea socialismului. Instau
rarea puterii clasei muncitoare în 
Cehoslovacia, a arătat vorbitorul, 
constituie un succes al mișcării 
muncitorești internaționale, o con
tribuție la confirmarea viabilității 
marxism-leninismului.

Noi atacuri
aeriene asupra 
R. D. Vietnam

I
HANOI 22 (Agerpres). — La 21 fe

bruarie, mai multe avioane ameri
cane decolînd de pe portavioanele 
flotei a 7-a și de la bazele S.U.A. din 
Vietnamul de sud și Tailanda au pă
truns în spațiul aerian al R. D. Viet
nam, bombardînd și mitraliind regiuni 
dens populate și obiective economice 
din cîteva provincii nord-vietnameze. 
In aceeași zi au fost bombardate car
tiere locuite din orașele Nam Dinh 
și Thai Binh, 12 civili fiind uciși și 
alți 7 răniți.

marile in- 
mijloacele 
trebuie sâ 
de popor’

nu se as-

de asigurare, 
dustrii, • toate 
de producție 
fie controlate 
— a arătat el.

în Tanzania
cund greutățile inerente 
pe care le va genera așe
zarea economiei pe noi 
temelii. Există . însă con
vingerea fermă că aceas-

a

Referindu-se la situația interna
țională A. Novotny a condamnat 
agresiunea americană în Vietnam 
și s-a pronunțat pentru lichidarea 
cauzelor încordării în relațiile din
tre state. în legătură cu proble
mele europene el a spus că R.S. 
Cehoslovacă pornește de la exis
tența obiectivă a două state ger
mane suverane, de la recunoașterea 
frontierelor stabilite în Europa în 
urma celui de-al doilea război 
mondial. Sîntem bucuroși, a de
clarat vorbitorul, să întreținem re
lații normale cu R. F. a Germaniei 
și dorim ca frontiera noastră cu a- 
ceastă țară să fie o frontieră a 
păcii. Evoluția viitoare a acestor 
relații depinde de guvernul vest- 
german. Sîntem pentru relații baza
te pe egalitatea în drepturi cu toate 
țările, pentru dezvoltarea relațiilor 
economice, științifice și culturale.

„Vrem să lărgim 
schimburile 
cu toate țările" 
declară președintele 

Columbiei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
Ziarul „Pravda" din 22 februa
rie publică interviul luat de 
corespondentul său președinte
lui Columbiei, Carlos Lleras 
Restrepo.

Referindu-se la unele pro
bleme economice externe ale 
țării, președintele Columbiei 
a subliniat că limitarea comer
țului exterior al țării îngus
tează și frînează dezvoltarea ei 
economică. Noi, a continuat el, 
trebuie să sporim volumul co
merțului exterior și să-l diver
sificăm. Desigur, în dezvol
tarea sa, Columbia trebuie să 
aibă în primul rînd în vedere 
eforturile proprii, dar ea poate 
obține un mare ajutor prin co
merțul și colaborarea economi
că cu alte țări ale lumii.

în relațiile noastre cu ță
rile socialiste, a continuat Car
los Lleras, noi trebuie să cău
tăm forme și idei noi. El a sub
liniat că în prezent calea spre 
lărgirea colaborării economice 
dintre țara lui și țările socia
liste este deschisă.

Forțele aeriene franceze»
din R.F.G. vor fi repatriate

PARIS. Agenția France Presse 
transmite : La sediul N.A.T.O., la 
Paris, s-a anunfat oficial că forjele 
aeriene franceze stafionate în Re
publica Federală a Germaniei vor 
fi repatriate în Franța în cursul 
anului 1967 și parțial înlocuite cu 
unități ale forfelor aeriene cana
diene.

Cele două baze — Lahr și 
Bremgarten — în care stnt încar

tiruite unitățile franceze vor fi puse 
la dispoziția autorităților germane. 
Forțele aeriene canadiene vor pă
răsi Franța pînă la 1 aprilie. Un 
anumit număr de avioane canadie
ne CF-104 precum și aparate de 
transport vor fi direct transferate 
din Franța la baza Lahr. Cu titlu 
temporar, baza aeriană Lahr va fi 
folosită în comun de forțele cana
diene și franceze.

Președintele Sukarno a transferat 
puterile guvernamentale 

generalului Suharto
DJAKARTA 22 (Agerpres). — A- 

gențiile de presă anunță că minis
tru] informațiilor al Indoneziei, 
Mohammed Diah, a dat. citire, 
miercuri, la postul de radio Dja
karta, textului unei declarații a 
președintelui Sukarno, semnată la 
20 februarie prin care acesta anun
ță că transferă puterile guverna
mentale fără nici o rezervă gene
ralului Suharto în conformitate cu

o rezoluție în acest sens a Congre
sului consultativ popular.

Generalul Suharto — se arată în 
declarație — va raporta președin
telui despre punerea în aplicare a 
acestei hotărîri, de fiecare dată 
cînd va considera necesar.

PLENARA C.C.

ECRAN
„AURUL 
NEGRU*1 
ÎN LUME

In cursa „com
bustibililor ne
gri", unul pentru 
supremație, altul 
pentru supravie
țuire, se pare că 
acesta din urmă,

cărbunele, pierde tot mai mult 
teren în favoarea țițeiului. „Petro
leum Information Bureau" din 
Londra a totalizat datele pe anul 
trecut arătînd că producția mon
dială de petrol a crescut în 1966 
cu 8,8 la sută, atingînd 1 697,2 
milioane tone. In ultimii zece ani 
producția petrolieră aproape s-a 
dublat. Cea mai spectaculoasă 
dezvoltare a înregistrat-o conti
nentul african, a cărui producție 
a crescut cu 28 la sută, impunîn- 
du-se astfel ca o zonă importantă 
pe harta mondială a petrolului.

Din păcate, bilanțul londonez 
nu indică și profiturile companii
lor internaționale de pe urma 
„aurului negru".

0 AN
CHETA 
SENZA
ȚIONALA

In preajma alegerilor pentru
Adunarea de Stat a R.P. Ungare

CUVlNTAREA ROSTITĂ DE 1AN0S KAdAR

AL P.C. ITALIAN

In timp ce auto
ritățile, presa, or
ganizații obștești 
americane sem
nalează îngrijo
rătoarea creștere 
a delincvenței de 
toate genurile în 
S.U.A., o senza

țională dezvăluire este adusă la 
cunoștința publică de ministerul 
justiției din Washington. H. Pe
terson, șef de serviciu la acest 
minister, a anunțat că acesta se 
află în posesia unor dosare ce 
conțin datele a peste 200 000 
(două sute de mii) de persoane, 
întreprinderi sau asociații care, 
într-o formă sau alta (ar fi in
teresant de aflat: în ce fel) sînt 
afiliate la „Cosa nostra". Această 
denumire din presa americană este

BUDAPESTA 22 (Agerpres). — 
Jănos Kâdăr, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., a luat cuvîntul la un 
miting cu prilejul apropiatelor a- 
legeri pentru Adunarea de Stat a 
R. P. Ungare. Referindu-se la pre
vederile noului sistem electoral, 
el a arătat că acesta dă posibili
tatea ca în fiecare circumscripție 
electorală să se propună mai mulți 
candidați, reducîndu-se astfel nu
mărul candidaților centrali și spo- 
rindu-se numărul celor locali. Ocu- 
pîndu-se apoi de unele aspecte ac
tuale ale construcției socialiste, el. 
a citat date privind creșterea pro
ducției industriale și agricole din 
ultimii ani.

Vorbitorul s-a ocupat, în conti
nuare, de poziția Ungariei în unele

probleme internaționale. El a ară
tat că relațiile ei cu toate țările so
cialiste au la bază prietenia și co
laborarea reciprocă și că Ungaria se 
pronunță totodată pentru coexisten
ța pașnică a țărilor cu sisteme so
ciale diferite, pentru stabilirea de 
relații cu acele țări cu care pînă 
acum acest lucru nu a fost făcut.

Referindu-se la problema securi
tății europene el a spus că aceasta 
poate fi abordată numai recunos- 
cînd existența celor două state ger
mane și frontierele stabilite după 
cel de-al doilea război mondial.

Jănos Kâdăr a condamnat războ
iul dus de S.U.A. în Vietnam, ex- 
primîndu-și încrederea în victoria 
finală a cauzei poporului vietna
mez.

ROMA 22. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: La 
Roma se desfășoară lucrările Plenarei 
Comitetului Central și Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului Comu
nist Italian. La primul punct de pe 
ordinea de zi, Alessandro Natta, mem
bru al Direcțiunii P.C.I., a prezentat 
raportul „Mobilizarea și acțiunile par
tidului pentru a face ca țara să iasă din 
criza provocată de coaliția de centru- 
stînga". Analizînd situația politică din 
Italia ca urmare a dificultăților ce stau 
în fața guvernului de centru-stînga, în 
ultimele săptămîni, raportul a subli
niat că actualul cabinet nu și-a reali
zat „programul vast înnoitor" pe care 
și l-a propus la constituirea sa.

La punctul doi al ordinei de zi, En
rico Berlinguer, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii P.C.I. va pre
zenta raportul „Lupta pentru pace și 
libertatea Vietnamului și angajarea 
P.C.I. în acțiunile pentru unitatea miș
cării comuniste internaționale".

sinonimă cu „sindicatul crimei în 
Statele Unite" și este considerată 
ca o „verișoară" mai ttnără a 
Mafiei din Sicilia. De aceea, pro
babil a declarat Peterson că mi
nisterul său a pus sub anchetă 
3 115 criminali notorii ca și mii 
de întreprinderi în care s-au 
strecurat „reprezentanții" Mafiei 
americane.

■ PHENIAN. Agenția A.C.T.C. a dat pu
blicității un comentariu în legătură cu 

conferința țărilor membre ale Comisiei 
O.N.U. pentru reunificarea și refacerea 
Coreei, care s-a deschis la Tokio la 22 fe
bruarie. După ce arată că această comisie a 
fost creată in mod ilegal, imediat după 
semnarea armistițiului din Coreea și nu 
are competența de a rezolva probleme le
gate de reunificarea țării, comentariul sub
liniază că problema coreeană este problema 
internă a unei singure națiuni și că este 
inadmisibil amestecul oricăror forțe externe. 
Poporul coreean este ferm hotărît să obțină 
retragerea trupelor americane din Coreea 
de sud și reunificarea prin forțe proprii a 
țării.

■ BONN. Fritz Erler, președinte al grupu
lui parlamentar social-democrat în 

Bundestag și vicepreședinte al Partidului 
Social-Democrat, a încetat miercuri dimi
neața din viață.

■ PEKIN. Agenția China Nouă anunță că 
la 20 și 21 februarie, avioane america

ne au pătruns în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, in zona insulei Hainan 
vincia Guandun. Ele au atacat 
țiuni pescărești aflate în golful Bac Bo. 
Purtători de cuvînt ai Ministerului Afa
cerilor Externe și Ministerului Apărării 
Naționale au fost autorizați să dea State
lor Unite serioase avertismente în legătură 
cu aceste grave provocări.

din pro- 
ambarca-

■H DAMASC. Miercuri o adunare a marcat 
aniversarea a nouă ani de la unificarea 

Egiptului cu Siria, act ce a fost anulat în 1961 
în urma unei lovituri de stat. La adunare a 
luat cuvintul șeful statului, Nourredin El 
Atassi. La Cairo, președintele Nasser a 
rostit o cuvîntare radiodifuzată.

■| BERLINUL OCCIDENTAL. La postul 
de radio vest-berlinez, Gerhard Dane- 

lius, președintele P.S.U.G. din Berlinul 
occidental, a chemat pe alegători să vo
teze, la 12 martie, la alegerile pentru Adu
narea orășenească de deputați, pe candi- 
dații P.S.U.G.

TITLURI DE 
ÎMPRUMUT

tem munci. La ce bun să 
cerșești cîțiva dolari 
care nu ajung nici măcar 
pentru construirea unei 
căi ferate ?". De altfel, 
referindu-se la noua poli
tică de dezvoltare a eco
nomiei naționale, preșe
dintele republicii spunea : 
„Cadourile sînt rare. Dar 
chiar cînd le primești,

care își reexports benefi
ciile”. Și Nyerere a con
chis : „Noi am făcut deci 
o greșeală contînd pe ca
douri ca mijloc de dezvol
tare a țării noastre. Avem 
o țară vastă și 20 milioa
ne de brațe da muncă”.

Tanzania are într-ade- 
văr întinse terenuri culti-

Zile istorice
pentru Tanzania
ta este calea cea mai 
sigură spre consolidarea 
independenței și lichida
rea grelei moșteniri a co
lonialismului. Și există 
dorința de a munci, do
rință izvorîtă din expe
riența de pînă acum, care 
a arătat că, așa cum îmi 
spunea un lider tanza- 
nian, „nu-ți poți construi 
țara cerșind. Bani sufi- 
cienți nu avem dar pu-

aceasta nu rezolvă nici 
o problemă. împrumutu
rile sînt preferabile, de
oarece ele ne obligă să 
muncim pentru a le ram
bursa. Apelul la investi
ții străine poate să deter
mine intrarea de devize, 
dar aceasta înseamnă ca 
noi să acceptăm încredin
țarea economiei și a inde
pendenței noastre în mîi- 
nile companiilor străine

vabile. Se consideră că 
dezvolfîndu-se agricultu
ra pot fi rezolvate nu nu
mai problemele aprovi
zionării țării, dar vor spori 
și exporturile. Factorii de 
răspundere din Tanzania 
s-au convins că numai 
valorificînd resursele ță
rii se vor putea satisface, 
pentru început, nevoile e- 
lementare ale poporului:

asigurarea cu locuințe, a- 
llmente, îmbrăcăminte, 
asistența medicală, dez
voltarea educației, ceea 
ce va permite ascensiu
nea continuă a țării pe 
treptele progresului și ci
vilizației.

Desigur, o dată măsu
rile de naționalizare a- 
doptate, rămîn multe 
probleme de reglementat. 
Ceea ce am putut să con
stat aici, în primul rînd, 
este satisfacția populației 
muncitoare care se revar
să în entuziaste mitinguri 
și demonstrații la Dar es 
Salaam, ca și în alte ora
șe din țară. Forțele retro
grade nu cedează însă 
de bună voie terenul. 
Cele mai înverșunate se 
arata a fi companiile stră
ine. în culise nu sînt 
excluse manevrele ce
lor deposedați. Este e- 
videntă o anumită încor
dare. Unii nu exclud chiar 
posibilitatea sosirii lio
tei a Vl-a americane din 
Mediterană în apropie
rea coastelor tanzaniene 
pentru 
tecția 
dentale 
giune.

Dar viața 
ză cursul, 
simt importanța 
tor zile în istoria țării lor.

a asigura pro- 
intereselor 
în

occi- 
această re

își urmea- 
Tanzanienii 

aces-
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Descoperirea

MOSCOVA. — După 
cum anunță agenția 
TASS, medicul sovietic 
Viktor Knijnikov, a 
descoperit că consecin
țele grave provocate 
organismului uman de 
stronțiul radioactiv pot 
fi combătute prin in
troducerea în orga
nism, în anumite doze, 
a fluorului care are 
capacitatea de a redu
ce stronțiul din țesu
tul osos.

Pînă acum nu s-a 
putut găsi nici un mij
loc pentru protecția 
omului împotriva ac
țiunii stronțiului-90, e- 
lement foarte periculos 
deoarece, ajungînd în 
organism, exercită o 
influență nefastă pe o 
perioadă extrem de 
lungă (perioada de în- 
jumătățire a stronțiu- 
lui este de peste 27 de 
ani).

Pentru a ajunge la 
descoperirea sa Viktor 
Knijnikov a făcut ex
periențe pe mii de ani
male șl cercetări în

făcută de un medic sovietic

legătură 
persoane 
orașe în 
băut conține un pro
cent ridicat de fluor. 
Valoarea descoperirii 
sale constă în faptul

cu 24 000 de 
din diferite 
care apa de

că metoda sa de com
batere a pericolului 
stronțiului este simplă 
și accesibilă : este su
ficient de a adăuga 
apei de băut o anumită 
cantitate de fluor.

Există magazine 
care închiriază 
trusouri pentru 
miri și mirese. 
Tot astfel, un in
genios traficant

tji deschisese vad la Lucera în 
Italia pentru amatorii de distinc
ții onorifice și titluri nobiliare, 
contra unor prețuri... princiare. 
Afacerea a mers cît a mers pînă 
cînd unul din principalii cli- 
enți și-a văzut titlul contestat 
de autoritățile judiciare. Tribu
nalul din Lucera s-a sesizat, iar 
40 de persoane au fost condam
nate la pedepse între 1—5 ani. 
Un amănunt semnificativ: însuși 
conducătorul bandei de falsifica
tori este un „prinț" de îm
prumut.

la Închiderea ediției

SINUCIDERE
SAU ASASINAT?

Prima repercusiune a declarațiilor procurorului 
districtului Orleans (S.U.A.)

NEW ORLEANS 22 (Agerpres). — 
David Ferrie, unul din personajele al 
cărui nume a fost menționat In anche
ta întreprinsă de procurorul districtu
lui Orleans, Jim Garrison, In legătură 
cu asasinarea președintelui Kennedy, 
a fost găsit miercuri mort. In aparta
mentul său. Poliția din New Orleans

a afirmat câ „ar putea f! vorba de a 
sinucidere".

Se reamintește că, în urmă cu cîte- 
va zile, procurorul Garrison a făcut 
cunoscut că a hotărît să întreprindă 
personal o anchetă deoarece asasina
rea președintelui Kennedy ar fi rezul
tatul unui complot pus la cale de ora
șul New Orleans.
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