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în furnale s-a plămădit o nouă 

șarjă

Foto î S. Cristian

ECONOMIA NAȚIONALĂ ARE
NEVOIE DE OȚELURI ALIATE

Ce întreprinde 
Ministerul In
dustriei Meta
lurgice pentru

în regiunea Dobrogea

Recolte mari 
se pot obține 
nu prin indicații 
șablon, ci prin 
executarea di
ferențiată a lu
crărilor 
măvară

ln scopul aplică
rii diferențiate a 
lucrărilor agricole 
de primăvară, con
diție hotărîtoare 
pentru obținerea u- 
nor recolte mari, 
publicăm, în conti
nuare, recomandări 
ale specialiștilor. 
Articolul de față se 
referă la măsurile 
agrotehnice care 
trebuie aplicate în 
Dobrogea.

lor sporite de îngrășă
minte care au fost apli
cate. în ce privește exe
cutarea anumitor lucrări, 
nu se pot da indicații 
generale, șablon. Ele tre
buie aplicate diferențiat

în interiorul fiecărei uni
tăți, de la tarla la tarla 
și chiar pe porțiuni mai 
mici,

O mare atenție trebuie 
acordată îngrijirii semă
năturilor de toamnă. 
Grăpatul de primăvară 
cu grapa stelată sau sa
pa rotativă cu colții în
torși înapoi va fi făcut 
numai acolo unde solul 
este prea tasat și a for
mat crustă groasă, iar 
Îdantele suportă această 
ucrare. Grăpatul se va 

executa numai după ce, 
în prealabil, s-a făcut o 
încercare pentru a se 
vedea efectele asupra 
plantelor. Lucrarea tre
buie aplicată cu mult 
discernămînt, numai 
dacă este necesară, iar 
culturile nu suferă, și 
sițb directa supraveghe
re a inginerilor agronomi 
din unități.

Greșterea temperaturii 
solului impune grăbirea 
semănatului la culturile 
timpurii. Datoria spe-

Dr. ing. Horia SIMOTA
Stațiunea 
experimentală 
Dobrogea

(Continuare 
în pag. a III-a)

A RĂSPUNDE
ACESTEI CERINȚE ?

Tendințele moderne în dezvoltarea industriei’ construc
toare de mașini, diversiticarea producției și valorificarea 
superioară a metalului în aceasta ramură a economiei na
ționale, pun în fața siderurgiei sarcina de a asimila și pro
duce noi mărci de oțeluri și în cantități tot mai mari. După 
cum se știe, la plenara C.C. al P.C.R., din decembrie 1966 
s-a subliniat necesitatea ca, în anul 1967 și în anii următori, 
să se depună eforturi mai mari pentru a se lichida rămîne- 
rile în urmă existente în domeniul siderurgiei, îndeosebi în 
ceea ce privește producția de oțeluri speciale.

‘Ce s-a întreprins în această direcție ? Participă mai activ 
siderurgia la realizarea unor noi mărci de oțeluri ? Sînt soli
citate oțelurile aliate de către proiectanți și industria con
structoare de mașini ? Iată întrebări la care Combinatul 
siderurgic Reșița nu poate da un răspuns pozitiv.

— Industria constructoare de 
mașini — ne-a spus tov. ing. ION 
POTOCEANU, director general al 
Combinatului siderurgic Reșița — 
are sarcina să fabrice mașini și 
utilaje îritr-o gamă variată, cu un 
gabarit mai redus și parametrii 
tehnici și calitativi la nivelul celor 
mai bune realizări similare pe plan 
mondial. Se înțelege că îndeplini
rea acestui deziderat economic ma
jor este nemijlocit legată de fabri
carea unui sortiment larg de oțe

luri aliate și înalt aliate. Sarcinile 
încredințate nouă, în această di
recție, de către Ministerul Indus
triei Metalurgice, nu reflectă posi
bilitățile combinatului. De pildă, 
pentru anul acesta ponderea oțe
lurilor aliate în totalul producției 
ce o vom realiza reprezintă doar 
4,05 la sută. Deci, de la bun înce
put, chiar prin plan sîntem limitați 
în fabricarea unei cantități sporite 
și a unei game variate de noi 
mărci de oțeluri.

SPORT

, Imagine din meciul I.C.F.- 
Politehnica, derbiul stu
dențesc bucureștean al 
campionatului categoriei 
A. După o dispufb foar
te strînsâ, victoria a re
venit primei formații cu 

scorul de 57—54
Foto : M. Cioc

HANDBAL: Dinamo 
București în semi
finalele „C. C. E.“•
Echipa de fotbal a 
României pentru me
ciul cu Franța•
Campionatul 
mondial de ho
chei pe gheață

Rugbiștii gri vițe ni 

în dificultate•
VOLEI, BAS
CHET - rezul
tate tehnice•
Alte știri din țară și de 
peste hotare•
Un frumos succes 

al lui IIie Nâstase

In ziarul de 
AZI: ■ Măsurile 

de igienă sînt un 

atribut al bunei 

deserviri. De ce 

nu sînt respec

tate? ■ Din pro

gramul emisiuni

lor radiofonice 

■ Nu e liniște la 

Santo Domingo

— Aveți condiții de tehnicitate 
pentru a realiza oțeluri aliate de 
calitate corespunzătoare în cuptoa
rele Martin ? Punem această în
trebare. deoarece știm că oțelurile 
aliate sînt de obicei repartizate de 
către minister să le realizeze oțe- 
lăriile cu cuptoare electrice. Cred 
că dacă s-ar putea realiza măcar 
o parte din acestea in oțelăria 
Martin, ar însemna multe avantaje. 
In primul rînd, ar fi mai ieftine, 
iar în al doilea rînd s-ar crea po
sibilitatea.. c» oțțiățiile. elecjtrice să 
realizeze oțeluri înalt aliate.

— Indiscutabil că siderurgia 
poate ' să realizeze în cuptoare 
Martin mult mai mult decît în 
prezent. Aș da un exemplu. Uzina 
metalurgică din București livrează 
laminoarelor din Reșița cîteva sor
timente de oțeluri aliate. In luna 
ianuarie însă, laminoarele noastre 
erau puse în situația de a nu-și 
realiza sortimentele stabilite și, 
deci, de a nu respecta Contractele 
față de beneficiari, din cauză că 
uzina bucureșteană nu ne trimi
tea Oțelul solicitat. In această si
tuație, am recurs la oțelăria noa
stră, care nu are cuptoare electrice, 
reușind să fabricăm o mare parte 
din oțelurile care trebuia să ne 
vină din această uzină. Aceasta 
demonstrează că, atunci cînd s-a 
făcut repartizarea sortimentelor de 
oțeluri de către minister, nu s-a 
ținut cont, de posibilitățile siderur
giei. Dacă se avea în vedere acest 
lucru, multe mărci de oțeluri aliate 
se puteau realiza în cuptoare Mar
tin, care pot da o producție mai 
mare, mai ieftină. In plus, se

creează posibilitatea ca în cuptoa
rele electrice să se fabric® oțe
luri înalt aliate, îmbunătă/ind în 
același timp structura importului 
prin mărirea gamei de oțeluri a- 
liate și slab aliate fabricate în 
țară.

Din cele relatate de directorul 
general al combinatului rezultă 
clar că siderurgiștii sînt hotărîți 
să dea viață sarcinilor trasate de 
partid. Au capacitate, au posibili
tate și dorința de a mări numărul 
sortimentului de oțeluri aliate. Este 
de neînțeles de ce Ministerul In
dustriei Metalurgice nu a analizat 
cu mai multă temeinicie reparti
zarea prin plan a oțelurilor aliate. 
De ce se subapreciază posibilitățile 
oțelăriilor noastre ? Este oare mai 
ușor să aducem oțeluri aliate din 
import ?

într-o discuție avută cu ing. 
CONSTANTIN URSULESCU, șeful 
serviciului tehnic de la Combina
tul siderurgic Reșița, i-am adresat 
următoarea întrebare:

— De ce nu se introduc cu mai 
mult curaj noile mărci de oțeluri 
în fabricație?

— Nu este o problemă ușoară. De 
fiecare dată cînd întocmim planul 
tehnic ne întrebăm : facem oțeluri 
noi, foarte bine ; dar pentru cine ? 
Ministerul ne repartizează unul 
sau două sortimente noi pe an, 
însă și acestea în cantități foarte 
mici. De pildă, în anul trecut am

Ing. Ion CHIUJDEA 
corespondentul „Scînteii"

!„ARTERE 
I VITALE"
I Plouă cu găleata. Crăpături

le adînci ce crestează în mi
lioane de parcele ogoarele

I insulei absorb cu nesaț apa.
Cînd ploaia încetează, țăranii 
pornesc în grabă la cîmp și I încearcă cu cazmalele grosi
mea stratului de umezeală, 
scrutînd, totodată, orizonturile 

Iîn căutarea altor pete negre 
aducătoare de ploaie. De 
mulți ani pămîntul semiarid 

Ial Ciprului nu a mai înghițit 
atîta apă ca în această iarnă. 
Lacurile de acumulare s-au I umplut pînă la refuz, ceea ce
prevestește o recoltă bogată. 
In Cipru plouă numai iarna. I Ploaia e tot atît de neobișnui
tă vara ca o ninsoare în miez 
de august.

IVara dealurile și cîmpiile 
sînt pîrjolite de dogoarea soa
relui. Turmele migrează spre

însemnări 
de călătorie 
din Cipru

(Continuare în pag. a III-a)

Agricultura Dobrogei 
este caracterizată prin 
lupta continuă cu sece
ta. Efectele ei pot fi 
micșorate prin aplicarea 
măsurilor agrotehnice 
care au ca principal 
scop acumularea și păs
trarea unei rezerve cît 
mai mari de apă în sol. 
Ca urmare a precipitații
lor căzute în timpul 
toamnei și iernii, solul 
este bine aprovizionat cu 
apă pe tot cuprinsul re
giunii. în urma sonda
jelor executate s-a con
statat că solul este u- 
mectat pe o adîncime de 
peste 1,50 metri în ra
ioanele din sudul regiu
nii și între 1 și 1,50 
metri în nordul regiunii 
și zonele limitrofe Du
nării. Prezintă un mare 
avantaj și faptul că sta
rea de vegetație a cultu
rilor de toamnă, cît și 
desimea acestora sînt 
bune. Pierderile suferite 
în timpul iernii au fost 
mici, fără să afecteze 
producția.

în scopul obținerii u- 
nor recolte mari la hec
tar, atenția principală 
trebuie îndreptată spre 
păstrarea în sol a unei 
cantități cît mai mari de 
apă. Aceasta nu numai 
că va constitui o impor
tantă rezervă pentru 
plante, în perioada mai 
uscată, ci va asigura va
lorificarea în cele mai 
bune condiții a cantități-

Capitole
deficitare 
în modelarea 

etică a elevilor

Cunoașteți îndeajuns lo
curile istorice ce evocă 
trecutul glorios al patriei, 
marile virtuți ale poporu
lui nostru ? La răspunsu
rile date la această între
bare în ancheta socială 
publicată recent în „Scîn- 
teia", adăugăm azi părerile 
unor oameni de știință și 
cultură.

ecouri UNDE

It'll! /

opinii
Pe băncile școlii și în familiile 

lor, tinerii de azi sînt tot mai te
meinic pregătiți pentru viață. Do
vada cea mai concludentă o consti
tuie faptul că tînăra generație mun
cește cu elan și pricepere, cu pasi
une și dăruire în intreprinderi sau 
laboratoare, pe ogoare sau institu
ții de cultură, pentru a fructifica 
cunoștințele însușite pe băncile șco
lii, manifestă o înaltă conștiință ce
tățenească, participînd entuziast la 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului de desăvîrșire a construc
ției socialiste.

Dar exigențele societății cresc 
față de fiecare om și școala trebuie 
să le răspundă corespunzător atît 
în ce privește predarea diferitelor 
discipline științifice, cit și în pri
vința perfecționării muncii educa
tive. Ținînd seama de acest dezide
rat, unii dintre specialiștii noștri in 
pedagogie au emis părerea — cred

justificată — că se constată o rămî- 
nere în urmă a educației morale a 
elevilor. Mi se pare că această ră- 
mînere în urmă este tributul dat 
unei concepții care pînă nu de mult 
a inspirat școlii un sistem de educa
ție etică prea general. S-a susținut, 
și nu fără temei, că tineretul e pre
gătit pentru o viață morală prin 
toate verigile sistemului de învăță- 
rnînt și prin întreg ansamblul de 
măsuri instructiv-educative existent 
în școală : prin cunoștințele pe care 
le capătă la discipline ca educație 
cetățenească, educație igienico-sa- 
nitară, prin deprinderile și obișnu
ințele de viață în colectiv, de mun
că, disciplină, comportare civilizată 
pe care le cultivă școala prin în
sușirea treptată a concepției mate- 
rialist-științifice despre natură și 
societate, prin convingerile comu
niste ce i se formează. Ar rămînc 
tinerilor doar să1 valorifice, să 
transfere sistemul de cunoștin
țe, priceperi, deprinderi însu-

Vera Frimu POPOVICI 
lector universitar

(Continuare în pag. a Il-a)

Cum îi cunoaș

tem pe crea
torii de artă 
de odinioară

Certitudinea valorii con
tribuției noastre din tre
cut la dezvoltarea culturii 
mondiale, cunoașterea ma
rilor creatori români, vi
brația emoțională pe care 
o stîrnește apropierea de 
locurile unde au trăit ma
rii noștri înaintași con
stituie un puternic gene
rator de energii în făuri
rea istoriei de azi a patri
ei, în desăvîrșirea construc
ției orînduirii noastre noi, 
socialiste. Iată de ce con
sider necesară punerea în 
relief a oricărui loc isto
ric care poate prilejui o 
confruntare cu trecutul pa
triei, unde fiecare poate 
întrevedea și simți ceva 
din fiorul intens al dra
gostei pentru pămîntul na
tal care a animat inima 
înaintașilor noștri.

S-au făcut și se vor mai 
face multe lucruri bune 
care prilejuiesc „întîlniri 
cu trecutul". Restaurarea 
bojdeucii lui Creangă, la 
Iași (poate prea... lustrui
tă). a casei de la Humu- 
lești (mai autentic ame
najată), ca și evocările 
permanente ale muzeelor 
și caselor memoriale Enes- 
cu și Porumbescu — de la 
București, Dorohoi, Liveni, 
Suceava etc. — sînt măr-

VĂ ÎNTÎLNIȚI
CU TRE-
C U TUL ?
turii ale dorinței de a face 
simțită ambianța în care au 
lucrat acești mari muzi
cieni.

La Iași, în sfîrșit se pare 
că în casa Pogor, unde 
Junimea a inițiat și reali
zat revista „Convorbiri li
terare", nu va mai fi se
diul ,,Sanepid“-ului ci se va 
crea un muzeu al lite
raturii. N-ar fi nimerit 
ca și o altă casă, mai mo
destă, dar care a avut o 
deosebită însemnătate pen
tru cultura muzicală româ
nească să devină și ea casă 
memorială ? Este vorba de 
clădirea fostului Conserva
tor din str. Musicescu. 
Vreme de 7 decenii, aici 
și-au desfășurat, zi de zi, 
activitatea clasici ai mu
zicii noastre : Eduard Cau- 
della. Teodor Burada, Ga
vriil Musicescu, Alexandru 
Zirra și multi alți. Acolo, 
în „salonul" unde încăpeau 
100 de ascultători, și-au 
cîntat ei compozițiile, și-au 
prezentat rezultatele mun
cii pedagogice, au întreți

nut permanent o viață mu
zicală intensă. Acolo, 
George Enescu a cîntat sau 
a repetat cu orchestra, a- 
colo a ținut unica sa „Con
ferință" — în 1930. Se poa
te lăsa în părăsire un a- 
semenea sanctuar al cultu
rii noastre muzicale ? Me
rită el oare soarta avută 
de clădirea Academiei Mi- 
hăilene pe locul căreia s-a 
creat... un spațiu verde ? 
Așa cum s-a protejat sala 
Dalles, din Capitală — la 
fel trebuie respectate alte 
monumente care stau măr
turie vechii noastre cul
turi. Mă gîndesc cu emo
ție la soarta casei care a 
adăpostit tiparnița lui Do- 
softei. ajunsă... magazie de 
sare, și înghesuită între 
alte case. Nu de mult a 
fost degajată, începîndu-se 
lucrările de restaurare... 
care s-au sistat, întrucît 
prin sistematizarea cartie
rului. ea ar cădea în mij
locul ungi magistrale. Di
mensiunile foarte mici ale 
casei permit însă amena

jarea unui rond înconjurat 
de un grilaj — și ea ar pu
tea dăinui mai departe ca 
un valoros monument.

...O strofă din Topîrceanu 
a făcut să-mi vibreze uita
te strune. Dar ce vibrație 
poate produce bustul lui 
Topîrceanu așezat la Iași pe 
un soclu vechi și cu numele 
stilcit scris, rămînînd vizi
bilă și ștersătura numelui 
fostului titular al acestui 
soclu. Pe soclu, nici urmă 
de vreo indicație, pentru a 
„justifica" — parcă — lo
cul dosnic ales.

Ne întîlnim cu amintirea 
lui Enescu la Bîrlad, în 
parc, în holurile Conserva
torului și Filarmonicii ie
șene, dar pentru tînărul 
care trece pe str. George 
Enescu din Iași există oare 
vreo indicație care să-i a- 
tragă atenția și să-i arate 
unde și cînd a locuit pe 
aici marele muzician ? Nu. 
Nici Conservatorul ieșean 
n-a inițiat, în afară de afir
mări sporadice la solemni
tăți, în materiale de presă 
și afișe, o prea largă și 
permanentă informare a 
publicului, ca acesta să 
știe că în sala cea mai 
spațioasă a sa au cîntat o- 
dinioară Liszt, G. Stephă- 
nescu sau Darclee.

...Cit de necesar ar fi ca 
Blajul lui Iacob Mure- 
șianu. Lugojul lui Ion Vidu, 
Brașovul lui Gheorghe

regiunile submuntoase, unde 
mai pot găsi cîte un petec cu 
iarbă. La orele prînzului nu 
vezi țipenie de om pe ogoare ; 
la ie! pe străzile orașelor. 
Văzduhul tremură ca o gela
tină transparentă, iar Fata 
Morgana o poți întîlni pretu
tindeni. Viața pare paralizată. 
Spre seară, însă, cînd briza 
mării pătrunde printre cele 
două lanțuri de munți care 
străbat insula în lung, viața 
renaște, pulsul i se accelerea
ză, vrînd parcă să recupereze 
timpul pierdut. Țăranul mun
cește de aceea pîna la ore 
tîrzii pe ogoare. Coșurile fa
bricilor fumegă pînă la miezul 
nopții. Pe străzi animația se 
potolește foarte tîrziu.

Acesta este sezonul cînd se 
golesc unul după altul lacu
rile de acumulare destinate 
irigațiilor, cînd depozitele de 
apă potabilă scad la niveluri 
amenințătoare, iar incendiile 
pîrjolesc pădurile. Apa este 
problema nr. 1 a economiei ci
priote. Cînd sezonul ploios se 
prelungește, însă, pînă în pri
măvară, s-a constatat că agri
cultura își sporește producția 
cu 40—50 la sută. într-o con
vorbire pe care am avut-o cu 
ministrul agriculturii al Cipru
lui, am fost informat despre 
preocupările guvernului în do
meniul irigațiilor și implicit al 
satisfacerii nevoilor populației, 
în cadrul unui program eșalo
nat pe cinci ani (1961—1965) 
au fost amenajate pentru iri
gații 57 OOfl ha, adică 13 
la sută din suprafața ara
bilă a țării. Din cele 50 de 
bazine și lacuri mici de acu
mulare existente în prezent pe 
întregul teritoriu al insulei, 30 
au fost construite în acești ani 
din fonduri alocate de stat.

Cercetările întreprinse re
cent au dus la descoperirea 
unor importante bazine de 
apă și rîuri subterane cu de
bite apreciabile. Acestea pot 
fi imediat exploatate cu chel
tuieli minime. Pentru construi
rea barajelor și pentru cerce
tări în domeniul irigațiilor 
s-au alocat în ultimii cinci am 
ionduri ce depășesc 20 000 000 
dolari.

în timpul deplasărilor prin 
Cipru am avut posibilitatea 
să văd numeroase baraje și 
lacuri de acumulare, construi
te în ultimii ani. Apa rîurilor. 
mai abundentă în timpul iernii, 
este economisită pentru irigații 
fiind pompată prin păianjeni-

C. ALEXANDROAIE

(Continuare în pag. a IV-a)
(Continuare in pag. a III-a) I_________ J
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luni
raid-anchetă prin unitățile de alimentație publică

DIN PROGRAMUL
EMISIUNILOR RADIOFONICE

20 MARTIE 26 MARTIE

MASURILE DE IGIENĂ SÎNT
Din nou la pescuit

Foto : M. Andreescu

UN ATRIBUT AL BUNEI DESERVIRI
DE CE NU SlNT RESPECTATE?

Bufet, bodegă, restaurant. Unităfi cu profiluri variate, fiecare cu 
o fizionomie aparte, determinată de prevederile legale de funcțio
nare, de clientela pe care și-a format-o și de cerințele acesteia, de 
spiritul gospodăresc al personalului. Este cazul să repetăm, înainte 
de toate, un adevăr pe care alimentația publică nu a reușit încă să-l 
înțeleagă pe deplin : satisfacerea diverselor gusturi și cerințe aie 
publicului este oblig (ia sa majoră. Nu vom insista însă — în arti
colul de fajă — asupra acestui aspect. Ci asupra altuia, strîns și 
direct legat de primul : cum sînt respectate, ce loc ocupă, în an
samblul preocupărilor, criteriile igienei 1 In investigațiile întreprinse 
prin unităfi ne-au însofit reprezentanți ai inspectoratelor sanitare de 
stat.

an

X om da întîietate bufetelor. Sînt 
mai numeroase și mai solicitate. Ia- 
tă-ne la bufetul „Alba" al comple
xului comercial „Titan" din Capita
lă. Ai impresia că ai venit în vizită 
la oameni primitori, care ți-au pre
gătit anume o casă ca o floare, masă 
aleasă și atenție ca pentru oaspeți de 
zile mari. S-a făcut aici — intențio
nat sau nu — o experiență intere
santă : unitatea e condusă și gospo
dărită exclusiv de femei (responsabil 
Elena Vasilescu). Și experiența a reu
șit : în local, în bucătărie, magazii de 
depozitare și celelalte anexe — o cu
rățenie exemplară. Se simte spiritul 
ordonat, minuțiozitatea cu care gos
podina se apleacă asupra fiecărui a- 
mănunt. Ca acasă. Și nu este puțin 
lucru.

Iată însă și opusul : bufetul „Dris- 
tor", situat într-un local vechi, de
gradat, cu tavanul într-o parte gata 
să cadă, cu pereții bucătăriei cră- 
pați, grupul sanitar insalubru „între
gind" întreaga imagine. „E una din 
„bombele" noastre — explică docto
rul Ivașcu, inspector sanitar în raio
nul Tudor Vladimirescu. Localul ur
mează să fie închis în acest an". Dar 
pînă va fi închis ?

Cu asemenea „bombe" se prezintă 
și un centru raional ca Horezu, im
portant punct turistic, frecvent vizi
tat. La restaurantul nr. 1 din loca
litate, magazia de alimente și labora
torul de cofetărie au fost plasate în 
imediata apropiere a unui grajd. 
Iar la bufetul de produse lactate, 
tacîmurile, paharele se spală în 
lighean, nu se clătesc în apă curgă
toare — abatere de la normele igie
nei de care ne lovițn, în paranteză 
fie spus, la mai toate bufetele tea
trelor și caselor de cultură. Și pen
tru că veni vorba de pahare, să ne 
întoarcem la bufetul automat „Pa
tria", din plin centrul Capitalei. Aici, 
rujul rămas pe pahare face de multe 
ori parte dintre „deliciile" acordate 
gratuit consumatorilor, deoarece apa
ratele de spălat nu au jeturile destul 
de puternice și de bine reglate ca să 
le curețe cum trebuie.

Se spune, și pe bună dreptate, că 
unitățile de alimentație publică sînt 
o carte de vizită a localităților res
pective. Uneori însă pătată.

știu, nu se ține seama de ele. 
Ele nu pot fi apreciate altfel decît 
ca manifestări ale lipsei de respect 
și de grijă față de consumator. Mă
surile de igienă, curățenia exemplară 
sînt un atribut al -bunei deserviri.

Un alt aspect. In toate orașele a 
devenit o tradiție organizarea unor 
expoziții de mîncăruri la vedere, în 
vitrine. Inspectoratele sanitare le 
permit, dar în anumite condiții : pre
paratele să fie acoperite, privitorii să 
nu aibă acces direct la ele, în așa 
fel ca prin strănut ori tuse să nu de
vină dăunătoare celor care le-ar con
suma ulterior. Dispozițiile sînt însă 
încălcate. Pentru organizarea expozi
țiilor culinare trebuie create și con
diții prealabile : galantare din sticlă, 
închise, cu răcire sau nu, în funcție 
de produsele care se prezintă. Și a- 
tunci expozițiile pot ține tot anul, zi 
și noapte, nu numai în așa-numita 
„lună a preparatelor culinare".

Jocul
de-a sancțiunea

Sînt însușite 
noțiunile 
de sanminim ?

Toți lucrătorii rețelei de alimenta
ție publică au urmat cursurile fie 
minim sanitar, au învățat regulile de 
păstrare a alimentelor. Sînt respecta
te aceste reguli ? Apelăm tot la fap
te. La bufetul „Lacto" de pe bd. 
Republicii, colț cu calea Moșilor, în 
ziua vizitei noastre se puteau ve
dea ouă crude păstrate în vitrina fri
gorifică, alături de șuncă și prepa
rate cu maioneză, care oferă exce
lente medii de cultură pentru micro
organismele de pe coaja ouălor. La 
bufetul „Someș" din Calea Moșilor 
portocalele erau în frigider, iar mîn- 
căruri cu sos, ușor degradabile, pe o 
masă alături. Deși unele lucruri se

Dr. Ignătescu, de la Inspectoratul 
sanitai de stat al Capitalei, ne-a vor
bit despre măsurile luate în ultimii 
ani pentru pregătirea lucrătorilor din 
comerț. Prin cursurile de minim sa
nitar au trecut peste 83 000 de sala- 
riați din sectorul alimentar al; Capi
talei. In același timp, anul trecut s-au 
efectuat în aceste unități 40 227 de 
controale (în medie 12 pe fiecare u- 
nitate), s-au aplicat peste 5 000 de a- 
menzi persoanelor sau întreprinderi
lor de alimentație publică care an 
contravenit normelor de igienă ; de 
asemenea, s-au dat numeroase deci
zii de închidere a unor localuri.

In ciuda unei asemenea activități
— care și-a dat, neîndoios, roadele
— se pot face zilnic constatări gra
ve. Aceasta mai ales din cauză că, 
de multe ori, sancțiunea nu este efi
cientă. Constantin Iliescu, responsabi
lul bufetului din gara Pitești, este 
recidivist în materie de încălcare a 
regulilor de igienă. Nori de fum, în- 
groșați de praf de mătură, plutesc a- 
menirițător deasupra tăvilor cu pre
parate. A fost amendat nu o dată. 
Dar, imediat, încep să sune telefoa
nele de „apărare'* dc la cabinetul pre
ședintelui de sfat regional. Și amen
zile sînt anulate 1 ,

La Oradea, contrar avizelor In
spectoratului sanitar de stat, func
ționează în condiții necorespunzătoa
re restaurantul „Ciuperca", Pe tra
seul turistic Oradea -Cluj, restauran
tul „Piatra Craiului", socotit unitate 
reprezentativă, nu are încă toate a- 
menajările obligatorii. La restaurantul 
de la Băile Felix și la bufetul de lin
gă ștrand nu există condițiile pre
scrise de spălare a veselei. După cum 
ne informează dr. Nicolae Făt, de la 
Inspectoratul regional de stat pentru 
igienă, repetatele avertismente și a- 
menzi n-au dus la lichidarea lipsuri
lor.

Un exemplu similar, transmis de 
dr. Lucia Badea din Tulcea : între
prinderea locală de hoteluri și ali
mentație publică a fost amendată cu 
2 500 de lei pentru nerepararea unor 
instalații sanitare la localurile din

Sulina. A trecut mai bine de un 
de atunci, dar măsurile nu s-au luat. 
Pentru că, de multe ori, organele co
merciale așteaptă să se dea nu una, 
ci un șir de amenzi, ba chiar și de
cizii de închidere a unor localuri pînă 
să se hotărască să ia măsurile reco
mandate de inspectoratele sanitare. 
Apar și situații de-a dreptul ciudate : 
Inspectoratul sanitar Argeș a primit 
o adresă prin care conducerea bufe- 
tului-restaurant „Topoloveni" anunță 
„că nu mai dispune de bani pentru 
remedierile igienico-sanitare propuse 
de organele sanitare deoarece sumele 
au fost consumate de... amenzi" ! Nu 
era preferabil să aplice măsurile in
dicate de inspectorat ? Și apoi, de ce 
neglijența unor proști gospodari să 
fie acoperită din buzunarul statului ?

în încheierea raidului de față, e- 
fectuat cu colaborarea unor repre
zentanți ai inspectoratelor sanitare din 
București și din țară, am avut o dis
cuție cu tov. dr. Emilian Ciobotaru, 
inspector general adjunct de stat în 
Ministerul Sănătății și Prevederilor 
Sociale, și cu lucrători ai Inspectora
tului Central. Insistînd asupra serio
zității cu care medicii igieniști tre
buie să-și exercite în continuare a- 
tribuțiile, interlocutorii noștri au sub
liniat un adevăr de necontestat : dacă 
inspectorii comerciali de stat și-ar face 
datoria cu toată exigența și în ceea 
ce privește starea igienico-sanitară a 
unităților de alimentație publică, in
spectoratele sanitare s-ar putea de
dica mai mult problemelor medicale 
și nu s-ar mai ocupa de cele gospo
dărești, cum se mai întîmplă. Misiu
nea medicilor igieniști este mult mai 
complexă și ea trebuie să fie înțeleasă 
ca atare și de organele comerțului.

Tot atît de adevărat e și faptul că 
legislația noastră este încă prea blin
da cu recidiviștii în materie de aba
teri igienico-sanitare. De aceea ar 
merita studiată propunerea ca acolo 
unde din rea voință ori neprftepere 
sînt încălcate repetat prevederile igie
nico-sanitare, lezînd interesele unui 
public larg, organele Procuraturii, la 
sesizarea inspectoratelor sanitare, să 
sprijine închiderea unor localuri ne
corespunzătoare. De vreme ce au fost 
stabilite răspunderi pentru respectarea 
normelor sanitare, sa fie date și mij
loace adecvate pentru atingerea 
scopului urmărit.

• Teatrul de Comedie :
TROILUS ȘI CRESIDA — 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sabia 
nr. 76 A) : FEMEIA MARII 
(spectacol prezentat de Teatrul 
de stat din
• Teatrul 
Magheru) : 
CIUDAT
• Teatrul Muncitoresc C.F.R. (în 
sala Studio a Teatrului National 
„I. L. Caragiale") : OMUL CARE 
A VĂZUT MOARTEA — 19,30.
• Teatrul Mic : AMOOOR — 
19,30, (în sala Comedia a-Teatru- 
lui Național „I. L. Caragiale") : 
DOI PE UN BALANSOAR 
(spectacol amînat din 27 februa
rie) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savov) : PARADA 
REVISTEI — 19,30.

Constanța) — 19,30. 
„C. I. Nottara" (sala 

ACEST ANIMAL 
- 19,30.

cinema

Al. PLĂIEȘU
cu sprijinul corespondenjilor 
regionali

(Urmare din pag. I)

Ieri dimineață s-a dat startul într-o competiție menită să cultive încli
națiile în arta scrisului în rîndurile elevilor din școlile generale de opt ani. 
Este vorba despre Concursul dc compuneri literare organizat de Consiliul 
National al Organizației Pionierilor și Ministerul învățămîntului. Concurentii, 
numeroși pionieri și școlari, cu aptitudini ce se vădesc de pe acum în dome
niul creației literare au scris ieri compuneri oglindind dragostea pentru pa
trie și pentru frumusețile locurilor natale, sau exprimînd gînduri despre pro
fesori și prieteni îndrăgiți, visuri de viitor. Cele mai bune lucrări vor fi pu
blicate. in revistele de specialitate, iar autorii lor vor fi premiați. Foto : M. Cioc

șite în viața lor cotidiană. 
Realitatea însă 
strează că acest I 
se produce deseori 
ios.

Cred că e cazul 
dăm în consecință 
fructificarea unei 
tradiții a școlii românești 
— aceea de a introduce 
în planurile de învățămînt 
la școlile de toate gradele 
ore de educație morală. 
Devenită obiect de învăță
mînt, eșalonat pe ani de 
studii cu o programă și 
manuale întocmite con
form cu principiile și me
todele didactice științifice, 
etica marxistă ar oferi e- 
levilor posibilitatea unei 
abordări succesive, siste
matice, pe măsura vîrstei 
și capacității de compre
hensiune, a temelor spe
cifice acestei discipline.

Socotim că problematica 
de familie cu implicațiile 
ei sociale trebuie să intre 
mult mai mult în atenția 
școlii. Stă în puterea 
școlii să cultive la tineri 
sentimente și deprinderi 
cum ar fi: dragostea de 
mamă, respectul și aju
torul filial datorat părin
ților, respect față de toți 
membrii adulți din fami
lie, puritate în relațiile 
de prietenie dintre fete și 
băieți, sentimentul dato
riei și onoarei, al grijii 
fată de om etc.

Nu am putea spune că 
asemenea probleme rămîn 
complet în afara preocu
părilor școlii noastre. Dar 
elevii iau cunoștință des
pre ele în mod cu totul 
neorganizat, sporadic, în- 
tîmplător, atît cît înles
nește programa și cînd 
sînt întîlnite în contextul 
lecturilor literare, la lec
țiile de istorie, de geogra
fie, științe naturale, mu
zică sau cînd temele res-

demon
transfer 

i anevo-

să ple- 
pentru 

vechi

PROGRAMUL I : Sfatul me
dicului : Primăvara 
reumatice (9,30). „La 
ulicioară" — muzică 
(9,35). Cîntece de Ion ______ ..

Darclee (10,03). Roza vînturilor. Din. cuprins : „Focul con
tinuu" (reportaj de la Combinatul siderurgic Reșița) —
(10.30) . Afiș radiofonic. Emisiunile culturale ale săptâmînii
(11.20) . „Să cînțe tinerețea" — muzică ușoară (11,30). Va
rietăți muzicale (13,00). Din comoara folclorului nostru 
(17,10). In jurul globului (18,03) Ritmurile cincinalului 
(18,40). Concert de melodii românești (19,35). Teatru radio
fonic. Premiera „Tristan și Isolda"
(20.30) . PROGRAMUL II : Concertul pentru Vioară și or
chestră de Dumitru Capoianu (9,03). Miorița. Comori fol
clorice pe Valea Almajului (10,05). Sonata romantică : So
nata nr. 9 in Si major pentru pian de Franz Schubert
(10.20) . Pagini din opera „Cenușăreasa" de Rossini (11,20). 
De toate pentru toți (12,10) Vreau, să știu. înaintași dc 
seamă ai științei și tehnicii românești : Ion Paulat, con
structorul primului hidroavion românesc (15.30). Concertul 
pentru orchestră de coarde de Ion Dumitrescu (16,30). 
Actualitatea teatrală. Din cuprins : De ce nu i-am văzut 
de multă vreme pe scenă 7 Spectatorii întreabă, oamenii 
de teatru răspund (17,40). Din folclorul muzical al popoa
relor (18.35). Premiere muzicale radiofonice (19.05). Viața 
de concert a Capitalei (19.50). Antologia discului : Emi
siuni consacrate lui Dinu Lipatti (21,45).

și durerile 
mindra pe 

populară 
Hartulary-

de Jean de Beer

PROGRAMUL I : Actualita
tea agrară. Din cuprins : Sporul 
recoltei se cîntărește încă de pe 
acum (6,15). Sfatul medicului : 
Controlul periodic ginecologic

(9.30) . „Să cîntăm împreună" — emisiune muzicală pen
tru cei mici (10,30). Pe scenele cluburilor : Inscripții la 
porțile focului. Radioreportaj hunedorean (11,20). Orches
tra ansamblului folcloric „Perinița" și soliștii săi (15.00). 
Ansambluri artistice școlare în studiourile noastre : for
mația de muzicuțe a Palatului pionierilor din Capitulă.
(16.30) . Luminile rampei. înregistrări din spectacolele 
Teatrului muzical din Constanta (16.40). Dialog cu ascul
tătorii. Emisiune de Corneliu Leu (18.40). Ediție radiofo
nică : Ion Luca Caragiale. Lucrări dramatice mai puțin

marți

• RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran 
panoramic (seria I) : PATRIA — 9; 12; 15; 
18; 21.
• DRAGA BRIGITTE — cinemascop : RE
PUBLICA - 9,15; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15. 
EXCELSIOR — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,30:
21, FLAMURA — 9,30, 12; 15; 18; 20,30 (la
toate completarea Imprudenții), CAPITOI. 
(completare Muntele) — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY
VALANCE : BUCUREȘTI - 8,45; 11,15; 
13.45 16.15; 18,45; 21, GRIVIȚA - 10,15; 12,45; 
15,15; 17,45; 20,15, MELODIA —..................
16,30; 19; 21,15. MODERN - 9;
16; 18,30; 21.
• NU SÎNT DEMN DE TINE și FIDELI
TATE : LUMINA — 9,15; 13,15; " "
« CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : LU
CEAFĂRUL (completare Cinci săpfămîni în 
balon) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FES
TIVAL (completare Expoziția „Dezvoltarea 
știinfei în România") — 8,45; 11;
18.30 ; 21. FEROVIAR (completare
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• MICUL REBEL : CINEMATECA
• CIOCIARA : CENTRAL — 9; 
17,45; 20,30.
• MONDO CANE (ambele serii) :
— 10; 16; 19,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : DOINA - 
9; 10.
• ZORBA GRECUL : DOINA — 11,30; 15,15; 
18; 20.45, MUNCA — 15; 17,45; 20,30.
• JUANA GALLO — cinemascop : VICTO
RIA — 8,45; 11; 13,30; 16, CIULEȘTI - 
15,30; 18; 20,30. MIORIȚA — 9,45; 12; 14,15: 
16,30; 18,45; 21. FLACĂRA — 15,30; 18:
20.30
• MOSUL MOSHI — ALO, JAPONIA ! : 
TIMPURI NOI (completare Surogat) — 9—21 
în continuare. CLUBUL UZINELOR „RE
PUBLICA" — 15; 17,15; 19,30.
• LUMEA MINUNATA A FRAȚILOR 
GRIMM - cinemascop : ÎNFRĂȚIREA ÎN-

pective fac obiectul vre
unei ore de dirigenție sau 
al unor manifestări cul
tural-educative ale orga
nizațiilor de pionieri și 
U.T.C. De aci lipsa de 
pricepere a școlarilor de 
r racorda un principiu mo
ral la altul, de a stabili 
relația dintre ele, rapor-

(21,05). PROGRAMUL II : Imagini ale patriei 
simfonică : Joc din Oaș și două jocuri din Bi-

eunoscute 
în muzica ----------- - ----- — . .., T_ ------ .
hor de Sabin Drăgoi ; Dansuri simfonice din Corund de 
Zoltan Aladar ; Poemul Carpatilor de Alexandru Pașcanu 
(9,03). Antologie de literatură universală (10,05). Piese in
strumentale (11,20). Ciclul „Capodopere ale genului liric" : 
„Tosca“.de Puccini (12,10). Emisiune de basme; „Tinerețe 
fără bătrânețe și viață fără de moarte" de Petre Ispi- 
rescU (15,30). Te cînt, partid (17,30). Limba noastră. 
Vorbește acad. prof. Al. Graur (17,40). Sonata în La major 
pentru flaut și pian de Tudor Ciortea (18,00). Actualitatea 
muzicală (19.05). Cercul melomanilor : Cvartete renumite 
(19,50). Gaudeamus (emisiune pentru studenți) 
,.O Istorie a muzicii în capodopere" comentată 
Bălan : Lumea simfoniilor de Brahms (21,30).

— (20,30). 
de George

Actualita-

9; 11,30; 14:
11,15; 13,30;

19,15.

13,30; 16;
Muntele)
12; 14.

11,45; 15;
UNION

TRE POPOARE — 13.45; 16; 18.15; 20,30.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI ; DACIA (comple
tare Hieroglifele pămintului) — 9—21 în 
continuare, RAHOVA (completare Muntele)
— 15,30; 18; 20,30.
• APELUL — cinemascop : VICTORIA — 
18,30; 21, BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• DACII — cinemascop : BUCEGI — 9,15,
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20,30, TOMIS 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 8,30;
10,45; 13; 15,30; 18; 20,30.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — 
cinemascop : GLORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30. FLOREASCA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30 (la ambele completarea Ex
poziția „Dezvoltarea științei în România"). 
ARTA (completare Imprudenții) — 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15; 20,30.
• LEAC CONTRA DRAGOSTEI : FLO
REASCA (completare Expoziția „Dezvolta
rea științei în România") — 20.45.
• NIMENI NU VOIA SA MOARA : VIITO
RUL — 15.30; 18: 20,30, COLENTINA — 
15,30: 17,45; 20.
• PRIMUL AN DE CĂSNICIE : FEREN
TARI (completare Expoziția „Dezvoltarea 
științei în România") - 15.30; 18; 20,30.
• OGLINDA CU DOUA FETE : COTRO- 
CENI (completare Orizont științific nr. 1)
— 15.15; 18, 20,45.
• ZILE RECI : UNIREA (completare Im- 
prudențîî) — 15,30; 18; 20.30.
e UN MARTOR ÎN ORAȘ : VITAN — 15,30: 
18; 20,15, PROGRESUL — 15,30; 18; 20,30 (la 
ambele completai ea Comoara din Panag- 
jurist).
• SAN.IURO — cinemascop : POPULAR — 
15,30: 18; 20.30.
• COLIBA UNCHIULUI TOM - cinema
scop : MOȘILOR — 15; 18: 20,45.
O FIDELITATE : PACEA (completare Cîn- 
tec de leagăn) — 15,45; 18; 20,15.
• CERUL ȘI IADUL : CRÎNGAȘI (comple
tare Zece minute in lumea fluturilor) — 
15.30: 17,45. 20,15.
• DIMINEȚILE UNUI BAIAT CUMINTE : 
COSMOS (completare Orizont științific nr.
1) — 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.
• ÎNTRE DOI : LIRA (completare Hierogli
fele pămintului) -- 15,30; 18: 20,30.
• NU SÎNT DEMN DE TINE : VOLGA — 
9,30; 11,45; 14,15; 16.30; 18,45; 21, DRUMUL 
SĂRII — 11; 15,15; 18; 20,30.

PROGRAMUL I :
tea agrară. Din cuprins : Folo
sirea îngrășămintelor in vii și 
livezi (6,15). Sfatul medicului : 
Saturnismul și prevenirea lui

(9.30) . Recital de violoncel : Daniil Safran (9,45). Cîntece 
inspirate din trecutul de luptă al poporului nostru (10,03). 
Emisiune literară pentru școlari. Dicționar literar : Des
pre stil (partea a Il-a). . Prezintă Valeriu Râpeanu —
(10.30) . „Triptic botticelian" de Respighi (10,55). Varietăți 
muzicaie (13,00). Recomandări de repertoriu. Emisiune in 
sprijinul corurilor de amatori care participă la cel de al 
VIII-lea Concurs al formațiiloi artistice de amatori de la 
orașe și sate (16,40). Ani de ucenicie. Cenaclu ,.Ad-hoc“. 
Masă rotundă cu Geo Dumitrescu, Gh. Tomozei, Ioanichie 
Olteanu și tineri poeți care au debutat în emisiunea „Ani 
de ucenicie" (17,10). Tribuna radio. Adolescența — vîrsta 
marilor aspirații (18,03). O vizită în fonoteca noastră 
(23,10). PROGRAMUL II : Poeme muzicale închinate 
triei : „Cantata patriei" de Laurențiu Profeta pe vers ri 
de Eugen Frunză (9,03). Lectură în premieră : Eugen Je- 
beleanu — „Elegie pentru floarea secerată" ; Baruțu T. 
Arghezi — „Pași prin lume" (10,05). Arii din opere româ
nești (10,40). De ce ? De unde ? De cînd ? (emisiune pen
tru copii). Din cuprins : Care sînt plantele vestitoare ale 
primăverii ? (15,30). Interpreți ai muzicii populare : vio
lonistul Grigoraș DinFu (15.45) Impromptu-uri pentru 
pian de Schuhert și Cnopin (17,10). Cronica literară de 
Victor Crăciun : „Oameni care au fost" de N. Iorga 
(17,40). Concert pentru harpă și orchestră de Paul Coh- 
stantinescu (19,05). Noapte bună, copii : „Din isnrăvile lui 
Nastratin Hogea" (19,30). Teatru radiofonic. Ciclul 
„Maeștri ai dramaturgiei universale" William Shakespeare 
— „Comedia erorilor"

mtercun

(20.30).

(completare Im-

JOI
PROGRAMUL I : Radiomaga- 

zinuî ascultătoarelor (9,30). Ra- 
dioracheta pionierilor : „Miste
rul astronavei albastre". Scena- 

' riu științifico-fantastic (10,30). 
(11,20). Aici, lași ! (12,30). Din crea-Cărți care vă așteaptă _ _____,_ v. .

ția compozitorului H. Mă’lineanu (16,15). Fapte de istorie. 
„Vitejii de la Sarmizegetusa' (17.10). Poezia românească 
și muzica. Cîntece pe versuri de Nicolae Labiș (17,30). 
Scară pentru tineret (19,00). PROGRAMUL II : Uvertura 
la opereta „Cavaleria ușoară" de Suppe (7,45). Pe aripile 
melodiilor (9,39). Actualitatea literară. Din cuprins : Ce e 
nou în activitatea „Casei scriitorilor" (10,05). „Patrie, pă- 
mint iubit" — program de cîntece (12,00). Ziare, ziariști, 
opinii (12,10). Muzică din opereta „Culegătorii de stele" de 
Florin Comișel (12,25). Album folcloric (13,15). Sfatul me
dicului : Cui a de slăbire (16,15). Muzică vocală de compo
zitori români interpretată de studenții Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu" (17,10). Actualitatea cinematogra
fică. Ediție pentru cinecluburi (17,40). Mici piese simfo
nice de Sibelius (13.00). Compozitorii au cuvîntul : Tudor 
Jarda (19.05). Transmisiunea concertului orchestrei sim
fonice a Radioteleviziunii. Dirijor, Iosif Conta. în pro
gram „Festival Mozart". Simfoniile 39. 40 și 41. Moment 
poetic. Poezie engleză (22,30). Ciclul „Opera contempora
nă" ; George Enescu. (23,10).

vmen
PROGRAMUL I : Actualita

tea agrară. Din cuprins : Pre
gătirea terenului destinat cultu
rii porumbului (6,15). Vă plac 
aceste melodii ? (7,30). Partid, 
cîntece (10,03). Emisiune muzi- 

..Reportaj pe strune și clape" (In
Folclorul și baletul românesc (11,20). 
1.00). în slujba patriei (17,10). în ju-

gie din institutele pedago
gice și secțiile universi
tăților care pregătesc pro
fesori s-ar cuveni sâ-și 
găsească mai mult loc pe
dagogia și psihologia vie
ții de familie.

Să ne oprim, de pildă, 
la manualele de „Pedago
gie generală". La ora ac-

E

turile de ordonare și sub
ordonare, de a cunoaște 
diversitatea procedeelor 
de aplicare în practică șj 
de a interpreta în lumina 
lor faptele de viață de care 
se lovesc zilnic. Sub for
ma unui sistem de cunoș
tințe științifice funda
mentat teoretic, etica mar
xistă se predă acum abia 
în clasa a Xl-a în puține 
lecții.

Creșterea eficienței edu
cației etice atît în școală 
cît și în familie e depen
dentă în bună parte și de 
ajutorul pe care factorii 
educativi îl primesc din 
partea învățămîntului su
perior, unde se plămădesc 
generațiile de 
educatorilor, 
de preocupări 
tare științifică 
lor de psihologie-pedago-

educatori aj 
în cîmpul 

și cerce- 
al catedre-

tuală ele rămîn datoare 
cu o seamă de capitole 
orientative privind relația 
profesor-elev, profesor- 
părinte, relațiile elevi- 
eleve, relația dintre viața 
personală și cea obșteas
că. Referindu-ne îndeosebi 
la capitolul „Teoria educa
ției", socotim de stringen
tă actualitate tratarea u- 
nor probleme ca: speci
ficul muncii educative în 
școlile mixte; educarea 
comportării civilizate la e- 
levi; bazele morale ale co
legialității și prieteniei 
și implicațiile lor pedago
gice; educarea unei ati
tudini comuniste față de 
relațiile de dragoste și că
sătorie; educarea cinstei, 
onestității, sincerității, a 
demnității de om, a res
ponsabilității sociale. Cît 
despre capitolul „Munca

comună a școlii și fami
liei" sîntem de părere să 
fie lărgit și completat, în 
sensul de a se depăși sim
pla înșiruire a caracteris
ticilor familiei socialiste 
și a sarcinilor educative 
ce-i revin, arfltîndu-se și 
în ce mod pot fi înscău
nate aceste caracteristici 
și cum trebuie îndeplini
te sarcinile respective, cu 
referiri concrete la exem
ple din viața de toate zi
lele. Nici unui părinte și 
cu atît mai puțin cadre
lor didactice nu le sînt ne
cunoscute exigențele socie
tății noastre. Ceea 
cunosc mai puțin 
să procedeze, ca 
zolve cu eficiență 
mă ceea ce se cere de la 
ei. N-ar fi lipsit de inte
res ca acest capitol să se 
ocupe și de stilul de mun
că al învățătorului și pro
fesorului cu familia, fiind
că de calitatea acestei ac
tivități depinde în mare 
parte succesul inițierii pe
dagogice a părinților în 
toate compartimentele 
muncii educative, inclu
siv cele vizate aici.

Fiecare temă care însă 
se adaugă în programa de 
învățămînt cere ore în 
plus de predare, semina
rizare și activități practi
ce. Dar aceasta e o altă 
problemă, la care s-ar cu
veni să reflecteze forurile 
de învățămînt. Pînă la so
luționarea ei. ar fi de do
rit ca pedagogii. împreu
nă cu psihologii și socio
logii noștri, să deschidă 
cu hotărîre o nouă fereas
tră în cercetarea funda
mentală și aplica'ivă. Fie 
că vor purta titlu) de 
„psiho-pedagogia vieții de 
familie" sau „pedagogia 
educației copiilor în 
milie", noile studii 
așteptate de slujitorii 
Iii și de părinți.

ce însă 
e cum 
să re- 
maxi-

fa- 
sînt 
șco-

inima țării. Program de
cală pentru școlari : „Repurraj pe strune și etape” țin 
vizită la școli de muzică din București) — (10,30). Dialog 
pe teme coregrafice : Folclorul și baletul românesc (11,20). 
Varietăți muzicale (13,00). In slujba patriei (17,10). în ju
rul globului (18,03). Concert-ghicitoare (muzică de operă)
— (18,15). Radiosimpozion. Criterii științifice de organi
zare a producției și a muncii (18,40). Atențiune, părinți 1 
Posta părințiloi de Mircea Sîntimbreanu (21,05). PRO
GRAMUL II : Coruri din operete (7,45). Melodii din filme 
românești (9,40). Teatru radiofonic — „1987". Dramatizare 
radiofonică după romanul cu același titlu de Cezar Pe
trescu (1Q,O5). Ritmurile cincinalului (12.10). „Sîntem stu- 
denți" — muzică ușoară (13,08). Muzică ușoară de Nicolae 
Kirculescu și George Grigorii (13,30). Melodii cunoscute
— noi interpretări (16,30). Rîcital de vioară Constantin 
Bobescu (17,10). Coordonate culturale : Din carnetul scrii
torului. însemnări de Dionisie Sincan ; Care sînt metodele 
de cercetare a publicului ascultător (17,40). Prelucrări de 
folclor (18,35). Seară de operă : „Emani" de Verdi. Trans
misiune de la Opera de stat din Cluj. în pauze : Buletin 
de știri; Carnet plastic. Mari monumente ale arhitecturii: 
Ermitajul Prezintă acad. prof. George Oprescu (20,00). 
Moment poetic. Poeții despre Brâncuși (22,45).

I : Moment 
interpretat de Elvira 
(3,25). Sfatul medicu- 
Program de madriga- 

- .......... Revista iiterară radio
(11,20). Concert de estradă (12.10). Cîntă Angela Moldovan 
și Nicolae Băluță (15,00). Caleidoscop muzical (15.20). Piese 
instrumentale (16,15). In jurul globului (18.03). Varietăți 
muzicale (18,15). Știință, tehnică, fantezie (18,40). Concert 
de melodii românești (19,30). Unda veselă (21,05). PRO
GRAMUL II : Selectiuni din opereta .,Singe vienez" de 
Johann Strauss (7,45). „Frumusețea munților noștri" — 
muzică ușoară (7,55). Bibliotecă de literatură română — 
Eusebiu Camilar : „Povestiri" (10 05). Potpuriu de melodii 
moldovenești de Sabin Drăgoi (10,49). Cîntece patriotice 
(12,00) Revista revistelor economice (12,10). Piese simfo
nice : Scherzo de Ion Nona Ottescu, Schiță oltenească de 
Constantin C. Nottara (12,25). Soliști și formații artistice 
de amatori (13,15). Cintece distractive de Temistocle Popa 
și Aurel Giroveanu (15.10). Concertul nr. 1 în sol minor 
pentru vioară și orchestră de Max Bruch. Solist Ion Voicu 
acompaniat de orchestra simfonică din Londra ; dirijor, 
Rafael Friihbeck de Burgos (15.30). Zenaida Pally în 
opera „Aida" de Verdi (16,00). Scriitori ai secolului XX — 
T. S. Eliot (17,40), Medalion : Victor Predescu (18,34). Pa
tru dansuri românești de Tiberiu Brediceanu ; Rapsodia I 
de Marțian Negrea (19,05). Colegi de liceu (19.30). Călăto
rie în istoria civilizației (emisiune pentru tinerii ascultă
tori) „Descoperirile geografice' 
— George Bacovia (21,35). 
fără muzică" — versuri

sîmbătă
PROGRAMUL 

poetic — 
Godeanu 
lui (9.30). 
le (10,03).

de

!“ (20,30). Fonoteca de aur 
Moment poetic — „Romanțe 

Ion Minulescu (22,30).

PROGRAMUL I : Concert de 
dimineață (6,10). Clubul voioșiei: 
„Retur în campionat", scenetă 
de Alecu Popovici (8,00). Trans- 

.. . , . . mitem pentru sate (9,30). Com
pozitori de muzica ușoară — Elly Roman (10,10). Piese 
pentru vioară de Kreisler (10,45). Radioatlas (11,03). De 
toate pentru toți (12,00). Estrada duminicală (13,13). Cintâ 
Ioana Radu (15,20). Sport și muzică (15,30). Teatru scurt : 
„Reuniunea" de W St. Taylor (18,20). Varietăți muzicale 
(18,50). Programul orchestrei de estradă a Radiotelevizi
unii. Soliști : Doina Badea și Luigi lonescu (19,30). PRO
GRAMUL II: Dansuri din operete (6,35). Melodii distrac- 
tive (6,45). Teatru radiofonic pentru copii (8,30). Cîntece 
pionierești în execuția corului de copii al Radiotelevizi
unii (9,50). Transmisiunea concertului orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de stat din Cluj. Dirijor Antonin 
(11,00). Cîntăreți români pe scenele lumii : Elena 
(15,45). Recital de vioară : Mihai Constantinescu

duminică

Ciolan 
Cernei

Din cele mai frumoase melodii... cele mai frumoase (20 00). 
---- i inter- 

muzical internațional
Seară de romanțe (21,15). Moment poetic — Mari 
preți de poezie (22,30). Festival 
„Bach" Leipzig 1966 (23,10).
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„C.C.E." LA HANDBAL

DINAMO
BUCUREȘTI
ÎN SEMIFINALE

Aseară la Copenhaga, echipele mas
culine de handbal Dinamo București 
și H. G. Copenhaga au susținut al 
doilea 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". După cum se știe, în prima în- 
tîlnire victoria revenise sportivilor noș
tri cu scorul de 24—16. Ieri, danezii 
și-au luat revanșa cîștigînd cu 21—16, 
însă handbaliștii români s-au califi
cat în semifinale datorită golaverajului 
general mai bun.

Așa cum era de așteptat, danezii 
au practicat pe terenul propriu un 
joc foarte avîntat, atletic. Conduși la 
pauză cu 13—6 (!), românii au dat în 
repriza a doua o replică mai dîrză și, 
ca urmare, au micșorat din diferență. 
Cele mai multe goluri au fost înscrise 
de J. Pedersen (8) pentru gazde, res
pectiv loan Mozer (4) și Costache II (3).

Astăzi, la Dortmund, va avea loc 
tragerea la sorți a meciurilor din semi
finalele „C.C.E.".

meci din cadrul sferturilor de

SPORT

cu Grivifa RoșieUn contraatac al rugbiștilor de la Progresul, în meciul

„Mondialele" de hochei RUGBI

ȘAH

Nicolau învinsă
de Konarkowska

de
cu 

(cu

Turneul internațional feminin 
șah de la Belgrad a continuat 
runda a noua, Alexandra Nicolau 
negrele) a pierdut la poloneza Konar
kowska. Alte rezultate : Belamarici- 
Gaprindașvili 1—0 ; Nedelkovici-Ti- 
mofeeva 1—0 ; Iovanovici-Novara
1—0 ; Heemskerk-Liliak 1—0. Parti
dele Zatulovskaia-Asenova și Eretova- 
Bilek s-au încheiat remiză.

In clasament conduce Zatulovskaia 
cu 6 puncte (1), urmată de Iovanovici 
și Belamarici cu cîte 6 puncte, Gaprin- 
dașvili 5,5 puncte, Nicolau 5 puncte 
etc.

IERI: U.R.S.S. — S.U.A. 7-2 AZI:
Prin intermediul televiziunii am 

urmărit duminică, transmisă de la 
Viena, una din cele mai importante 
partide din cadrul grupei A a cam
pionatului mondial de hochei pe 
gheață: U.R.S.S. — S.U.A. Meciul 
a suscitat un plus de interes și 
prin aceea că, o zi înainte, hoche- 
iștii americani învinseseră în mod 
cu totul neașteptat echipa Suediei, 
candidată îndreptățită la una din 
medalii. Jocul de ieri a început 
în forță, ambele formații „con- 
trîndu-se" deseori periculos, ceea 
ce s-a soldat cu eliminări de pe 
teren. Un aspect mai interesant a 
avut partida în reprizele a doua 
și a treia, cînd s-a jucat ceva mai 
calm. Cum a evoluat scorul ? în 
prima repriză sovieticii au înscris 
de trei ori, fără să primească vreun 
gol. In continuare, ei majorează di
ferența la cinci goluri. In ultima 
repriză, americanii (deși conduși 
cu 5—0) au ripostat energic, reu
șind să înscrie de două ori în in
terval de două minute. Finalul me
ciului a aparținut însă hocheiștilor

ACTUALITATEA FOTBALISTICĂ
Luiaivi

• Echipa României pentru meciul cu Franța
• 0 combinată divizionară a jucat ieri in
U.R.S.S.

Avionul Bucureșii-Paris, 
care pleacă în această di
mineață, urmează să aibă 
printre pasageri și pe 
componenții lotului nostru 
reprezentativ de fotbal. 
Miercuri seara, la Paris, 
fotbaliștii români vor sus
ține — pentru a doua 
oară după 35 de ani — 
un meci amical cu națio
nala Franței.

Ieri, selecționabilii și-au 
încheiat pregătirile cu un 
ușor antrenament pe sta
dionul „23 August". Sîm- 
bătă, în nocturnă, pe sta
dionul „Republicii", ei au 
făcut un meci de verifi
care în compania echipei 
Poiana Cîmpina, din ca
tegoria B.

Cum au jucat selecțio- 
nabilii ? Desigur, după un 
astfel de meci, cu carac
ter de verificare, nu se 
pot frage concluzii gene- 
ral-valabile. Fapt e însă 

1

că în jocul de sîmbăfă al 
selecționabiIilor s-a ob
servat o lipsă de omoge
nitate a înaintării (mofi- 
vabilă, poate, dacă ținem 
conf de indisponibilita
tea de ultimă oră a doi 
dintre titulari : Ion lo- 
nescu și Pîrcălab), dar și 
aspecte deloc scuzabile : 
nenumărate greșeli teh
nice, ezitări și imprecizie 
în șuturile pe poartă. Sin
gurul care a înscris, do
vedind o oarecare reve
nire la forma bună de al
tădată, a fost Frățilă. Fo
losit în repriza a doua, el 
a marcat 
lecfionata 
un gol.

Pentru 
miercuri, antrenorii Oană 
și Covaci intenționează 
să folosească următoarea 
echipă : lonescu — Săt- 
măreanu, Nunweiller III,

3 goluri, 
n-a primit

partida

România — Italia Campionii
care au înscris încă douăsovietici, 

puncte. Deci 7—2 pentru U.R.S.S.
In cel de-al doilea meci desfășu

rat ieri in grupa A, Canada a ob
ținut o victorie scontată la Finlan
da : 5—1 (2—1, 1—0, 2—0).

Din cauza orei tîrzii la care s-au 
încheiat sîmbătă seara partidele 
Italia — Austria și Polonia — Nor
vegia din cadrul grupei B, rezulta
tele lor ne-au parvenit ieri. Echipa 
Italiei a cîștigat cu 4—2, iar cea a 
Poloniei cu 3—1. Astăzi, reprezen
tativa României intîlnește selecțio
nata Italiei.

Un frumos succes
ai lui llie Năstase

VOLEI
Feminin : Rapid — Farul Con

stanța 3—0 ; Dinamo București — 
I.C.F. 3—0 ; C.S.M. Sibiu — C. P. 
București 1—3 ; Țesătura Piatra 
Neamț — Penicilina Iași 0—3 ; Uni
versitatea Cluj — Universitatea 
Craiova 3—2 ; masculin : Tractorul 
Brașov — Steaua 0—3 ; Progresul 
Brăila — Politehnica Timișoara 
3—0 ; Politehnica Brașov — Politeh
nica Galați 1—3 ; Minerul Baia 
Mare — Viitorul Bacău 3—0.

Se- 
nici

de

D. Nicolae, Mocanu — 
Ghergheli, Dobrin — Lu- 
cescu, Frăfilă, Dridea I, 
Sorin Avram. Din lot mai 
fac parte : Datcu, Popa, 
Dan C., Năffănăilă, 
dea, Iancu, C. Radu.

★
Pe stadionul din Taș- 

kent s-a disputat meciul 
internațional de fotbal 
dintre formația locală 
„Pahtakor” și o combina
tă divizionară din Româ
nia. Intîlnirea s-a ferminat 
la egalitate. După cum 
transmite corespondentul 
agenției TASS, fotbaliștii 
români au dominat insis
tent în repriza secundă, 
dar portarul gazdelor, 
Pșenicinikov (care este și 
portarul echipei olimpice 
sovietice), a apărat ex
cepțional. Din echipa ro
mână s-au remarcat Du- 
mifriu II, Haidu și Mafe- 
ianu. Scor : 0—0.

BASCHET

Ba-

Feminin : Voința București — Uni
versitatea Iași 71—54 (37—30) ; Vo
ința Brașov — Rapid 63—58 (32— 
20) ; Universitatea Cluj — Mureșul 
Tg. Mureș 57—44 (28—17) ; mascu
line Rapid — Steagul roșu Brașov 
99—82 (56—42) ; I.C.F. — Politehni
ca București 57—54 (23—30) ; 
Steaua — Dinamo Oradea 85—58 
(36-—26) ; Universitatea Timișoara 
— Dinamo București 56—87 (25— 
46) ; Politehnica Galați — Universi
tatea Cluj 59—45 (24—17).

ÎN CÎTEVA RINDURI
■■■■■■■ CEA DE-A TREIA EDIȚIE a „Cupei campionilor euro
peni" la floretă bărbați a fost câștigată de echipa Ț.S.K.A. Moscova, 
care a învins in finală cu 9—3 pe Ujpest Dozsa Budapesta. Echipa 
Steaua București s-a clasat pe locul cinci.
■■■■■■■» LA LONDRA s-a desfășurat intîlnirea internațională de 
rugbi Anglia-Scoția, contind pentru „Turneul celor cinci națiuni". 
După ce la pauză scoțienii conduceau cu 11—8, în final victoria a re
venit englezilor cu 27—14.

PRIMUL MECI dintre formațiile feminine de handbal 
S. K. Leipzig și Bohemians Fraga din cadrul semifinalelor „Cupei 
campionilor europeni" a avut loc la Leipzig. Handbalistele din R. D. 
Germană au terminat învingătoare cu 13—3 (5—2).

Cîștigătoarea acestei semifinale își va disputa trofeul cu învingătoa- 
rea partidei Universitatea Timișoara-Jalgiris Kaunas.
■MMM LA BUDAPESTA, în meci retur pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, Trud 
Moscova a învins cu scorul de 21—19 (9—11) formația maghiară Hon- 
ved Budapesta. Sovieticii s-au calificat pentru semifinale.
■MMI SEZONUL CICLIST S-A DESCHIS IERI cu proba „Cupa 
de primăvară" organizată de clubul Olimpia pe șoseaua București- 
Oltenița. întrecerea a revenit tînărului Constantin Grigore, cronome
trat pe distanța de 63 kilometri cu timpul de lh 30’ 09" (medie orară 
de 42 km), urmat în același timp de N. r'1-----“ *' e"f f“ rn’
Moldoveanu. După 3 secunde au sosit C.
C. Ciocan ele.

Ciumeti, Al. Sofronie, Gh. 
Dumitrescu, G. Moiceanu,

COMPETIȚIA DE PATINAJ■W COMPETIȚIA DE PATINAJ ARTISTIC „CUPA BUCU
REȘTI”, rezervată tinerilor patinatori artistici, s-a încheiat ieri la 
patinoarul „23 August” din Capitală Pe primele locuri s-au clasat 
Rolf Richter (R.D.G.) la masculin și Bianca Kunzbiechler (Ceho
slovacia) la feminin. Dintre concurenții români, cel mai bine s-au 
clasat Anca Tănase și O. Goga.

Manifestări
consacrate
aniversării
răscoalei
din 1907

in dificultate

BUCUREȘTI. — Zilele acestea 
cînd se împlinesc șase decenii de la 
marea răscoală țărănească din primă
vara anului 1907, sălile Muzeului de 
istorie a partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din Ro
mânia cunosc o deosebită afluență de 
vizitatori. Printre aceștia s-au numărat 
ieri dimineață peste 100 de țărani coo
peratori din raionul Videle, regiunea 
Rucurești, participanți și urmași ai 
țăranilor care s-au răsculat în 1907 
în comunele fostelor județe Vlașca și 
Teleorman. Cu deosebit interes au 
urmărit expoziția documentară din in
cinta muzeului consacrată evenimen
telor din 1907 Ion Filip, Staicu Ta- 
tomir, Vasile Vîlciu, Petre Clepan, 
Stan Mandache, Ion Rizea, Dumitru 
Bordei, Stan Chiru, Matei Constantin, 
Nicolae Stingă și alți 30 de țărani cu 
părul încărunțit, locuitori ai comune
lor Gălăteni și Gratia, care au parti
cipat la răscoala din primăvara lui 
1907.

ECONOMIA NAȚIONALA
ARE NEVOIE
DE OTELURI ALIATE
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A luat sfârșit turneul internațio
nal de tenis de la Alexandria 
(R.A.U.). în finala probei de simplu 
bărbați, chilianul Pinlo Bravo l-a 
întrecut pe tînărul jucător român 
llie Năstase — după un meci mara
ton de trei ore — cu scorul de 9—7, 
2—6, 6—8, 6—3, 7-—5. Comentatorul 
sportiv al ziarului „Journal d’Egyp- 
te“ scrie că llie Năstase a fost re
velația turneelor de anul acesta de 
la Cairo și Alexandria. Românul a 
produs cele mai mari surprize în- 
vingîndu-i pe Lundquist și Song
ster, și, mai ales, a entuziasmat pu
blicul prin jocul său tehnic și spec
taculos.

La simplu femei a cîștigat Helga 
Schultze IR.F.G.), care a învins-o 
in finală • cu 4—6, 6—1, 8—6 pe 
Anna Dmțtrieva (U.R.S.S.).

După neașteptata înfrîngere din 
etapa inaugurală (6—8, la Bucu
rești, cu Știința Petroșeni), în cea 
de-a doua etapă 
echipa Progresul 
priză, terminînd 
Grivița Roșie — 
țiului de campioană.

Meciul, găzduit de stadionul 
Constructorul, a plăcut datorită 
ritmului alert imprimat de ambele 
părți. Merită a fi subliniat că, spre 
deosebire de alte dăți, Progresul 
a căutat să contracareze potenția
lul adversarilor fără a închide 
jocul. Faptul i-a adus nu numai 
satisfacția unui rezultat bun, ci 
și pe aceea de a fi contribuit la 
realizarea unei dispute spectacu
loase, aplaudată deseori. Compar
timentul forte al grivițenilor, îna
intarea, a evoluat în cîmp sub 
valoarea obișnuită, în schimb 
aruncările de la margine și 
grămezile ordonate a procurat 
ficiente baloane pentru linia 
treisferturi ; atacurile acesteia 
rămas însă nefructificate fie 
cauza lipsei de decizie și lucidi
tate în situațiile de finalizare, fie 
din cauza intervențiilor oportune 
ale apărării adverse. Punctele au 
fost înscrise de M. Ghețu pentru 
Progresul (la jumătatea primei re
prize, printr-o lovitură de picior 
căzută) și respectiv M. Țibuleac 
(spre sfîrșitul partidei, printr-o în
cercare la colț).

Celelalte două meciuri din Ca
pitală, desfășurate pe stadionul 
Giulești, s-au încheiat cu rezultate 
scontate : Steaua — Rapid 13—0 
(8—0) ; Dinamo — Gloria 24—3 
(8—0). în țară : Precizia Săcele — 
Politehnica Iași 3—3 ; Știința Pe
troșeni — Agronomia Cluj 8—0 ; 
Rulmentul Bîrlad — Farul Con
stanța 6—3.

a campionatului 
a iurnizat o sur
la egalitate cu 
deținătoarea ti-

din 
din 
su- 
de 
au 
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★
IAȘI. — în fața plăcii comemorative 

ce străjuiește intrarea în satul Flă- 
mînzi, placă pe care este înscris un 
fierbinte omagiu celor care în 
1907 s-au jertfit pentru o viață ome
nească, s-au reunit duminică dimi
neața cîteva mii de oameni într-o adu
nare comemorativă. La această mani
festare, ținută pe meleagurile unde 
acum 60 de ani s-a aprins în țară 
flacăra răscoalei țărănimii oprimate de 
moșieri și arendași, au venit țărani 
cooperatori din Flămînzi, din satele 
învecinate Nicolae Bălcescu, Frumu
șica, Plugari, Bădeni, Șipote, Deleni 
și numeroși cetățeni din Hîrlău. Prin
tre cei prezenți se aflau bătrînii Con
stantin Zamosteanu și Grigore Ungu- 
reanu, participanți la răscoala din 1907.

Despre evenimentele din primăvara 
anului 1907 au vorbit Nicolae Miha- 
lache, prim-secretar al Comitetului ra
ional Hîrlău al P.C.R., învățătorul 
Adrian Gheorghe și țăranul Toader 
Mursa.

★
PLOIEȘTI. — O adunare închinată 

aniversării a 60 de ani de la răscoa
lele țărănești din 1907 a avut loc în 
sala Teatrului de stat din Ploiești. Des
pre acest eveniment a vorbit Chircu 
Panait, vicepreședinte al Sfatului 
popular al regiunii Ploiești.

Manifestări prilejuite de răscoa
lele țărănești de la 1907 au mai avut 
loc — în aceeași zi — la Tîrgoviște, 
Buzău, Mizil, Rm. Sărat, precum și 
în alte localități din regiune.

A
HUNEDOARA. — La căminele cul

turale din comunele Aurel Vlaicu, 
Geoagiu, Romos, Beriu, Orăștioara de 
Sus și altele din raionul Orăștie s-au 
ținut conferințe și expuneri avînd ca 
temă răscoala țăranilor din 1907. La 
casa de cultură din Ilia s-a prezentat 
filmul „Răscoala".

(Agerpres)

avut în planul tehnic o singură 
marcă de oțel de realizat. Este 
vorba de oțelul Aut. 40, solicitat 
de uzina „Industria Sîrmei" din 
Cîmpia Turzii, contractat cu unele 
întreprinderi constructoare de ma
șini. Dar ce folos că am cheltuit 
mult timp pînă l-am realizat, dacă 
comanda a fost de numai circa 100 
tone, adică o șarjă. Pentru acest an 
avem prevăzute două mărci noi,

— Justifică efortul depus pentru 
realizarea unor noi mărci de 
luri cantitățile așa de mici ?

— Pentru noi greu este să 
bilim rețeta pentru fabricarea 
oțel aliat. Dar nu ne poate fi in
diferent cît producem. De ce ? Pen- 
trucă este nereritabil să realizezi 
o singură șarjă, indiferent care ar 
fi oțelul respectiv. Noi însă con
semnăm că am realizat o nouă 
marcă de oțel, adică ne amăgim 
singuri.

— Dacă vă mai amintiți, intr-un 
articol apărut în „Scînteia", cu 
un an și ceva în urmă, ne spu
neați că noile oțeluri pe care le 
elaborați nu sînt suficient de cu
noscute, că proiectanții nu vă in
formează și nu vă solicită să ela
borați noi mărci de oțeluri nece
sare industriei constructoare de 
mașini, preferind să meargă pe căi 
bătătorite. Ce 
sens ? Se simte

— Nici pînă 
atunci încoace 
mâți și solicitați. Colaborarea care 
ar trebui să existe între siderur
gie, proiectanți și constructori este, 
după mine, un mecanism anchi
lozat, căruia pînă acum nu i s-a 
găsit leacul. Atîta timp cît proiec
tanții și industria constructoare de 
mașini nu vor avea la îndemînă un 
catalog cu oțelurile pe care le poa
te realiza industria noastră side
rurgică și pînă cînd nu se va pune 
cu seriozitate piciorul în prag de 
către organele în drept, pentru a 
bara căile bătătorite ale proiectan- 
ților, industria siderurgică nu va 
fi solicitată să realizeze noi oțe
luri. Trebuie să se analizeze cu 
tot simțul de răspundere posibili
tățile siderurgiei, să se întocmească 
un catalog cu mărcile de oțeluri pe 
care le putem fabrica, pentru ca 
proiectantul să nu stabilească un 
oțel pe care eventual nu l-am pu
tea realiza. în acest caz, munca 
lui va fi zadarnică. De altfel, de 
acest catalog sau nomenclator se 
vorbește de mai mulți ani, dar el 
întîrzie să apară. Pe de altă parte, 
ar fi bine sj se organizeze anumite 
consfătuiri intre siderurgie și uzi
nele constructoare de mașini, unde 
să se dezbată tocmai problemele

oțe-

sta- 
unui

s-a făcut în acest 
vreo schimbare ?
atunci și nici de 
nu am fost infor-

îmbunătățirii și măririi sortimen
telor de oțeluri.

— îmi amintesc că la o consfă
tuire la care ați fost prezent, teu. 
Koloman Bakony, inginer șef de 
concepție la Uzinele de vagoane din 
Arad, spunea că dacă Combinatul 
siderurgic Reșița ar putea realiza 
un oțel cu un conținut mai mare 
de cupru, s-ar obține o serie de 
avantaje în construcția de vagoane. 
Care a fost efectul acestei cereri ?

— Chiar de atunci am dat un 
răspuns afirmativ, că oțelul cerut 
se realizează ușor și că, dacă au 
nevoie, să facă comanda. Nici 
pînă astăzi nu s-a interesat nimeni 
din partea uzinei de vagoane de 
această problemă.

Dacă nimeni nu solicită, se pare 
că nici din partea combinatului nu 
există suficient interes. Aceasta 
demonstrează că sistemul actual de 
promovare a noilor oțeluri este 
sclerozat. Este necesar ca organele 
în drept să asigure o coordonare 
riguroasă a activității de asimilare 
a noilor mărci de oțeluri, in func
ție de nevoile și cerințele indus
triei constructoare de mașini și a 
celorlalte ramuri de producție din 
economie. Această acțiune trebuie 
pornită, în primul rină, de către 
Ministerul Industriei Metalurgice 
și Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini. Este o cerință 
economică esențială, deoarece lăr
girea sortimentelor de oțeluri alia
te și extinderea lor în producție 
au o deosebită importanță pentru 
reducerea consumului de metal și 
realizarea de mașini, utilaje și 
agregate de înalt nivel tehnic și 
calitativ.

Recolte mari
se pot obține
nu prin indicații
șablon
J
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Funde vă întîlnițiV

CU TRECUTUL?
(Urmare din pag. I)

Dima, Sibiul lui Timotei 
Popovici, Craiova lui G. 
Fotino și alte orașe să facă 
tot ce se poate pentru ca 
locurile unde și-au dăruit 
acești mari muzicieni ofran
da minții și inimii lor să 
fie mai bine puse în va
loare ! Ecourile creațiilor 
lor vor răsuna mai viu a- 
tunci, mai convingător.
Conf. univ. George PASCU 
decanul Facultății 
de canto-instrumente 
de la Conservatorul 
de muzică „George Enescu" 
lași

Evocări vii, pe

locuri istorice

Cercetînd istoria marii 
epopei din 1437—1438 de pe 
meleagurile Transilvaniei, 
am vizitat cîtcva sate de 
unde, in primăvara lui 1437, 
cetele de țărani sub con
ducerea unor „căpitani" au 
pornit impresionanta răs
coală de la Bobîlna. Doar 
în cîteva din sate am întîl- 
nit oameni care să știe de 
participarea strămoșilor lor 
la această mare răscoală, 
însă nimeni nu-și amintea 
de vreun nume de „căpitan". 
Chiar și în satul OIpret, pe 
hotarul căruia se află dea
lul Bobîlna cu impună
torul monument ridicat în 
anii regimului nostru, nu se 
cunoștea că trei țărani io
bagi de aici — judele Vin- 
cențiu, Biro și Bana — s-au 
găsit printre conducătorii 
taberei răsculate de pe Bo
bîlna. In comunele Florești, 
Bogata, Almaș, Denșu, 
Chendru, Sic, Voivodeni, 
Buza, Huedin, Jimbor nu se 
știa că fruntașii răsculați- 
lor proveneau din aceste lo
calități, deși în lucrări 
științifice mai vechi sau 
mai noi aceste nume figu
rau. Este — după părerea 
mea — o datorie de onoare

* cadrelor didactice ca la 
lecțiile de istorie despre 
Bobîlna să folosească infor
mații cu caracter local, 
dîndu-le astfel mai multă 
autenticitate, culoare.

Cu ani în urmă am vizi
tat cîteva sate din preajma 
Tirgului Frumos. Desigur, 
memoria lui 1907 este încă 
vie, dar numai unii din bă- 
trînii localnici mai puteau 
aminti o parte dintre cei 
care și-au vărsat sîngele 
pentru un trai mai ome
nesc. Elevii însă, generație 
tînără, se rezumau la suma 
generală de cunoștințe pri
mite din manualul școlar. 
Este — cred — tin act de 
îndreptățit omagiu ca în 
fiecare sat, localitate,' 
școli sau cămine culturale 
din zona cuprinsă în 1907 
de răscoală, să existe plăci 
cu numele celor căzuti în 
luptă. In zilele acestea. Ia 
comemorarea a 60 de ani de 
la răscoală, o asemenea ac
țiune s-a început — și ea 
merită toată atenția din 
partea organelor locale. 
Este un mijloc de a cultiva 
sentimentul de binemerita
tă stimă pentru cei ce au 
luptat pentru un trai mai 
bun — semn de pioasă a- 
ducere aminte.

Sînt multiple posibilitățile 
de lărgire a cunoștințelor 
istorice, de reîmprospătare 
a lor. In multe sate am in- 
tîlnit profesori și învățători 
preocupați de întocmirea 
unor monografii locale — 
la Heleșteni, regiunea Iași, 
la OIpret, regiunea Cluj etc. 
Totuși, asemenea încercări 
sînt destul de dificile ; au
torilor le lipsește experien
ța. Ministerul Învățămîntu- 
lui, Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă ar pu
tea întocmi monografii care 
să servească drept ghid 
pentru cei ce-și propun a- 
semenea încercări pline de 
interes. De fapt, în acest 
fel am relua o tradiție mai 
veche, aceea a școlii socio
logice a lui Dimitrie Guști.

Și în ce privește Capitala 
există încă multe „goluri" 
în informarea bucureșteni- 
lor și a călătorilor sosiți în 
oraș despre prezenta și 
semnificația unor monu-

în

mente valoroase. Noul ghid, 
care se lasă de multă vre
me așteptat, va cuprinde 
oare harta tuturor acestor 
monumente ? Cetățeanul 
venit la București va găsi 
calea cea mai lesnicioasă de 
a ajunge și vizita, în orele 
libere, ceea ce-1 poate in
teresa ? Va putea el să-și 
procure pliante frumos co
lorate despre ceea ce a vă
zut, într-o expunere suc
cintă și cu date de ordin 
istoric ?

Nici despre locurile lega
te de lupta din trecut a 
clasei muncitoare sub con
ducerea P.C.R. nu avem 
prea multe mijloace de in
formare de acest gen. Și 
mâi ales, lesne de obținut.

In toamna lui 1965, am 
fost la Viena. In camera de 
hotel mi s-a oferit de în
dată ..harta cuprinzînd toate 
adresele, locurile istorice și 
monumentele orașului, cu 
numerele de telefon ne
cesare. De ce nu se întîm- 
plă așa și cind tragi la un 
hotel din Capitala noas
tră, sau din alte orașe 
tării ?

De curînd am vizitat 
latul Brîncovenesc de 
Mogoșoaia. Un grup de ti
neri urmărea cu emoție 
exponatele, explicațiile pri
mite. La plecare, tinerii 
s-au repezit la micul stand. 
Dar, dezamăgire ! Acesta 
nu le putea oferi nimic în 
legătură cu muzeul. Situa
ția este asemănătoare și în 
ce privește monumentele de 
artă moldovenească din 
nordul Moldovei. Nu este 
aici mai mult decît o inad
misibilă neglijentă ? Avem 
nevoie de cît mai multe 
cărți, ghiduri, dar mai ales 
de pliante frumoase, pe 
care să le găsim în toate 
locurile istorice.

Preocupările mele sînt le
gate și de cercetarea înce
puturilor tiparului în limba 
română. Si aici, ca în multe 
alte domenii, avem tradiții 
frumoase. Dar ce știe pu
blicul larg despre cartea 
românească veche ? Cît este 
de mare cercul acelora care 
au văzut vreodată o tipări
tură de Coresi ? Ziarul 
„Scînteia" a mai ridicat a-

ale

Pa
la

ceastă problemă, a edițiilor 
facsimile. Ar fi o cale de a 
face cunoscute multe dintre 
tipăriturile vechi românești, 
la vremea lor realizate cu 
atîta trudă.

Academia organiza, în 
anii din urmă, expoziții pe
riodice, la care se puteau 
vedea manuscrise de-ale lui 
Caragiale, Eminescu, Alec- 
sandri, Vlahuță ș.a. Nu 
s-ar putea oare organiza o 
expoziție cu tema „Cartea 
veche românească”, care să 
ofere vizitatorilor exponate 
de acum 400 de ani ? Nu 
știu dacă în ultimii 10—15 
ani a existat vreo asemenea 
expoziție.

Ludovic DEMENY 
doctor în istorie, 
cercetător principal 
la Institutul „N. lorga" 
al Academiei

Ce știți des

pre vechiul

Apulum ?

Incepînd din mileniul V 
î.e.n și pînă în vremuri mai 
apropiate, intre laturile ce
tății Apulum — orașul 
Alba lulia de azi — s-au 
scris, în permanență, fapte 
și momente care fac glorie 
și cinste poporului român. 
Cercetătorii Muzeului re
gional de aici, prin studiile, 
investigațiile, săpaturile ar
heologice întreprinse, ur
măresc să pună cit mai 
bine în valoare vestigiile 
descoperite, rămase de la 
străbuni, să le redea con
temporanilor cît mai auten
tice. Facem aceasta cu con
vingerea că săvîrșim o mi
siune utilă societății noas
tre de azi. educării patrio
tice a cetățenilor. îndeosebi 
a tineretului.

Numeroși vizitatori, care 
sosesc în Alba lulia au — 
cel puțin la început — u- 
nele noțiuni destul de ero
nate despre istoria orașu-

lui, nu sînt feriți de 
fuzii, de interpretări 
științifice. Cu puțini ani în 
urmă, mi-a fost dat să văd 
un student de la Facultatea 
de istorie din Cluj, care a- 
vea noțiuni foarte vagi des
pre ce s-a petrecut la 1 de
cembrie 1918 la Alba Iu- 
lia ! Nu-i vorba de o oare
care dată, ci chiar de ziua 
cînd — urmare a năzuinței 
fierbinți șl luptei dîrze duse 
de masele populare de-a 
lungul atîtor veacuri — 
mulțimile strînse pe cîmpul 
lui Horia (peste 100 000) au 
proclamat cu entuziasm_U- 
nirea Transilvaniei 
mânia, eveniment 
care în anul viitor 
împlini 50 de ani.

Am încercat un 
vizînd bagajul de informații 
istorice deținute de unii vi
zitatori. Foarte puțini știau 
că sub picioarele lor se află 
ruinele orașului Apulum, 
care spre sfîrșitul sec. II și 
mai ales secolul III a fost 
cel mai important centru al 
provinciei, aici avîndu-și 
reședința guvernatorul și 
comandantul unității mili
tare romane Legiunea a 
XIII-a Gemina.

Evenimentele din orașul 
în a cărui temniță au fost 
înlănțuiți Horia, Cloșca și 
Crișan, apoi Avram Iancu, 
și unde la 1 noiembrie 1599 
a intrat triumfător Mihai 
Viteazul, realizînd, peste un 
an, pentru prima dată, uni
rea sub un singur domn a 
celor trei țări românești, se 
cer mai pe larg populari
zate și în scopuri turistice. 
Legat de acest lucru, cred 
că este timpul să se gră
bească terminare» căilor de 
acces spre unele monu
mente istorice, pentru că 
sezonul turistic va 
cepe curînd. De 
nea, cred că ar 
marcată printr-un 
ment prezența lui Mihai Vi
teazul în acest oraș ! Apoi 
unul, pe măsura evenimen
tului, care să preamăreas
că desăvîrșirea Unității na
ționale la 1 decembrie 1918.
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Alexandru POPA 
directorul Muzeului 
regional din Alba lulia

cialiștilor, a mecanizatorilor este de £ 
acorda o atenție deosebită realizării 
unui bun pat germinativ pentru 
culturile de mazăre, in și borceag. 
Obținerea unor recolte mari impune 
să se acorde atenția cuvenită pregă
tirii patului germinativ folosindu-se 
grapa cu colți care să niveleze și să 
sfărîme bulgării. Pe solele unde pă- 
mîntul este prea tasat se poate lucra 
cu ajutorul grapei cu discuri. Un 
teren bine nivelat ușurează și ridică 
calitatea semănatului, cît și a lucră
rilor de întreținere și recoltare.

La semănat atenția principală va 
fi îndreptată spre realizarea desimii 
recomandate, în mod diferențiat pen
tru fiecare zonă în parte. Vor fi luate 
toate măsurile necesare pentru obți
nerea unor rînduri drepte, cu semin
țe îngropate 
dîncime.

Paralel cu 
specialiștilor 
socialiste trebuie îndreptată și 
pregătirea terenului și păstrarea umi
dității în solele destinate pentru cul
tura porumbului și floarea-soarelui. 
în acest scop, terenul va fi grăpat 
și nivelat cu ajutorul grapei cu colți. 
Lucrarea este absolut necesară pen
tru distrugerea crustei. Pe terenurile 
puternic îmburuienite, cu bulgări ce 
nu pot fi sparți cu ajutorul grapei, 
se va lucra cu polidiscul în agregat 
cu grapa. în Dobrogea, pierderea re
zervei de apă, pînă 
cimi, se face foarte 
curs de 4—5 zile de 
lui la suprafață. De 
de afînare vor fi executate imediat 
ce se poate intra în cîmp.

în condițiile regiunii Dobrogea, 
lucrările agricole de primăvară sînt 
hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte mari. De aceea, în fiecare uni
tate trebuie să se depună toate efor
turile în vederea executării lor la timp 
și în cele mai bune condiții calitative.

uniform, la aceeași a-

aceste lucrări, atenția 
din unitățile agricole 

spre

vremea

la mari adin- 
repede, în de- 
la uscarea solu- 
aceea lucrările

Timpul probabil pentru 21, 22 
și 23 martie. Vreme ușor insta
bilă cu cerul variabil. Vor cădea 
averse locale mai ales în nordul 
țării. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre minus 4 și plus 6 grade, iar 
maximele între plus 6 și plus 16 
grade. In București vreme ușor 
instabilă cu cerul variabil. Vor 
cădea ploi de scurtă durată. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.



viața internațională
Dificultăți 
in pregătirea 
reuniunii 
interamericane 
de la Punta del Este

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Participanții la conferința experți- 
lor O.S.A., reunită la Montevideo 
pentru a elabora ordinea de zi a 
reuniunii interamericane la nivel 
înalt ce urmează să aibă loc intre 
12 și 14 aprilie la Punta del Este 
(Uruguay), au hotărit să-și continue 
lucrările și duminică pentru a evita 
o întîrziere a încheierii conferinței. 
Cu toate acestea, după cum rela
tează agenția France Presse, se 
pare că lucrările nu vor putea lua 
sfîrșit pînă luni seara, așa cum fu
sese planificat. Participanții nu au 
reușit să ajungă la un punct de 
vedere unic în ce privește proble
mele economice, îndeosebi în ce 
privește integrarea economică pe 
continentul latino-araerican, care 
să ducă la o „piață comună". Pe 
de altă parte, potrivit agenției 
U.P.I., diplomații latino-americani 
prezenți la Montevideo au apreciat 
drept „insuficiente" promisiunile de 
ajutor economic ale S.U.A. După 
cum se știe, președintele Johnson 
a cerut Congresului să aloce un 
fond suplimentar de 1,5 miliarde 
dolari pentru a contribui la crea
rea unei piețe comune în America 
Latină. In ce privește conferința 
șefilor de state din țările membre 
ale O.S.A., președinții Boliviei și 
Republicii Haiti au anunțat că nu 
vor participa.

Lupta poporului vietnamez 
va fi încununată de succes 
Miting organizat de F. N. E. in teritoriul eliberat 

din Vietnamul de sud

HANOI 19 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Vietnameză de 
Informații, Comitetul Central al 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a organizat la 
18 martie un miting în zona elibe
rată din Vietnamul de sud la care 
au participat membri ai C.C. al 
F.N.E., reprezentanți ai organiza
țiilor afiliate la F.N.E., combatanți 
și numeroși locuitori.

A luat cuvîntul prof. Le Van 
Huan, membru al C.C. al F.N.E., 
care a condamnat cu energie acțiu
nile agresive sistematice ale impe
rialiștilor americani în Vietnam, în- 
fierînd îndeosebi politica „pămîn- 
tului pîrjolit" aplicată de ameri
cani și atacurile sălbatice aeriene 
și navale împotriva populației din 
Vietnamul de nord. Vorbitorul a 
relevat în continuare faptele glo
rioase ale forțelor armate și ale 
populației din Vietnamul de sud 
în lupta lor împotriva corpului ex- 
pediționar american, a mercenarilor 
sud-coreeni, australieni, neo-zee- 
landezi și a marionetelor de la 
Saigon.

El a adresat un apel popoarelor, 
organizațiilor și personalităților, 
să folosească influența și capacita
tea lor, pentru a impune agreso
rilor americani să pună capăt cri
melor lor, să înceteze agresiunea

în Vietnam, să retragă toate tru
pele americane și ale sateliților 
lor din Vietnamul de sud și să lase 
poporul sud-vietnamez să-și re
zolve singur problemele.

Sîntem hotărîți să luptăm pen
tru a înfăptui pe deplin misiunea 
noastră sfîntă de a elibera Vietna
mul de sud, a apăra nordul și a 
merge spre reunificarea națională. 
Sîntem ferm convinși că lupta 
noastră justă, care se bucură de 
sprijinul puternic al popoarelor din 
întreaga lume, va fi încununată de 
succes. Vom cuceri independența și 
libertatea națiunii, contribuind 
astfel la apărarea păcii în Asia de 
sud-est și în întreaga lume ■ — a 
spus în încheiere Le Van Huan.

Demonstrație 

de solidaritate la Torino

TORINO 19 (Agerpres). — Peste 
4 000 de persoane au participat la 
Torino la o demonstrație de solida
ritate cu poporul vietnamez orga
nizată de Comitetul torinez al Aso
ciației „Orașele europene pentru 
Vietnam". Manifestanții purtau 
pancarte prin care cereau să se 
pună capăt războiului din Vietnam.

POPORUL UNGAR 
ÎN FAȚA URNELOR

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
Duminică dimineața, la ora 7,00, 
în R. P. Ungară au început alege
rile de deputați în Adunarea de 
Stat și în organele locale ale pu
terii de stat. Cu mult înaintea în
ceperii acestora, în fața centrelor 
de vot s-a strîns un mare număr 
de alegători. în cursul dimineții au 
votat Janos Radar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Gyula Kallai, 
președintele guvernului revoluțio
nar muncitoresc țărănesc ungar, și 
ceilalți conducători de partid și de 
stat din R. P. Ungară. Pînă la ora 
15,00 votaseră peste 6 600 000 per
soane, respectiv aproape 95 la sută 
din numărul total al alegătorilor.

ALEGERI
ÎN ȘASE REPUBLICI 
ALE U.R.S.S.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Du
minică s-au desfășurat alegerile de 
deputați în sovietele supreme și 
organele locale ale puterii de stat 
din șase republici ale U.R.S.S. — 
R.S.S. Azerbaidjană, R.S.S. Armea
nă, R.S.S- Gruzină, R.S.S. Litua
niană, R.S.S. Estonă și R.S.S. Kir- 
ghiză. Pînă la ora 19,00 (ora Mos
covei) votaseră în medie 99 la sută 
din numărul alegătorilor. Votarea 
s-a încheiat la ora 22,00.

Plecarea tovarășului
M. Berghianu din Roma

ROMA 19. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite : Du
minică seara a părăsit Roma preșe
dintele Comitetului de Stat al . Pla
nificării din Republica Socialistă 
Romania, Maxim Berghianu, care, 
la invitația ministrului bilanțului 
și planificării economice al Italiei,

Giovanni Pieraccini, a făcut o vi
zită în Italia.

în cursul vizitei, Maxim Berghia
nu a avut întrevederi și schimburi 
amicale de păreri cu membri ai gu
vernului italian, cu personalități 
marcante ale vieții economice și ale 
cercurilor de afaceri italiene.

Acord româno-iranian de cooperare 
economică si tehnică

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Senatorul Mike Mansfield, liderul 
majorității democrate în Senatul 
S.U.A., a declarat că propunerea 
guvernului de la Bonn de a cum
păra bonuri de tezaur americane 
în valoare de 500 milioane dolari 
nu poate constitui o soluție la pro
blema costului întreținerii trupelor 
americane din Germania occiden
tală. Mansfield, care este președin
tele unui nou comitet al Senatului 
însărcinat cu studierea acestei pro
bleme, a spus că „în baza noii for
mule propuse Germania occiden-

DEMONSTRAȚIE 
STUDENȚEASCĂ 
LA RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). 

— Peste 2000 de studenți au mani
festat pe străzile principale ale 
orașului Rio de Janeiro în favoa
rea sporirii numărului de școli și 
a fondurilor bugetare destinate în- 
vățămîntului în. Brazilia. Manifes
tația s-a desfășurat fără nici .un 
fel de incidente și fără interven
ția poliției, ceea ce, după cum a- 
preciază agenția U.P.I., marchează 
„o schimbare semnificativă în cli
matul politic brazilian". Agenția 
amintește că în urmă cu două săp
tămâni, in perioada fostului guvern 
al președintelui Castello Branco 
(care a fost înlocuit de mareșalul 
Costa e Silva la 15 martie), poliția 
a împiedicat cu forța organizarea 
unei reuniuni studențești și, a ares
tat un număr de studenți.

In ajunul reuniunii 
militare din insula Guam

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a plecat sîm- 
bătă seara spre insula Guam, unde 
urmează să aibă loc o conferință 
strategică privind desfășurarea răz
boiului din Vietnam. La această 
conferință participă ambasadorul 
S.U.A. la Saigon, Cabot Lodge, co
mandantul suprem al forțelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud, gene
ralul Westmoreland, secretarul de 
stat Dean Rusk, ministrul apărării 
McNamara și alte oficialități. John
son se va întîlni, de asemenea, cu 
premierul saigonez, Nguyen Cao Ky.

★
Corespondentul din Washington al 

agenției „France Presse’ susține că 
reuniunea din insula Guam se ține 
în ciuda „avizului contrar" al unora

dintre personalitățile din preajma 
președintelui Johnson, nemulțumite 
îndeosebi de faptul că la reuniune au 
fost invitate să ia parte și căpeteniile 
regimului sud-vietnamez. Aceste per
sonalități consideră, după cum scrie 
corespondentul, „că momentul este 
rău, ales pentru S.U.A. de a se ames
teca în afacerile politice sud-vietna- 
meze".

în continuare, corespondentul 
A.F.P. scrie că, „pe plan militar, to
tul face să se creadă că hotărîrile 
ce vor fi luate la Guam vor merge 
în sensul unei agravări a „escala
dei", bombardamentele asupra R. D. 
Vietnam urmărind să fie intensifi- 

■ cate". „Această sarcină va fi probabil 
facilitată, adaugă corespondentul, de 
punerea la dispoziție a bombardie
relor strategice „B-52" cu baza în 
Thailanda".

Nu e liniște la Santo Domingo
Unii își mai amintesc 

poate de lozinca „Balaguer 
•— omul păcii". In urmă cu 
opt luni, în timpul alegeri
lor prezidențiale din Repu
blica Dominicană, ea se 
afla expusă pe toate zidurile 
de la Santo Domingo ală
turi de emblema așa-numitu- 
lui partid reformist, un cocoș 
roșu. După lungile coșma
ruri prin care trecuseră ca 
urmare a invaziei străine, 
masele populare sperau că 
a sosit în sfîrșit momentul 
reîntoarcerii la o viață nor
mală, nădăjduiau că liber
tățile democratice vor rein
tra în drepturile lor. Bala
guer cunoștea 
aspirații. De 
promis. Și nu 
multe lucruri : 
la „pace", 
vieții economice, reducerea 
șomajului... Dezgustul afișat 
față de intervenția america
nă și promisiunile au fost 
atunci cei mai buni agenți 
electorali ai săi.

Dar după opt luni de la 
instalarea noului guvern și 
după cinci luni de la retra
gerea trupelor americane, 
promisiunile au rămas... pro
misiuni. „Un singur cuvînt 
— declara în urmă cu cîteva 
zile fostul președinte Juan 
Bosch — este suficient pen
tru a defini situația actuală 
din țară : descompunere. Din 
punct de vedere economic 
sîntem pe marginea prăpas- 
tiei. Niciodată mizeria n-a 
fost atît de mare". Statisti
cile apreciază numărul șo
merilor la 40 la sută din 
talul populației active.

Aproape că nu trece 
fără ca liniștea să nu 
pigmentată cu focuri

firește aceste 
aceea el a 
unul, ci mai 
reîntoarcerea 
normalizarea

to-

zi 
fie 
ele 

arme și explozii ale grena
delor de mînă. Ziarele domi
nicane relatează cotidian 
despre violențe și arestări. 
Reprezentanți ai forțelor de 
stingă, adepți ai constituțio- 
naliștilor (care se pronunță 
pentru o politică liberală în 
interior și mai independen
tă pe plan extern), lideri 
sindicali sînt urmăriți, nu-

meroși patrioți au căzut vic
timă terorii. Represiuni sîn- 
geroase împotriva constitu- 
ționaliștilor au avut loc re
cent la Santiago de los Ca
balleros, Seibo, Cristobal și 
în alte localități.

în timp ce președintele 
dominican declara nu de 
mult că „în țară domnește 
liniștea" conducerea partidu
lui „Mișcarea populară do
minicană" telegrafia ziarului 
„Le 
se 
Se 
se 
libertăților. Polițiștii în civil 
sub ordinea colonelului 
Guerrero pun în primejdie 
viața cetățenilor".

Două fapte, printre multe 
altele, au trezit un ecou deo
sebit în ] 
fost „anei 
săptămînă de poliție, un ofi
țer constitutionalist a dece
dat, cu toată îngrijirea ce i 
s-a dat. Maximo Fiallo, șeful 
unei grupe teroriste de ex
tremă dreaptă, a fost arestat 
în urma a numeroase plîn- 
geri. Aviatorii de la baza 
San-Isidro, fostul cartier 
al generalului Wesin (u- 
nul din 
tervenției 
cerut eliberarea lui deoare
ce acționa în interesul ace
lorași forțe pe care Ie slu
jesc și ei. Poliția a refuzat 
să-l predea. A doua zi un 
„commando" de ofițeri a 
venit să-l elibereze cu forța. 
Nimeni n-a reacționat... 
în această privință ver
dictul revistei „Le Mon
de Diplomatique" apare ca
tegoric : „Armata în Repu
blica Dominicană este as
tăzi, mai mult decît nici
odată un stat în stat, o for
ță necontrolată".

Și totuși cineva controlea
ză stările de lucruri din 
Republica Dominicană. 
Cine ? Răspunsul la a- 
ceastă întrebare se află tot 
în alegerile prezidențiale. 
„Noi știm ce fel de guvern 
sperăm să vedem în Repu
blica Dominicană" — de
clara președintele Johnson în

Monde" : „Represiunea 
agravează în țară, 
semnalează numeroa- 
arestări și suspendarea

presă. După ce a 
ilietat" timp de o

sprijinitorii in- 
stfăine) au

Sînt necesare
consultări...

BONN 19 (Agerpres). — Potrivit 
agenției D.P.A., guvernul vest-ger- 
man consideră necesare consultări 
între guvernele statelor membre 
ale Pieței comune pentru a se putea 
da un răspuns afirmativ în 
cînd Marea Britanie va face 
rea de aderare la C.E.E.

în cercurile oficiale de la 
se precizează că poziția vest-germa- 
nă față de problema aderării Ma
rii Britanii la C.E.E. a rămas ace
eași, așa cum a fost prezentată pri
mului ministru britanic Wilson cu 
ocazia vizitei acestuia la Bonn. 
Conducătorii vest-germani au fă
cut cunoscut atunci lui Wilson că 
Germania occidentală este de acord 
cu o aderare a Marii Britanii la 
Piața comună, dar că această pro
blemă nu depinde numai de Bonn. 
De aceea, ei au arătat că sînt 
necesare consultări cu ceilalți 
parteneri din Piața comună și 
primul rînd cu Franța.

tală se va angaja să cumpere bo
nuri de tezaur americane cu o sca
dență în decurs de patru sau cinci 
ani, în loc să cumpere acele bonuri 
care au. o scadență de cîteva luni”. 
El a apreciat că „această soluție va 
avea drept efect să transforme în- 
tr-un cîștig, pe termen lung, pen
tru trezoreria vest-germană, partea 
din deficitul balanței de plăți ame
ricane ce rezultă din costul întreți
nerii forțelor americane din 
R.F.G.". Senatorul a subliniat că 
principala problemă care se pune 
este examinarea „necesității men
ținerii actualului nivel al trupelor 
americane, în condițiile unei Eu
rope aflate în schimbare și în lu
mina unei evidente lipse de dorin
ță a vest-europenilor de a-și înde
plini angajamentele lor față de 
N.A.T.O.". Mansfield a indicat că, 
împreună cu alți 43 de senatori, a 
prezentat Senatului o rezoluție care 
cere reducerea efectivelor forțelor 
americane staționate în Europa oc
cidentală.

TEHERAN 19 (Agerpres). — La 
18 martie a fost semnat un acord 
de cooperare economică și tehnică 
între guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul imperial al 
Iranului. Acordul, semnat din par
tea guvernului român de ministrul 
comerțului exterior Gheorghe 
Cioară, iar din partea iraniană de 
doctor Aii Alikhani, ministrul eco
nomiei, prevede că România va 
livra Iranului mașini, utilaje și 
echipament în valoare de 31 mili
oane de dolari, rambursabile prin 
livrări de țiței și alte mărfuri ira
niene. Totodată au fost semnate 
o parte din contractele dintre în
treprinderile de comerț exterior

ale celor două țări în legătură cu 
livrările de vagoane de cale ferată 
și echipament electrotehnic. De 
asemenea, între întreprinderea ro
mână Petrolexport și Societatea 
națională iraniană de petrol a fost 
semnat un contract pentru cumpă
rarea de către Republica Socialistă 
România a 3,5 milioane tone de 
țiței iranian în perioada 1968—1970.

Cu prilejul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
între cele două țări, precum și or
dinea de zi a celei de-a doua se
siuni a comisiei mixte ministeriale 
româno-iraniene, care urmează să 
aibă loc la sfîrșitul lunii mai la 
Teheran.

Contracte economice

căzui
cere-

Bonn

în

Acțiune pentru
timp ce trupele americane 
se aflau în Republica Do
minicană. Iar „prin victoria 
lui Joaquin Balaguer, favo
ritul lor și fost ministru al 
lui Trujillo, Statele Unite au 
obținut o adevărată victorie 
în afacerea dominicană" 
(„Politique Etrangere").

Așa se explică faptul că 
deși S.U.A, și-au retras tru
pele de pe insulă, dominația 
americană continuă. Evident, 
în forme mascatei Numai în 
decursul unui singur an, 
componența ambasadei 
S.U.A. din Santo Domingo a 
crescut de șapte ori, depă
șind în prezent 600 de oa- 

' meni. Posturile cheie în apa
ratul de stat și armată sînt 
ocupate de persoane ce se 
bucură de încrederea auto
rităților americane. Totoda
tă S.U.A. — după cum scria 
săptămînalul mexican „Pren-

sa Libre" — au obținut 
dreptul de a construi pe te
ritoriul țării o bază militară 
maritimă, asemănătoare ce
lei de la Guantanamo. „A- 
devărații stăpîni ai țării 
mele, declara recent într-un 
interviu Juan Bosch —- sînt 
Statele Unite. Am spus-o în 
ziua debarcării «pușcașilor 
marini» și o repet acum. Și 
aceasta pentru că nimic din 
situația de atunci nu s-a 
schimbat".

Nemulțumirea e în creș
tere și ia forme din ce în 
ce mai conturate. „Pe străzi 
— constata ziaristul ameri
can Pete Hamil, în urma 
unei călătorii prin țară — 
atmosfera e atît de încărca
tă îneît o nouă revoltă ar 
putea izbucni în orice mo
ment".

Radu BOGDAN

eliberarea unui lider 
sindical spaniol

MADRID 19 (Agerpres).
Madrid a fost dată publicității o 
scrisoare adresată de 500 de inte
lectuali și artiști spanioli generalu
lui Munoz Grandes, vicepreședin
tele guvernului spaniol, în care se 
cere eliberarea fruntașului sindical 
Marcelino Camacho, conducătorul 
„comisiilor muncitorești spaniole". 
Scrisoarea subliniază că menținerea 
sub stare de arest a lui Camacho 
„nu poate decît să agraveze starea 
de nemulțumire din rîndurile mun
citorilor".

Marcelino Camacho a fost întem
nițat în închisoarea Carabanchel la 
28 februarie, sub acuzația de a fi 
participat la o „demonstrație ilega
lă" ce a avut loc la 28 iunie 1966.

■ ALGER. Reprezentanții la Alger al mișcărilor de 
eliberare din Africa au adresat simbătă un me

saj partidului rhodesian Zimbabwe African People’s 
Union (Uniunea poporului african Zimbabwe), în care 
se subliniază că, întrucît Marea Britanie nu întreprinde 
nimic pentru răsturnarea regimului rasist al lui Smith, 
lupta de eliberare a populației băștinașe din Rhodesia 
reprezintă singura cale pentru înlăturarea rasiștilor 
de la conducerea țării.

■ MOSCOVA. Prima sesiune a noului Soviet Suprem 
al R.S.F.S.R., cea mai mare republică din Uniunea 

Sovietică, va avea loc la 11 aprilie Ia Moscova. La se
siune vor participa deputății aleși la 12 martie 1967.

■ SALISBURY. Ministrul informațiilor al Rhodesiei, 
Johan Howman, a declarat sîmbătă că cenzura 

presei va rămîne în vigoare încă mult timp. Luînd cu
vîntul în ședința inaugurală a Congresului ziariștilor 

din Rhodesia, Howman a făcut cunoscut că cenzura 
presei este „necesară" pentru regimul Smith, care a 
instituit-o îndată după proclamarea unilaterală a in
dependentei, la 11 noiembrie 1965.

■ CARACAS. Comitetul executiv al Confederației 
latino-americane a sindicatelor creștine, reunit la 

Caracas, a denunțat amestecul în viața sindicatelor a 
Agenției Centrale de Investigații a S. U. A. (C.I.A.) 
drept „un atentat împotriva mișcării sindicale". Comi
tetul a calificat, de asemenea, Organizația interameri- 
cană a muncii, centrala sindicală nord-americană 
A.F.L.-C.I.O. și Institutul american pentru dezvoltarea 
„sindicalismului liber" ca fiind „instrumente ale 
C.I.A.".

între România și Algeria
de stat algeriană în sarcina căreia 
intră toate procesele de valorificare 
a resurselor algeriene în materie 
de hidrocarburi, au fost semnate 
două contracte conform cărora Re
publica Socialistă România va li
vra Republicii Algeriene Democra
tice și Populare patru instalații de 
foraj petrolier la mare adîncime și 
va achiziționa din Algeria în con
trapartidă importante cantități de 
minereu de fier, z

Contractele prevăd, de asemenea, 
că România va pregăti tehnicieni 
algerieni în acest domeniu, iar în 
Algeria vor sosi specialiști români 
pentru a asigura funcționarea 
întreținerea utilajului petrolier 
vrat.

Exprimîndu-și satisfacția în 
gătură cu semnarea acestor contrac
te, Ahmed Ghozali, președinte-di- 
rector general al „Sonatrach", a rele
vat faptul că primele instalații de 
foraj petrolier, sută la sută propri
etate de stat algeriană, provin din 
România și că este vorba doar de 
„un preludiu la alte contracte vi
itoare". Prin achiziționarea acestor 
instalații, a spus el, „Sonatrach" își 
lărgește parcul de utilaj petrolier, 
fiind de acum înainte în măsură să 
întreprindă lucrări atît pe contul 
său, cît și în contul altor societăți 
terțe.

ALGER 19. — Corespondentul A- 
gerpres C. Benga transmite : La 
sediul din Alger al „Societății na
ționale algeriene de exploatare și 
transport a hidrocarburilor" — „So- 
natrach", prima și unica societate

Măsuri pentru protejarea

Veneției
Digurile maritime ale 

Veneției, rupte in no
iembrie anul trecut, vor 
fi reconstruite. De ase
menea va fi construit 
un nou dig împotriva 
furtunilor, inițierea a- 
cestei acțiuni, menite a 
păstra pentru posteri
tate palatele istorice și 
tezaurele de artă din 
orașul canalelor și al 
gondolelor, a fost anun-

țață de primarul Vene
ției, Giovanni Fava- 
retto, în cadrtd unei 
conferințe de presă. El 
a arătat că reconstruc
ția digurilor va fi fi
nanțată prin obținerea 
unor împrumuturi din 
străinătate, garantate de 
stat.

Specialiștii, a mai 
spus Favaretto, au ela
borat planurile

strucției unei „linii du
ble de apărare", de
oarece în prezent ora
șul se scufundă cu cite 
3 milimetri pe an. Unul 
din diguri va avea o 
înălțime de 5 metri 
deasupra nivelului mă
rii și o faleză care va 
permite o vedere pano
ramică asupra întregu
lui oraș.

Și 
li-

le-

ARTERE

(Urmare din pag. I)

VITALE"

Unul din centrele de vot care au funcționat ieri la Djibouti, capitala Soma
liei Franceze, unde »-a desfășurat referendumul cu privire la viitorul stalut 

al teritoriului

M RAWALPINDI. La Rawalpindi s-a anunțat oficial 
“ că secretarul general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, va sosi Ia 18 aprilie în capitala Pa
kistanului pentru o vizită de trei zile.

M DAKAR. Tribunalul special senegalez l-a condam- 
" nat sîmbătă la moarte pe Abdou Faye, asasinul lui 
Demba Diop, președintele grupului parlamentar al 
Uniunii progresiste din Senegal, partidul de guvernă- 
mint al țării.

■ DELIII. în capitala Indiei s-a comunicat oficial 
sîmbătă că au fost făcute o serie de noi numiri 

în guvernul central al țării. în 
stat la Departamentul energiei atomice a fost numit 
M. Gurupadaswami, iar la Departamentul pentru pro
blemele parlamentare — I. Gudjral. Bhagat Djha Azad 
a fost numit în aceeași funcție la Ministerul învăță- 
mîntului.

Astfel, după numirile de sîmbătă, guverntil Indiei 
numără 52 de persoane. Dintre aceștia 19 sînt miniștri 
membri ai Cabinetului, 17 sînt miniștri de stat, 25 sînt 
miniștri adjuncti.

funcția de ministru de

■ HAGA. Ministrul olandez al justiției, Pieter Jacobus 
Verdam, a împuternicit Institutul de stat pentru cer

cetarea crimelor comise în cel de-al II-lea război mon
dial să cerceteze în ce măsură fostul SS-ist Franz 
Stangl, arestat la Sao Paolo, este vinovat de asasina
rea a 80 000 de evrei olandezi. în capitala Olandei se 
apreciază că guvernul, întreprinzînd aceste cercetări, 
dorește să sprijine cererea Austriei de extrădare a 
Stangl, care se face vinovat de asasinarea a 700 000 
deținuți în lagărele de concentrare naziste.

Iui 
de

■ TEHERAN. La 21 martie în Teheran urmează să 
fie inaugurat primul centru de televiziune al Ira

nului. Stația de emisie, construită pe dealurile înalte 
din nordul capitalei iraniene, urmează să transmită 
zilnic.

■ STOCKHOLM. După 13 ani de pregătiri, partidele 
politice suedeze au căzut de acord asupra unei 

reforme a Parlamentului. Sistemul actual bicameral 
urmează să fie înlocuit cu sistemul unei singure ca
mere pe o perioadă legislativă de trei ani. Potrivit 
propunerii unui comitet care se ocupă de această pro
blemă, reforma ar urma să intre în vigoare la 1 ia
nuarie 1971. Observatorii politici din capitala Suediei 
apreciază că Parlamentul suedez va aproba această 
propunere.

■n LONDRA. La Londra și-a Încheiat lucrările cea 
™ dc-a treia conferință internațională privind regle
mentarea pescuitului. Participanții la conferință au a- 
doptat. un nou cod privind reglementarea operațiunilor 
de pescuit in Atlanticul de nord. Printre cei care au 
luat parte la această conferință se numără reprezen
tanții Belgiei, Danemarcei, Poloniei, Italiei, Statelor 
Unite. Uniunii Sovietice, Marii Britanii și alții.

■B MONTREAL. In Canada a fost dat in funcțiune un 
“ pod-tunel maritim lung de 1 390 metri, care leagă 
Insula Montreal de Saint-Laurent. Acest pod-tunel, care 
a fost construit sub apă la o adincime de 22 de 
este considerat ca cea mai mare realizare din 
precomprimat din lume. Construcția a durat doi 
a costat aproximativ 75 de milioane dolari.

metri, 
beton 
ani și

șui de canale — adevărate 
artere vitale — către crîngu- 
rile de portocali, lămîi și măs
lini. Pentru Cipru aceasta 
este singura cale de salvare
a recoltelor de mînia soarelui 
fierbinte.

Condițiile climaterice sub
tropicale ale insulei permit 
culegerea fructelor, legume
lor și zarzavaturilor cu mult 
înaintea altor țări. în con
secință, recoltele pot fi ex
portate spre orice piață euro
peană la prețuri convenabile 
și în condițiile lipsei aproape 
totale de concurență. Ministrul 
agriculturii mi-a spus că ve
niturile realizate de pe supra
fețele de pămînt irigat sînt 
duble și chiar triple față 
de investițiile necesitate de 
lucrările de irigație. De a- 
ceea, în prezent se lucrea
ză la elaborarea unui nou 
program pentru dezvoltarea 
rețelei de irigații. Circa 500 
de noi lacuri de acumulare 
vor apare de-a lungul celor 
32 de rîuri ale insulei. Finan
țarea tuturor lucrărilor se va 
face de către stat, fără a se 
apela la ajutorul capitalului 
străin — a ținut să precizeze 
ministrul.

„Proiectele noastre economi
ce. ne spunea vicepresedin 
tele guvernului cipriot, dl. 
Cleridis, sînt numeroase și de 
mare însemnătate pentru viito
rul țării, pentru progresul so
cial al poporului. Avem nevo
ie numai de pace pentru a le 
transpune in practică".
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