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ADUNAREA CONSACRATĂ DESCHIDERII FESTIVE A ANULUI

Conducătorii
și de stat 

profesorilor
ta București, festivitățile de Inaugurare a anului de învățămînt universitar au început în cursul dimineții, la Universitate.Vasta piață a universității bucu-

UNIVERSITAR

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
Dragi tovarăși,
Deschiderea cursurilor universitare în acest 

Rn — primul an al noului cincinal -— are loc în condițiile muncii avîntate desfășurate de întregul popor pentru realizarea mărețului program elaborat de Congresul al IX-lea al partidului. In cadrul acestui program, care inaugurează o nouă etapă de progres și prosperitate în viața poporului român, învăță- mîntul superior ocupă un loc de seamă, el fiind chemat să asigure formarea noilor detașamente de oameni de știință și cultură, de specialiști, cerute de mersul înainte al economiei și culturii, de opera de desăvîrșire a construcției socialiste în România (aplauze).Este pentru mine o deosebită plăcere să iau parte la acest important moment sărbătoresc din viața profesorilor și studenților din București și să vă transmit cu acest prilej, dv. și colegilor dv., în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat 
și al Consiliului de Miniștri, un salut călduros.înflorirea școlii românești, dezvoltarea vertiginoasă a învățămîntului de toate gradele și, în mod special, a învățămîntului universitar, este una din marile realizări ale orînduirii noastre socialiste. In ultimele două decenii au fost create numeroase institute' și facultăți noi, a cunoscut o puternică dezvoltare baza materială a învățămîntului superior, 
a crescut numărul cadrelor didactice. în România învață în prezent peste 136 000 de stu- denți, ceea ce înseamnă că avem 70 de studenți la 10 000 de locuitori; aceasta ne situează printre țările cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare a învățămîntului superior.Ritmul înalt de dezvoltare economică și culturală a țării, perspectivele largi ce se deschid în toate domeniile vieții sociale solicită noi și noi cadre cu studii superioare, fac necesară creșterea an de an a numărului studenților. Anul acesta, de pildă, numărul noilor înscriși în facultăți se ridică la peste 33 000, crescînd cu opț mii față de-anul .trecut. Numai în Capitală învață în prezent 60 000 de stu- denți, adică de peste două ori mai mult decît totalul studenților existenți în România dinainte de război. împreună cu studenții români, în instituțiile de învățămînt superior din țara noastră studiază și numeroși tineri din străinătate, studenți veniți din 72 de țări. Aceasta este o manifestare a solidarității internaționaliste a poporului nostru cu popoarele din întreaga lume, cu popoarele care luptă pen- ■ tru independență națională, un aport la dezvoltarea colaborării internaționale (aplauze).în cursul actualului plan cincinal, școala Superioară românească va lua o tot mai mare amploare; va înregistra o creștere considerabilă spațiul de școlarizare, se va îmbunătăți dotarea laboratoarelor cu aparate moderne pentru studiu și cercetare științifică, se va dezvolta întreaga bază materială a învățămîntului. Partidul și guvernul au prevăzut în acest scop fonduri care se ridică la aproape 4 miliarde de lei, din care un miliard și jumătate numai pentru nevoile învățămîntului superior. în acești ani, în București se vor construi noile clădiri ale politehnicii cu o capacitate de circa 10 000 de studenți, o nouă clădire la Institutul de științe economice, clădiri noi pentru trei facultăți ale Universității, o clinică cu 2 000 de locuri la Institutul medico-farmaceutic și altele.Sînt prevăzute, de asemenea, noi construcții de cămine și cantine în centrele universitare, precum și alte măsuri menite să asigure studenților condiții de viață și învățătură tot mai bune. Pentru întreținerea în facultate, inclusiv pentru burse, statul, poporul nostru cheltuiesc cu fiecare student, în medie, suma de 10 500 de lei pe an. Datoria întregului tineret studios este de a răspunde cu cinste acestor eforturi pe care le fac patria și poporul (Vii aplauze).In cursul vizitei pe care am făcut-o astăzi Ia Universitate, la Institutul de științe economice, la Institutul agronomic, la Institutul politehnic și la Academia de științe social- politice, am constatat că facultățile bucureș- tene s-au pregătit temeinic pentru începerea noului an școlar. Baza materială existentă, bibliotecile, laboratoarele, utilate cu aparatură de studiu și de cercetare modernă, permit desfășurarea procesului de învățămînt la un nivel ridicat, oferă studenților posibilitatea de a se pregăti în mod aprofundat pentru activitatea de mîine. Totodată, trebuie subliniat că sporirea rapidă a numărului studenților din ultimii ani a avut drept consecință o anumită supraîncărcare a unor institute, ceea ce îngreunează, într-o anumită măsură, buna desfășurare a procesului de învățămînt. De aceea • este necesar ca Ministerul învățămîntului, conducerile institutelor, întreprinderile de construcții să ia toate măsurile pentru executarea la timp și in bune condițiuni a tuturor clădirilor prevăzute să asigure lărgirea spațiului de învățămînt. Se vor crea astfel condiții tot mai bune pentru desfășurarea învățămîntului superior la nivelul cerințelor actuale.Bucureștiul — capitala patriei noastre — este cunoscut ca un vechi centru universitar cu bogate tradiții ; el a dat patriei numeroși intelectuali de valoare, savanți, cărturari, specialiști de înaltă competentă, care au adus contribuții remarcabile lâ propășirea României, la construirea societății socialiste. Facultățile din București se bucură de un prestigiu binemeritat, sînt apreciate pentru nivelul ridicat la care își desfășoară activitatea didactică, pentru temeinica pregătire științifică pe care o oferă studenților. Vreau să exprim, cu acest prilej, înalta prețuire pe care partidul și guvernul o dau corpului profesoral din București și din întreaga țară, cadrelor didactice de toate vîrstele, care muncesc neobosit, cu dăruire și exigență, animate de fierbinți sen

timente patriotice, pentru instruirea tineretului țării, pentru formarea noilor generații de intelectuali ai României socialiste (aplauze 
îndelungi). Permiteți-mi să vă felicit din toată inima, stimați tovarăși, pe dv., întregul corp didactic universitar, întreaga studenți- me, pentru rezultatele minunate obținute pînă acum ; ele reprezintă un aport de seamă la ridicarea materială și spirituală a patriei, la făurirea viitorului fericit al poporului român. (aplauze puternice).

Stimați tovarăși,Caracteristica fundamentală pe care orîn- duirea socialistă a imprimat-o învățămîntului superior este legătura indisolubilă cu cerințele vieții, cu nevoile de dezvoltare ale societății. Această trăsătură își găsește justificarea în însăși rațiunea de a fi a școlii, în efortul de înțelegere și transformare a universului. De la primele unelte de muncă și pînă la rachetele cosmice, toate victoriile obținute în creația materială și spirituală, în dezvoltarea civilizației, își au punctul de plecare în strădania necurmată a omului spre cunoaștere. Cu atît mai mare este rolul învățămîntului în epoca contemporană, cînd știința devine o puternică forță de producție, un factor determinant al progresului 
uman (vii aplauze).înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, de înflorire multilaterală a patriei, la care poporul român este angajat cu toate forțele, cere ca accentul principal să fie pus pe acele sectoare ale învățămîntului superior care pot contribui în mod direct la dezvoltarea bazei tehnico-ma- teriale a societății, la avîntul economiei. După cum știți, aceasta a fost de altfel una din preocupările permanente ale înaintașilor învățămîntului nostru superior. încă cu 100 de ani în urmă, reprezentanți înaintați ai intelectualității țării au militat pentru dezvoltarea învățămîntului tehnic, conside- rind aceasta, una din condițiile esențiale ale. propășirii României moderne, (aplauze). Este necesar ca și în viitor să acordăm o atenție de prim ordin institutelor și facultăților care pregătesc cadre pentru nevoile industriei, agriculturii, construcțiilor, transportului, specialiști capabili să asigure perfecționarea continuă a tehnicii, îmbunătățirea activității economice a întreprinderilor. Desigur, aceasta nu înseamnă nicidecum neglijarea celorlalte ramuri ale învățămîntului universitar ; facultățile umanistice, institutele de științe sociale răspund u- nor cerințe importante ale societății, ale civilizației moderne, și de aceea ele trebuie să capete dezvoltarea corespunzătoare, să fie mereu perfecționate.învățămîntul universitar își poate îndeplini cu succes înalta menire pe care i-o conferă societatea noastră în măsura în care el asigură studenților posibilitatea de a cunoaște și a-și însuși tot ceea ce este mai nou și mai înaintat în știința și cultura națională și mondială. în împrejurările uriașului avînt de azi al cunoașterii, ale revoluției tehnico-știin- țifice care modifică fără întrerupere și în mod radical condițiile producției materiale, a nu manifesta în învățămînt o receptivitate maximă, mobilitate și capacitate de adaptare rapidă la progresele științei, la ultimele cuceriri din domeniul respectiv, înseamnă a da societății cadre insuficient înarmate pentru cerințele imperioase ale vieții. De aceea, îndatorirea primordială a cadrelor didactice care lucrează în învățămîntul superior este de a ține pasul cu evoluția științei, de a oferi studenților cunoștințe care să reflecte ultimul stadiu la care a ajuns cunoașterea în sectorul pentru care se pregătesc.Realizarea acestui deziderat presupune, de asemenea, asigurarea unei strînse legături a învățămîntului universitar cu practica, cu producția. Ieșind de pe porțile institutelor, tinerii specialiști trebuie să fie bine pregătiți pentru muncă, pentru producție ; ei trebuie să cunoască nivelul de dezvoltare și caracteristicile activității în sectorul pe care și l-au ales, să se poată manifesta de la început ca elemente înaintate, factori de nădejde în lupta pentru promovarea noului în producție. Contactul cu practica, activitatea obștească cultivă prețuirea și respectul față de muncă, interesul studenților pentru producția de bunuri materiale consacrată propășirii patriei noastre socialiste (aplauze puternice).învățămîntul superior trebuie să pună la temelia întregii'pregătiri științifice a studenților, la baza formației lor intelectuale, concepția despre lume și viață a clasei muncitoare — materialismul dialectic și istoric. Ea le permite să înțeleagă și să explice în mod just legile și fenomenele vieții sociale, le dă perspectiva dezvoltării istorice, îi înarmează în lupta pentru făurirea noii societăți — societatea comunistă (vii aplauze).Studierea științelor sociale, a economiei politice, istoriei, filozofiei trebuie să aibă drept rezultat cunoașterea de către studenți a strădaniilor poporului nostru pentru emancipare politică și economică, înțelegerea idealurilor și aspirațiilor sale, a luptei forțelor progresiste și revoluționare pentru eliberare națională și socială; aceasta trebuie să-i ajute să aprofundeze politica Partidului Comunist Român, care aplică în mod creator marxism-leninismul la condițiile concrete ale României. Studenții, tinerii noștri intelectuali trebuie să cunoască bine lupta seculară a popoarelor pentru progres social, pentru o viață mai bună, direcțiile de dezvoltare a societății contemporane, să devină promotori curajoși ai ideilor și principiilor noi, înaintate, adversari ai oricăror teorii retrograde, perimate, ai mentalităților învechite, partici

pant activi la lupta pentru pace, democrație și socialism (aplauze puternice).Pentru a deveni buni constructori ai socialismului și comunismului, pentru a deveni buni comuniști nu este suficient ca tinerii să învețe unele definiții despre comunism. Tineretul nostru trebuie să-și însușească, în esență, totalitatea cunoștințelor științifice acumulate de omenire. Numai stăpînind bine știința, pregătindu-se ca specialiști competent, însușindu-și o bogată cultură generală, tinerii vor putea să-și îndeplinească cu succes obligațiile față de societate, să-și facă datoria față de patrie (aplauze îndelungate).Profunzimea și eficacitatea studiului universitar depind, fără îndoială, în mare măsură, de calitatea muncii cadrelor didactice, de căldura și pasiunea pe care acestea o pun în instruirea tinerilor, în formarea lor pentru viață. Manifestînd exigență față de propria lor pregătire științifică și pedagogică, profesorii, conferențiarii, asistenții trebuie să solicite din partea studenților eforturi tot mai mari, să introducă în procesul de învățămînt cerințe înalte, corespunzătoare nivelului atins de știința contemporană. Se impune, totodată, un sprijin efectiv din partea corpului profesoral în orientarea muncii studenților, în formarea stilului universitar de studiu, caracterizat nu prin înmagazinarea mecanică a cunoștințelor, ci prin dezvoltarea pasiunii științifice, a capacității de gîndire și investigare. Este necesar ca studenții să fie ajutați îndeaproape în munca de cercetare, în activitatea desfășurată în laboratoare și biblioteci, stimulîndu-se puternic spiritul lor creator.Profesiunea de dascăl are un profund sens social și etic ; misiunea profesorului nu se reduce la actul transmiterii cunoștințelor, ea presupune în același timp o mare răspundere pentru plămădirea personalității noilor generații de intelectuali, pentru modelarea conștiinței lor cetățenești, pentru cultivarea în' rîndul viitorilor specialiști a unor înalte idealuri de libertate și progres social. Este necesar ca întregul corp didactic să se preocupe îndeaproape de educația studenților, de comportarea lor în societate, asigurînd ca intelectualii noștri de mîine să aibă o înaltă ținută atît în viața universitară cît și. în viața de toate zilele. (Aplauze).îmbunătățirea continuă a conținutului învățămîntului, perfecționarea procesului in- structiv-educativ în universități sînt strîns legate de intensificarea activității de cercetare științifică a cadrelor didactice. învățămîntul superior din țara noastră dispune în prezent de un remarcabil potențial științific. Este necesar ca fiecare institut, fiecare catedră să devină un factor activ în frontul nostru științific, o tribună de dezbatere creatoare, de confruntare principială a opiniilor, care să contribuie la soluționarea multiplelor probleme ale construcției socialiste, la înflorirea științei și culturii românești.
Stimafi tovarăși,Orînduirea socialistă a deschis în fața tineretului patriei noastre perspective nelimitate de valorificare a entuziasmului și capacităților sale creatoare, de împlinire a celor mai îndrăznețe idealuri și năzuințe. Una din cuceririle cele mai de seamă ale poporului nostru constă în faptul că el poate oferi azi generațiilor tinere posibilitatea de a trăi o viață demnă, eliberată de exploatare, că le poate deschide toate porțile vieții, le poate asigura ascensiunea spre cunoaștere, spre știința și cultura cea mai înaltă.Trebuie să subliniem cu satisfacție că studențimea din țara noastră, fără deosebire de naționalitate, crescută și educată în spiritul dragostei față de patrie, al devotamentului pentru cauza socialismului, merită din plin încrederea și solicitudinea cu care este înconjurată de întregul popor. 

(Aplauze îndelungi). Studiind cu rîvnă și pasiune, studenții au toate condițiile pentru a-și însuși o cultură generală și de specialitate temeinică. Construcția socialismului pune în fața tineretului studios îndatoriri și exigențe tot mai mari. Astăzi nu mai este nimănui permis să se prezinte în fața societății cu o pregătire mediocră, să se „strecoare" prin viață cu un bagaj de cunoștințe minim. Tumultuoasa noastră realitate socială, epoca contemporană — epoca energiei atomice, a ciberneticii, astronauticii — impun tinerilor să fie bine înarmați din punct de vedere științific, să stăpînească — în domeniul pe care și l-au ales — tot ceea ce a creat mai de preț omenirea pe tărîmul cunoașterii.Trăiți, dragi studenți, vremuri minunate; strămoșii și părinții voștri au dus lupte grele, au avut de învins multe greutăți pe calea propășirii României. Generația voastră trăiește în condițiile înfloririi continue a țării, a națiunii noastre socialiste. Acesta este rezultatul muncii și luptei duse de poporul nostru de-a lungul veacurilor, al eforturilor depuse de generațiile înaintașilor. Prețuiți înfăptuirile părinților și strămoșilor voștri, munciți fără preget pentru a dezvolta opera minunată pe care o moșteniți. învățați, pre- gătiți-vă temeinic pentru a asigura dezvoltarea continuă a bazei materiale a societății noastre, faceți totul pentru ca națiunea noastră să devină tot mai puternică, pentru ca poporul român să ducă o viață tot mai îmbelșugată ! (Aplauze puternice, îndelungi).Un rol important în stimularea nobilei ambiții a studenților de a ști cît mai mult, în crearea unui climat de emulație creatoare în toate institutele și universitățile țării îl au organizațiile de partid și de tineret. îndatorirea acestora este de a canaliza întreaga energie a studenților spre studiu, spre muncă in

tensă, disciplinată, spre activitate științifică. Totodată, organizațiile Uniunii Tineretului Comunist, asociațiile studențești trebuie să se preocupe de educarea studenților în spiritul ideilor comunismului, al eticii noastre noi, al unei comportări civilizate în toate împrejurările vieții, care să facă cinste valoroasei intelectualități a patriei noastre. (Vii a- 
plauze).învățămîntul universitar românesc are tradiții cu care ne putem mîndri; în facultățile noastre s-au format personalități de seamă ale poporului român, luptători înflăcărați pentru idealurile sale de dreptate și libertate socială și națională, creatori de prestigiu care au îmbogățit tezaurul științei și culturii patriei și al lumii întregi. Obligația de onoare a cadrelor didactice, a studenților este de a dezvolta și duce mai departe aceste tradiții, de a asigura ca învățămîntul superior să-și îndeplinească sarcinile de răspundere încredințate de partid și guvern, de a ridica tot mai sus școala, știința și cultura patriei noastre. învățămîntul superior reprezintă un important avanpost al luptei poporului pentru progres și civilizație, pentru înflorirea României socialiste. (Aplauze puternice).

Tovarăși,Muncind pentru dezvoltarea economiei și culturii patriei sale, poporul român îndeplinește o datorie națională și în același timp una internațională ; el își aduce contribuția la întărirea sistemului mondial .socialist, la creșterea prestigiului în lume a acestuia, la sporirea forțelor care luptă pentru pace, independență națională și progres social. In a- celași timp, țara noastră desfășoară o susținută activitate în domeniul politicii internaționale în sprijinul aspirațiilor înaintate ale o- menirii contemporane, pentru colaborare între state, pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără amestec din afară, pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial. .întărind continuu relațiile de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste— relații ce stau la baza politicii noastre externe — România dezvoltă legături multilaterale cu toate țările, indiferent de orînduirea lor socială. Noi milităm neobosit pentru promovarea în viața internațională a principiilor respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc — singura bază rațională, acceptabilă, pe care se pot clădi azi relațiile dintre țări, care poate asigura instaurarea și menținerea păcii în lume. (Aplauze). Aceste principii capătă o tot mai mare aderență în întreaga lume, sînt tot mai larg recunoscute de opinia publică mondială. împotriva lor se ridică cercurile imperialiste și în primul rînd imperialismul american care, în dorința de a frîna procesele revoluționare ale lumii contemporane, mersul înainte al societății, promovează o politică agresivă, recurge tot mai frecvent la atentate împotriva independenței și suveranității unor popoare, la amestecuri brutale în treburile interne ale unor state libere. Așa după cum se știe, cel mai flagrant exemplu în această privință îl constituie agresiunea Statelor Unite ale Americă în Vietnam.Poporul român își reafirmă solidaritatea deplină și sprijinul frățesc față de lupta dreaptă a eroicului popor vietnamez. Noi considerăm că singura cale de soluționare a conflictului din Vietnam — care periclitează în mod grav cauza păcii internaționale — este încetarea agresiunii S.U.A., oprirea bombardării Republicii Democrate Vietnam, retragerea trupelor intervenționiste din Vietnamul de sud. Poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele vieții sale interne, fără nici un amestec din afară. (A- 
plauze îndelungate).Realitatea arată că pentru a zădărnici planurile agresive ale imperialiștilor este necesară întărirea unității de acțiune a întregii omeniri progresiste, unirea într-un singur și puternic șuvoi a tuturor forțelor antiim- perialiste. Partidul și guvernul țării noastre consideră drept o înaltă îndatorire internațio- nalistă să-și aducă și în viitor contribuția la dezvoltarea forței și coeziunii țărilor socialiste, a clasei muncitoare internaționale, a mișcării comuniste și muncitorești, la intensificarea luptei pentru pace în întreaga lume. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși,Vă rog să-mi permiteți să închei, exprimîn- du-mi convingerea că anul pe care îl începeți va marca un nou progres în dezvoltarea învățămîntului superior românesc, va înregistra noi succese în ridicarea acestuia la nivelul cerințelor impuse de desăvîrșirea construcției socialiste, de înfăptuirea mărețului program al partidului.Urez tuturor cadrelor didactice realizări tot mai mari în munca lor nobilă închinată creșterii și pregătirii generațiilor care vor duce mai departe opera de edificare a socialismului și comunismului în patria noastră. (Vii 
aplauze).Urez studenților din București, întregii noastre studențimi succes deplin în eforturile pe care le depun pentru îmbogățirea cunoștințelor, pentru instruirea lor temeinică, astfel ca mîine, cînd vor fi chemați să-și aducă aportul la munca întregului popor, să-și poată face cu cinste datoria față de scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România. 
(Vii aplauze).Spor la muncă și la învățătură, dragi tovarăși ! (Aplauze puternice și urale. întreaga 
asistență, în picioare, ovaționează îndelung).

reștene răsună de uralele și aclamațiile miilor de studenți veniți aici în întîmpinarea conducătorilor de partid și de stat.Este ora 9. In mijlocul studenților au sosit tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai Gere, Manea Mănescu, Dumitru Popa. Oaspeții sînt întîmpinați de acad. Ștefan Bălan, ministrul învăță- mîntului, acad. Gheorghe Mihoc, rectorul Universității, Zamfir Zorin, secretarul comitetului de partid al Universității. Se aflau de față Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București. Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Mircea Angelescu, președintele U.A.S.R.. care urează oaspeților bun venit în această cetate a științei și culturii, aflată în cel de-al 102-lea an de existență.

în holul de marmură, conducătorii de partid și de stat sînt salutați de decanii celor 20 de facultăți.La invitația gazdelor se vizitează mai multe facultăți. în Facultatea de geologie-geografie se face un popas mai îndelungat în laboratorul de paleontologie. Aici, oaspeții vizitează muzeul „Din trecutul catedrei", în care sînt păstrate lucrări științifice și colecții strînse de-a lungul a 100 de ani.La Facultatea de limbă și literatură română este prezentată biblioteca, vechi centru de documentare și cercetare filologică, în patrimoniul căreia se află prețioase exemplare din tipărituri vechi și o bogată colecție de ediții princeps,
(Continuare în pag. a III-a)

Deschiderea anului 
universitar în tarăîn toate centrele universitare din țară, deschiderea noului an de învățămînt universitar a fost marcată prin festivități entuziaste, la care au luat parte cadrele didactice și studenții, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, oameni de știință, cultură și artă.La manifestările prilejuite de deschiderea anului universitar, au luat parte tovarășii Gheorghe A- postol — la Timișoara, Alexandru Bîrlădeanu — la Iași, Emil Bod- naraș — la Cluj, Alexandru Dră- ghici — la Tg. Mureș, Maxim Ber- ghianu — la Brașov, Leonte Răutu — la Galați. Conducătorii de partid și de stat au rostit cuvîntări. La Institutul de mine • din Petroșeni

a luat parte tovarășul Bujor Al- mășan, ministrul minelor.Deschiderea anului de învățămînt la noua universitate din Craiova va avea loc în cursul zilei de astăzi.
★în cursul zilei de luni au avut loc festivitățile de deschidere a noului an în învățămîntul superior pedagogic. în cadrul adunărilor festive au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Roșu — la Bacău, Iosif Uglar — la Baia Mare, Constantin Mîndreanu — la Constanța, Teodor Haș — la Oradea, Petre Duminică — la Pitești, Va- sile Potop — la Suceava, primi-se- cretari ai comitetelor regionale de partid.

Sosirea unei delegații 
a P. C din Norvegia

Luni a sosit în Capitală o delegație a Partidului Comunist din Norvegia, condusă de tovarășul Reidar Larsen, președintele Partidului Comunist din Norvegia, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român va face o vizită în Republica Socialistă România.Din delegație fac parte tovarășii Just Lippe, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din Norvegia, și Birger Bakken, membru al Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist din Norvegia.La aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

CE DETERMINA creșterea 
CADENȚEI OE LUCRU PE ȘANTIERE?

Andrei IACOBOVICI
membru în Comitetul de Stat pentru

și Sistematizare
Construcfii, Arhitectură

în cadrul unei recente discuții cu mai mulți constructori, majoritatea a fost de acord cu ideea 
că disciplina de lucru pe șantiere 
este o consecință directă a gradului 
de organizare a muncii și se cir
cumscrie organic în rîndul căilor și 
mijloacelor care asigură îndeplini
rea ritmică a planului de investiții. Dar, după părerea mea, chestiunea asigurării unei discipline de fier pe șantiere este mult mai complexă. Datorită specificului activității de construcții — caracterizat printr-o permanentă mobilitate a locului de muncă — asigurarea ei este determinată, mai întîi, de calitățile șefului de echipă, de brigadă sau de lot și șantier. Dacă ei nu cunosc temeinic problemele de specialitate

și sarcinile ce revin colectivului nu poate fi vorba de instaurarea unei înalte discipline de muncă.Numeroase sînt exemplele care confirmă însemnătatea acestei interdependențe de factori în întărirea disciplinei pe șantiere. Cum a reușit arh. ION AR- DAC, șeful șantierului de locuințe Crîng-Buzău, al Trustului regional de construcții Ploiești, să imprime echipelor de muncitori o disciplină ridicată în executarea lucrărilor într-un ritm susținut, potrivit graficelor ? A reușit fiindcă el însuși s-a dovedit un om ordonat, care se dăruiește șantierului, intransigent față de orice

(Continuare în pag. a Il-a)
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Excursii
organizate 
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SĂRBĂTOAREA RECOLTEI ]ȘTAFETA

Prof. dr. loan MORARU
adjunct al ministrului sănătății și prevederilor sociale

Noile măsuri preconizate de partid și guvern fri sprijinul familiilor cu copii, pentru creșterea natalității și îmbunătățirea continuă a Ocrotirii mamei și copilului au stîrnit un puternic ecou în rîndul maselor largi.Grija față de om, de sănătatea și bunăstarea lui, asigurarea prosperității materiale și spirituale a întregii națiuni constituie coordonata esențială a întregii politici a statului nostru socialist.Recentele măsuri se integrează organic în această politică. Statul nostru acordă o deosebită însemnătate consolidării și întăririi familiei — celula de bază a societății — venind în sprijinul ei prin numeroase acțiuni social-economi- ce care ocrotesc mama și copilul, contribuie la creșterea. îngrijirea și educarea în condiții tot mai bune a tinerei generații. în țara noastră familia beneficiază de concedii plătite acordate femeii înainte și după naștere, de alocații pentru copii. Pentru îngrijirea copiilor a fost creat un mare număr de creșe, grădinițe, cămine de zi. Copiii au asigurată în mod gratuit asistența medicală și învățămîntul ; mulți dintre ei primesc burse de stat, au acces la cămine, cantine, internate, tabere și colonii de vară.Noile rhăsuri luate vin în sprijinul familiilor în creștere prin acordarea de indemnizații de naștere pentru cel de-al treilea copil ri?~cut și următorii, prin creșterea numărului de creșe, grădinițe sezoniere, case ale copilului și altele. Totodată se prevede îmbunătățirea asistenței medicale a mamei și co- activității femei- al în-

mafață de viața conjugală, de riirea naturală și Socială fundamentală a femeii, — aceea de a fi mamă. Copiii sînt liantul cel mai puternic al familiei, ei reprezintă factorul absolut necesar nu numai pentru cimentarea căsniciei, dar și pentru sănătatea ei psihică și morală. Prezența măi multor copii Reprezintă garanția unei dezvoltări armonioase a familiei și duce la înlăturarea fenomenelor negative, cunoscute azi de toți pedagogii, psihologii și pediatrii, legate de „copilul unic" care ulterior ridică serioase probleme de adaptare la Viața lectivitate.Vechea legislație a avut efecte sociale dăunătoare, vorizat creșterea
in coalte fa-

pilului, intensificarea educativ-sanitare în rîndul lor, copiilor, adolescenților, tregului popor.Așa după cum s-a văzut, acestor măsuri este însoțită decret care reglementează întreruperea cursului sarcinii. Prevederile decretului au fost stabilite după temeinice dezbateri cu un mare număr de Valoroase cadre de specialitate. Conținutul acestui decret de importanță deosebită constituie o doVadă a politicii de largă perspectivă privind sporirea natalității și apărarea sănătății populației, a preocupării și strădaniei permanente pe care partidul și statul nostru le depun pentru întărirea familiei și ridicarea rolului și răspunderilor ei, pentru creșterea și înflorirea națiunii noastre socialiste.Experiența medicală demonstrează că avortul și îh special a- vorturile repetate au grave consecințe asupra stării de sănătate a femeii și asupra funcțiilor ei biologice. Pe lingă infecțiile, hemoragiile, tulburările neuro-endo- crine, sarcinile extrauterine, sterilitatea secundară provocate de a- vorturi, deci pe lingă efectele asupra sănătății femeii, acestea au implicații și asupra fondului biologic ăl copiilor născuți ulterior. Dimpotrivă, experiența medicală arată că sarcina are un rol binefăcător asupra întregului organism al femeii, desăvîrșind-o din punct de vedere biologic și echilibrînd-o din punct de vedere psihic.Desigur, puține sînt acele femei care, știind ce grave efecte poate avea întreruperea sarcinii asupra sănătății lor, ar recurge cu atîta ușurință la această soluție. Este greu de presupus că femeia ar ignora în mod conștient factorul cel mai important în consolidarea căsniciei — copilul. în realitate, cele mai multe femei, cînd recurg la întreruperea sarcinii, o fac cu convingerea fermă că aceasta nare a nitatea păcate, baza vechii legislații s-a putut recurge la aceste intervenții dăunătoare, a determinat o scădere a gradului de responsabilitate

luarea de un

constituie numai o amî- împlinirii pe care mater- le-o poate aduce. Din ușurința cu care, în

HANUL „LA 
SiMBRA OILOR"„La simbra oilor" este denumirea noului han, ale cărui lucrări de construcții au început recent pe culmea dealului Huța din Oaș. Sugerînd la scară mare interiorul unei case țărănești, construcția din lemn și piatră cioplită a hanului va avea în vecinătate un țarc de oi, iar într-una din încăperi o expoziție de artă populară oșenească. îmbră- cați în costumele populare specifice comunei Certeze, ospătarii vOr servi drumeții îh vase de ceramică lucrate de meșterii populari dih cel mai străvechi centru al olăritului maramureșean — Vama. Inaugurarea noului han( menit să valorifice străvechile tradiții ale ospitalității, cu care oșa- nUl își cinstește oaspeții, va coincide cu viitoarea serbare folclorică de primăvară a oșe- nilor — „Sîmbra oilor" — prilejuită de scoaterea oilor în munți la pășunat. (Agerpres)

Și a vorizat creșterea manifestărilor de ușurință în special în rîndul tineretului, a reprezentat unul din factorii de seamă în creșterea numărului de divorțuri.Tocmai din aceste considerente, reglementarea întreruperii cursului sarcinii constituie o măsură de o deosebită importantă pentru națiunea și societatea noastră, atît în ceea ce privește ocrotirea sănătății, cît și în cOnsoli- darea familiei noastre sub aspect psihic și moral. Din punct de vedere medical nu este acceptabil nici un avort în afară celor dictate de situații grave, cînd sănătatea și viața femeii sînt într-o stare de pericol său cînd unul din părinți suferă de o boală gravă. De aceea, ținînd seama de aceasta, recentul decret, care interzice întreruperea cursului sarcinii, prevede, totuși, autorizarea avortului, în din vîrstă, sau de (patru sau mai mulți) pe care familia fi are în întreținere.în legătură cu aceasta este bine să se știe că interdicția avortului există în peste 95 la sută din țările lumii și că în marea majoritate a lor, excepțiile pe baza cărora se autorizează totuși întreruperea sarcinii, sînt chiar mai puțin numeroase decît cele prevăzute în do-

mod cu totul excepțional, considerente medicale, de numărul de copii

cumentul de stat recent apărut la noi.Decretul cuprinde cele mai a- decvate măsuri de ordin orgâni- ■ zatoric care să contribuie ia respectarea cu strictețe a prevederilor legiferării și care să nu permită nici un fel de interpretare subiectivă.Sectorului sanitar îi revine un rol deosebit în respectarea cu strictețe și probitate științifică a conținutului noii legi, în acțiunea de convingere a populației și de înțelegere de către aceasta a înaltelor rațiuni sanitare și sociale, care i-au stat la.. bază; Activitatea .tuturor medicilor și, în special a ob- stetricienilor și ginecologilor, va trebui să se concentreze pe informarea soților și în special a femeii, asupra urmărilor dăunătoare ale avortului și pe formarea unei concepții marea cea mai maternitatea.Noile măsuri ponsabilitate colectivă privind modul în care fiecare dintre noi, fiecare dintre tovarășii noștri de muncă și de viață înțelege să se preocupe de copiii țării. Schimbul nostru de mîine. Se impune că organizațiile de masă și obștești, opinia publică să reprobe atitudinea soților care nu privesc cu seriozitate datoria de a întemeia într-adevăr o familie, așa. cum o înțelege poporul nostru prin tradițiile sale — și așa cum o vedem la părinții și bunicii noștri care, deși aveau „o casă de copii" ău știut să-i îngrijească șl să-i crească.Ansamblul de măsuri referitoare la întărirea sănătății poporului, la îmbunătățirea natalității și întărirea familiei trebuie să fie însoțit de o atitudine colectivă de stimă și respect față de maternitate, de dragoste caldă și atenție • fată de copii. Acest lucru este absolut necesar pentru a putea să ne îndeplinim îndatoririle de cetățeni conștient! ai țării.în condițiile create de statul socialist, care ia de pe umeri părinților atîtea din grijile care-i apăsau altădată, ne revine ca o datorie patriotică aceea de a da țării generații cît mai viguroase, care să fie deținătoarele și continuatoarele bunului uman realizat pe gurile patriei noastre.

juste despre che- nobilă a femeii —ne obligă la 6 res.

V

Asemeni tuturor celorlalte întreprinderi din țară, întreprinderii forestiere Brezoi din regiuriea Argeș 1 se pun la dispoziție în fiecare an, mijloace materiale în vederea îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de protecție a muncii. Tăietorii de pădure, funiculariștii, tractoriștii, muncitorii care lucrează lâ transporturi dispun de tot mai multe mașini și utilaje moderne, de drumuri forestiere noi. de cabane bine dotate și amenajate De asemenea, fierăstraie electrice, gatere, diferite mecanisme pentru ridicat și transportat, instalații de ventilație au intrat în dotarea fabricii de cherestea și a sectorului de industrializare a lemnului. Salariații întreprinderii beneficiază, de asemenea, de un dispensar special, de materiale și echipament pentru protecție.Teoretic, accidentele de muncă ar trebui să fie excluse. Practic, ele se mai ivesc însă....Un ajutor de mecanic, agățat pe aripa tractorului, a alunecat. Bușteanul care venea din spate, tras de cablul tractorului, l-a izbit în picior. Numai intervenția rapidă a unui muncitor aflat pe aproape l-a salvat. Totuși, accident de muncă a fost. Altădată, în depozitul de cherestea al fabricii, o stivă prost clădită s-a prăvălit peste mîinlle unui tînăr... S-a înregistrat alt accident de muncă.Ce a determinat accidentele ? La cea dintîi cercetăre ă reieșit că una din principalele cauze este necunoașterea regulilor elementare de protecție.în biroul conducerii întreprinderii am răsfoit planul de măsuri privind protecția muncii. în dreptul primului punct, ..Prelucrarea noii legislații în vigoare si a prevederilor Codului muncii", sta scris: neîndenlinit. S-a dovedit că atît normele de tehnică a securității, cît si noua legislație a protecției muncii nu sînt cunoscute temeinic nici măcar de șefii de echine si de brigăzi. Omit.îndu-se. — dună cîte ni s-a explicat, din condiții „obiective" — instructajele individuale ale mecanizatorilor, expeditorilor etc, suprimîndu-se deseori ședințele de analiză a protecției muncii și, mai ales, negli- jîndu-se pur și Simplu controlarea în parchete a îndeplinirii acestor îndatoriri (condicile de control sînt albe), în mai toate sectoarele

In toamna aceasta, agențiile 
O.N.T. din întreaga țară oferă 
amatorilor de drumeții posibi
litatea de a vizita numeroase 
locuri turistice, în agenda agen
ției din Timișoara sînt înscri
se excursii'. pe /ttta. Timișoara*.} 
Caransebeș-HerCiilane-Tr. SC-' 
verin-Cazane-Ada Kaleh, în 
vreme ce turiștilor reșițeni li 
se oferă un traseu ce reunește 
localitățile Oradea-Cluj-Tg. 
Mtireș-Sibiu-Hațeg, iar celor 
din Lugoj un tur-circuit- al 
Ardealului, parcurs cu auto
carele.

Hidrocentrala de pe Argeș și 
Mînăstirea. Curtea de Argeș 
continuă să fie unele dintre cele 
mai vizitate obiective turistice.. 
Aici își vor da întîlnire ex
cursioniști din Cluj și PitOști, 
din București și Craiova, din 
Galați și Sibiu.

în afara excursiilor curente 
la cabanele din regiune, turiș
tii băimăreni vor avea de ales 
între cîteva obiective ca : Delta 
Dunării sau peștera Dimbovi- 
cioarei, Valea Prahovei sau Va
lea Oltului, Cetățile Branului 
și Râșnovului sau București, 
strîmtorile Cazonelor, Poiana 
Brașov sau Suceava.

Nordul Moldovei figurează în 
programele de excursii oferite 
turiștilor din Suceava, Cluj, 
lași, Bacău, Baia Mare și Sibiu. 
Numeroase trasee turistice sînt 
oferite și iubitorilor de drume
ție în zonele de munte,

(Agerpres)

W ADUS-O CĂLĂREȚII
Duminică. Orizonturile cîmpiei 

ale sărbătorii ne cheamă.
Șoseaua București—Pitești e

Și

un 
■ vast culoar deschis spre culorile, aro
mele și bucuriile anotimpului opulent. 
Desenul are rotunjimea tipsiei ele floa
rea soarelui, vigoarea galbenă a șfiu- 
lefilor, irizările suave ale parmenului 
auriu, nemărginirea pă,mînturilor ca>-e 
primesc săminfa de grîu, visînd fe- 
cund’făfile viitoare. Prin ea însăși 
toamna e sărbătorească- Dar mar mull 
ca oricînd în această zi, cînd țara își 
celebrează recolta încununînd ano
timpul cu freamă'ul de voie bună al 
împlinirilor mature.

Una după cealaltă, așezările Bără
ganului își întîmpină oaspefii cu stea
guri tricolore și roșii, cu scoarțe la 
porfi și în pridvorul caselor, cu roa
dele pămîntulul oferite pe mesele 
scoase în drum și la toate chioșcurile, 
care par imense talgere. Alunecă pe 
șosea camioane vîrfuite spre expozi
țiile de produse agricole cu vînzare, 
autobuze răsunînd de cfntecele echi
pelor artistice, trec în alai cărufe cu 
nuntași, o veselă mulfime grăbind că
tre fradifionala petrecere bucolică.

Ab'8 trecem de Chitifa și Tărfășeștî 
și un arc de triumf pe care scrie 
„Bine ați venit la sărbătoarea recol
tei" ne abate spre Răcari. Toafe dru
murile se împletesc la vechiul obor, 
de nerecunoscuf acum. AAajorifalea 
cooperativelor agricole de producție 
și a gospodăriilor de sfat din raion 
sînt reprezentate aici prin cele mai 
alese daruri vegetale pe care oame
nii le-au smuls acestei toamne. Cîfe-

va cifre desprinse de pe panourile 
slrăjuiie de tulpini de porumb neobiș
nuit de înalte vestesc că producțiile 

. de grîu și porqmb obținute în 1966; 
sînt aproximativ duble față de media 
anilor de dinainte de victoria coope
rativizării agriculturii. Cei mai reputafi 
dintre meșterii acestor recolte își do- 
bîndesc,' în . aplauzele miilor de oa
meni, răsplata. Urcă la tribună, pen
tru a li se înmîna rîvnifele drapele 
de unităfi fruntașe pe raion, .repre
zentanții cooperativelor de producție 
din Crevediâ, Brezoata și Poiana.

Alături pot fi apreciate cîteva „ar
gumente" ale hărniciei și iscusinței, 
înmănuncheate înfr-o îmbietoare ex
poziție, splendide exemplare — mai 
ales cartofii, varza și castraveciorii 
care fac faima gospodarilor răcăreni. 
Printr-o inspirată apropiere, standul 
următor este o desfășurare de flori, 
crescute din măiastră (osatură a unor 
covoare, arfă a femeilor acestor rodi
toare pămînturi.

In Găeșfr intrăm o dată cu purtă
torii ștafetei recoltei. Vin din toate 
coifurile raionului, înveșmîntafi în 
portul lor argeșean, vin mîndri, că
lare. Ca în vechime, aduc cu ei hri
soave pe Câre fe citesc mulțimii. Dar 
în aceste hrisoave ale lut '66, docu
mente ale unei agriculturi moderne, 
sînt cuprinse cuvinte fierbinfi de mul
țumire față de partidul care a des
chis fărănimii drumul unei viefi înflo
ritoare, al Unor luminoase recolte. în 
urma solilor, întărindu-le mesajul, are 
loc o defilare de 
belșug de grîne,

printre cei mai 
îngrășăminte, 

noi, și iacătă

la cămin. De

care încărcate cu 
legume și fructe,

O data cu Ziua Recoltei, Piafa Obor cunoaște animația „Moșilor (Foto Agerpres)

Neglijențe intolerabile

de protecție a munciiși parchetele de întreprinderii au de indisciplină, relatate la început. Alături de criticile îndreptățite adresate conducerii întreprinderii și organelor de securitate a muncii, trebuie vorbit și de propria neglijență a unor muncitori, care privesc cu superficialitate instruirea personală a- supra condițiilor concrete de lucru.Lă întreprinderea forestieră Brezoi se pare că atitudinea de desconsiderare a problemei protecției muncii nu este nouă. „Din controalele efectuate în acest an la I.F. Brezoi — ne-a spus ing. Nicolae Lungu, Inspectoratului pentru protecția muncii — a reieșit că cercetarea accidentelor de muncă se face cu mare întîrziere și nu în conformitate cu regulamentele în vigoare ; înregistrarea unora este tărăgănată luni de zile. De asemenea, se constată tendința ca anumite accidente, avînd drept urmare incapacitatea temporară de muncă, să fie trecute la capitolul „accidente în legătură cu munca" (conducerea întreprinderii fiind oarecum absolvită de răspundere), sau chiar la „accidente în afara muncii".Avem de-a face cu mușamalizarea unor accidente ? Pare de necrezut, dar așa este. Bunăoară, un muncitor accidentat a fost tratat pe ascuns, pentru ca acest caz să nu devină public. Și alt caz: Gh. Vîrtopeanu, frînar la sectorul Q.F.F. al întreprinderii, rugat să treacă pentru cîteva ore la alt loc de muncă, însă fără vreun instructaj prealabil, s-a accidentat. Faptul s-a petrecut la 25 martie. Oricît l-ai căuta în registrul de accidente al întreprinderih n-ai să-l găsești. Cum se explică a- ceasta ? „De fapt, l-am învoit să meargă la Rm. Vîlcea — ne-a spus ing. Virgil Mușatescu, șeful sectorului C.F.F.". După puțin timp însă, îl aveam în față pe însuși Gh. Vîrtopeanu : „M-am accidentat la mînă pe cînd descărcăm bușteni dintr-un vagon — ne-a povestit el. Venind la întreprindere după certificat medical, tovarășii de aici, printre care și secretarul comitetului sindicatului, Gh. Dumitrescu, mi-au spus că n-ar fi bine ca acest caz să apară ca accident. Și m-au trimis la dispensar, spunîndu-mi că

care încînfă privirile. O recoltă în 
mers. Cîntece și dansuri, zvon de 
cobze și viori, hore răscolind ener
giile, continuate pînă noaptea tîrziu 
printr-un bal al recoltei, sînt și ele 
ofrande, ale inimii, la marea sărbă
toare populară.

Prin preajmă se dă cu mămăligufă 
peste pastrama și peste amîndouă cu 
mustul ca un sînge al pămînlului și 
se fîrguieste, greu de ales între toa
te cîfe se află. Mai pufin prevăzători, 
celor din Leordeni li s-au terminat 
strugurii la iufeală. Președintele co
operativei, Ștefan Breazu :

— Șl doară am venit la fîrg cu a- 
proape două mii de chile... Nu-I ni
mic, am trimis să mai aducă. Geme 
via I

Cei din Picior de Munte au o 
bucurie a lor aparte s au fost poflifi

să-și desfacă produsele la acest fîrg, 
în rînd cu cele mai vestite unităfi din 
raion.

— .Semn de recunoaștere oficială — 
mărturisește cu un zîmbet Gheorghe 
Sfoica, președintele. Că pînă acum 
vreun an ne număram 
slăbufi. Am primit 
ne-am ambiționat și 
am săltat.

Lume multă strînsă
ziua recoltei se cînfărâște și recolta 
vredniciei. Locuri de frunte ocupă cei 
din brigăzile fui Gheorghe Popa și 
lordache Dumitru care au depășit 
producția de gnu planificată. Pe sce
nă, artiștii amatori din comună îi răs
plătesc cu cîn'ece.

Ca în atîtea alte locuri, și în Picior 
de Munte sărbătoarea obștească s-a 
împletii cu sărbători de natură per
sonală, cu numeroasele nunti desfă
șurate sub rodnica — și simbolica — 
oblăduire a celebrării recoltei. Acasă 
la Neacșu A. Radu, conducătorul bri
găzii pomivificole. vinul curge din 
belșug. își însoară băiatul, construc
tor la hidrocentrala de pe Argeș. Cî
teva case mai departe, semeliștii îi 
urează fericire unuia dintre ei, Dinu 
Marin, Ca în orafii de nuntă strămo
șești, evenimentul e pus sub semnul 
roadelor viitoarei recolte, pe care, în 
acest anotimp al împlinirilor, ei o pre
gătesc la volanul tractoarelor.

Lăsăm în urmă freamătul de fîrg 
al Topolovenilor , și liniștea amfitea
trului viticol desfășurat pe dealurile 
Șfefăneșfilor, peste care își plouă lu
mina un soare calm. în Pitești, indi
catoare speciale ne călăuzesc sp’-e 
expozifia-fîrg, inaugurată pe un pla
tou din preajma parcului Trivale.

Parcă întreaga regiune, de 
dul vîlcean pină la mănoasa 
de miazăzi, de Ungă Olt, și-a 
întîlnire, realizînd o originală 

■fantă geografie a produselor: 
nul de Horezu și perele imperiale de 
Boîeni. ardeii de Voiceșfi și Grădi
nari, licoarea rubinie de Drăgășani și 
bulzul mocănesc de Muscel. Standu
rile unora dintre zecile de Unifăti 
agricole care și-au trimis aici so
lia belșugului se prezintă ca niște 
case înălfăte în specificul local de ar
hitectură țărănească. „Casa" celor din 
Aninoasa fe invită înfr-un autentic 
interior, din care nu lipsesc ștergaro- 
le, blidele, lingurile de lemn pregă
tite pentru prînz. Alături sînt eta
late, spre alegere, nu mai pufin de 
douăsprezece soiuri de cartofi, unele 
afingînd — cum precizează președin
tele Gheorghe Manole — producții 
de 30 000 kilograme la hectar. La 
Stoicănești și la Teslul, la Domnești 
ca și la Gliganu, pretutindeni recolte 
bune încununează vrednicia și iscu
sința creatorilor lor.

— Vin oamenii la fîrg. Vînd sau 
cumpără. Dar asta încă nu e totul — 
ne spune tovarășul Nicolae Bădules- 
cu, președintele uniunii regionale a 
cooperativelor agricole. De azi dimi
neață încoace am stat de vorbă cu 
mulfi producători, l-am văzut cum își 
compară înfre ei roadele, cum frag 
cu ochiul la marfa vecinului. Schimb 
de experiență în toată legea. Se șl 
naște un puternic spirit de întrecere 
pentru recolta viitoare.

De-a lungul culoarului de culori, 
arome și bucurii ale acestei toamne, 
gustînd din fructul sărbătorii, am sim
ții sămînfa promițătoare a noului an 
care începe pentru autorii plinii.

Victor VANTUexploatări ale apărut cazuri de felul celor

inspector șef al regional Argeș

la nor- 
cîmpie 
dat aci 
și fen- 
ionafa-

„totul e aranjat". într-adevăr, medicul Florin Valentin mi-a eliberat certificatul nr. 18851, motivîndu-mi absența de la lucru prin „boală". Un accident n-a fost înregistrat. S-au mijlocit învoieli cu medicul. Organele de control au fost induse în eroare.Atitudinea intolerabilă a conducerii întreprinderii față de problemele atît de importante ale pro- muncii reiese și din alte fap- cursul semestrului I, de n-au fost cheltuite de- la sută din sumele a- pentru îmbunătățirea teh-
tecției te. în pildă, cît 47 locate nici! securității muncii și 60 la sută din cele planificate pentru măsuri tehnico-sanitare. Sectorului de exploatări forestiere nu i s-a acordat în primele 6 luni ale anului nici un leu din sumele aflate la dispoziție pentru tehnica securității muncii. Economii la ce ? La sănătate ? La viața oamenilor ? Acest lucru e cu atît mai grav cu cît organele de control au sesizat în repetate rînduri abaterile în această direcție.în lista insuficiențelor pe linia protecției muncii se alătură, de asemenea, lipsa de supraveghere și asistență tehnică în schimburile de noapte ; reținerea maiștrilor cîteva zile la rînd, la început de lună, peritru tot felul de lucrări de birou, ceea ce practic duce la o lipsă de control prelungită ; ne- respectarea normativelor privind repartizarea maiștrilor în producție în funcție de volumul masei lemnoase — mulți dintre aceștia au în lucru 30 000 mc., față de 10 000 mc cît este stabilit de un ordin al M.E.F. Luni în șir, realizarea planului este asigurată în ultima decadă, printr-un teribil salt, care obosește oamenii, face neatenți. Toate acestea că nu sînt văzute de conducerea | întreprinderii, fie că sînt văzute, dar acoperite cu bună știință. |Situația de la I.F. Brezoi impune S să se sesizeze în primul rînd forul n tutelar central. în egâlă măsură |

I 
i alcă sau neglijează g domeniul securității |

a-îi fie

este nevoie de o îndrumare și un control mai exigent, mai riguros, din partea organelor locale. Comitetul raional de partid va trebui să afle cauzele stărilor de lucru arătate și să tragă la răspundere pe cei ce încalcă sau îndatoririle în < muncii.
Nicolae BRUJAN I

de lucru
(Urmare din pag. I)manifestări ce ar putea impieta termenele, costul și calitatea lucrărilor. Nu întîmplător, șantierul 
de la Crîng-Buzău a fost primul 
pe trust care a trecut la glisarea 
blocurilor de locuințe, concomitent 
cu executarea planșeelor, lucrări de mare finețe tehnică, care necesită sincronizarea perfectă a fazelor și operațiilor, nerealizabilă decît în condițiile unei discipline de mecanism bine reglat.Evident, exigența față de disciplina în activitatea șantierelor nu poate fi divizată în funcție de împrejurări, după natura lucrărilor. 
Calitatea, prețul de cost 
de execuție constituie 
indisolubil, un examen 
al conștiinciozității și 
țului de răspundere al 
cătorilor de șantiere. Am insistat asupra acestor imperative, întrucît, nu de puține ori, pe anumite șantiere se constată o inconsecvență față de disciplina muncii. E cazul maistrului BORIS BALABAN, șeful lucrărilor de la blocurile A 3 și E1, și de la CET-2 — Hipodrom Brăila. Uneori, el neglijează calitatea lucrărilor, vizînd numai realizarea indicatorilor valorici ai planului. Muncitorii din subordine, sub privirea îngăduitoare a maistrului, își îndreaptă deci eforturile cu precădere numai spre obținerea unui volum cît mai mare de lucrări.Dacă instaurarea 
discipline, pe șantiere 
legată de rului, nu e mai puțin adevărat că ea depinde și de alți factori privind respectarea programului, 
ora începerii și terminării muncii 
pe șantiere, folosirea cît mai de
plină a timpului de lucru și a uti
lajelor, aprovizionarea cu materiale 
a locurilor de muncă. Pornesc tot de la un exemplu. Sistematic, pe unele șantiere din cadrul T.R.C. Cluj, lunea și sîmbăta se pierd multe ore bune de lucru. Cauza ?

și viteza 
un tot 
practic 

al sim- 
condu-

unei înalte 
e strîns calitățile conducăto-

pe șantiere?
O defectuoasă organizare a transportului muncitorilor de la și spre șantiere. Aceeași situație se constată și la șantierele din Galați, la care întîrzierile de la program și plecările mai devreme se produc zilnic, în funcție de circulația trenurilor și a mijloacelor de transport.Consider că punctualitatea pre
zentării la program trebuie să fie analizată de conducerile trusturilor, care au îndatorirea să ia măsuri pentru înlăturarea întîrzieri- lor de la lucru. Important este, pentru ca munca să poată începe la ora fixată, ca materialele să fie pregătite și aduse la punctele de lucru din timp. Deci, prepararea 
mortarului și a betonului în sta
țiile centralizate trebuie decalată 
corespunzător în timp. La șantierele întreprinderii nr. 7 din Galați — din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor — stația centrală de betoane și mortare începe lucrul mai devreme, asigu- rîndu-se transportul lor ritmic la locurile de muncă, astfel că a- cestea sînt aprovizionate cu tot ce le trebuie chiar de la prima oră a programului. Nu tot la fel stau lucrurile pe șantierele Trustului Galați, mortare aceeași ce face la sosi-
regional de construcții unde stația de betoane și începe să funcționeze la oră ca și șantierele, ceea să se piardă timpul pînă rea basculantelor.

Calitatea sculelor folosite și 
menținerea lor în perfectă stare 
influențează direct productivitatea 
formațiilor de lucru. Din acest motiv, șantierele au datoria să urmărească permanent ca sculele să se afle în stare bună, să fie curățite la lăsarea lucrului, să fie reparate la timp. în acest sens, bine se procedează pe unele șantiere din regiunea Bacău. Aici, sculele se ridică de la magazie cînd se înființează o echipă și se distribuie pe oameni de șeful șantierului. La terminarea zilei de lucru, sculele se curăță, dar nu se mai depun la magazia șantierului,

ci se depozitează pe echipe în lăzi- depozit, așezate în apropierea locului de muncă. Se elimină astfel deplasările muncitorilor și pierderile de timp. Nu aceeași operativitate și sistem de lucru se constată pe alte șantiere, cum este cel al întreprinderii nr. 7 din Galați. Din cauza programului defectuos de lucru al magaziei se nasc dese discuții pentru aprovizionarea punctelor de lucru, care uneori rămîn fără scule și materiale.Organizarea lucrului în două 
sau chiar trei schimburi dă posibilitatea scurtării apreciabile a termenelor de punere în funcțiune a investițiilor, cu consecințe favorabile pentru activitatea șantierelor. Se asigură rea mai deplină a deci economii la evitarea dispersării pe un număr mare lucru și imobilizarea lor. o mai bună dirijare a transporturilor, a- tacarea în mod concentrat a unui număr mai redus de obiective și deci exercitarea unui control cient din partea organelor de ducere.De o însemnătate deosebită și următoarea problemă 
cînd se exercită controlul pe șantiere ? Cred că este instructiv să relatez concluziile unei anchete întreprinse nu de mult pe mai multe șantiere, din cîteva regiuni Obiectul cîte ore dintr-o 
lună se consacră controlului ? Numai în cazul șantierului din Săvi- nești al Ministerului Industriei Chimice s-au alocat 83 la sută. în cele ore de după părerea mea. e puțin în restul timpului, șefii do șantier își consumă timpul pentru soluționarea problemelor administrativ-gos- podărești.Neîndoielnic, în asigurarea unei înalte discipline pe șantiere un rol esențial îl au organizațiile de partid sindicale și de UTC pentru educația muncitorilor crearea unei opinii de masă împotriva tuturor manifestărilor care ar înlesni risipa, irosirea timpului, calitatea slabă a lucrărilor.Conducerile trusturilor au îndatorirea să stimuleze spiritul de răspundere al șefilor de șantiere dar și să le asigure condiții optime care să permită realizarea unei cadențe vii în activitatea de construcții.

astfel folosi- utilajelor și amortismente, materialelor de puncte de
efi- con-
este

cum și

mai multe, procentul de destinat controlului este 25--40 la sută. ceea ce,
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CONDUCĂTORII DE PARTID Șl DE STAT 
ÎN MIJLOCUL PROFESORILOR Șl STUDENȚILOR
(Urmare din pag. I)Vizita se încheie Ia Facultatea de fizică. Din aparatele și instalațiile diverse aflate aici se remarcă cele realizate de specialiștii Institutului de fizică atomică, în colaborare cu cadre didactice ale facultății.în cartea de onoare a Universității, conducătorii de partid și de stat au înscris cuvinte de înaltă apreciere la adresa acestui for u- niversitar.Oaspeților li s-au înmînat apoi în dar lucrări științifice realizate de cadrele didactice. Un mesaj scris pe pergament .exprimă recunoștința studenților și profesorilor Universității bucureștene pentru condițiile de studiu create de partid.
Cadre cu înalta 
pregătire pentru 
cerințele complexe 
ale economiei

Conducătorii de partid șl de stat își continuă apoi vizita la Institutul de științe economice, care pregătește cadre cu calificare superioară în domeniile economiei politice, planificării, finanțelor și creditului, evidenței contabile, comerțului interior și exterior, statisticii și merceologiei.în întîmpinarea înalților oaspeți, în piața din fața institutului se află peste 10 000 de studenți de la I.S.E., institutele de petrol, gaze și geologic, de arte plastice și teatru, de la Conservatorul „Ci- prian Porumbescu".Sosirea conducătorilor de partid și de stat este întîmpinată cu puternice urale și aclamații. Ies în întîmpinare rectorul institutului, prof. dr. docent Marin A. Lupu, Constantin Enache, secretarul comitetului de partid, corpul profesoral. Un grup de tinere fete oferă înalților oaspeți buchete de flori.Vizitînd institutul, conducătorii de partid și de stat se opresc în aulă, în fața unei uriașe fresce înfățișînd istoria comerțului în țara noastră. Artista Cecilia Cu- țescu-Storck, autoarea, dă explicații asupra lucrării.După vizitarea aulei, oaspeții se îndreaptă către laboratoarele Centrului de calcul economic și cibernetică economică-București. Funcționînd sub egida Academiei Republicii Socialiste România și a Ministerului învățămîntului, această tînără unitate științifică abordează probleme de mare actualitate privind cunoașterea și dirijarea proceselor economice, își desfășoară activitatea într-unul dintre cele mai moderne domenii ale ciberneticii aplicate — cibernetica economică.în laboratorul de calcul meca- nografic, profesorul Edmond Ni- colau, director adjunct științific, prezintă conducătorilor de partid și de stat rezultatele obținute, obiectivele și sarcinile imediate ale cercetării științifice, întreprinse de cei aproape 500 de cercetători' — cadre didactice, ingineri, economiști și alți specialiști.în sala mașinilor de calcul me- canografic, oaspeții primesc explicații în legătură cu fluxul tehnologic al operațiunilor.Vizita a continuat în laboratorul de calcul cibernetic, unde dr. Dra- goș Vaida prezintă mașina electronică ECONOMIST CIFA 102, realizată în întregime în țara noastră. Cu ajutorul acestei mașini, cercetătorii centrului au putut rezolva numeroase probleme economice care- formează obiectul unor convenții de colaborare tehnico-știin- țifică, cum sînt calculele pentru fundamentarea investițiilor în industria neferoasă, calculele de stabilitate a taluzelor pentru uzina hidroelectrică Lotru, calculele pentru dimensionarea optimă a mijloacelor de tracțiune și altele.Rezultatele obținute cu ajutorul mașinii de calcul ECONOMIST CIFA 102 contribuie nemijlocit la realizarea obiectivului din programul unitar al cercetării științifice cu privire la stabilirea unor tehnologii optime pentru valorificarea minereurilor de pirită de tip „Leșul Ursului".în încheierea vizitei la Centrul de calcul economic și cibernetică economică București, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se înmînează cîteva lucrări privitoare la producția științifică a centrului, precum și planul de cercetare științifică al acestuia.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a urat colectivului centrului succes în înfăptuirea obiectivelor de cercetare științifică pe care le au de îndeplinit.în continuarea vizitei, conducătorii de partid și de stat s-au oprit în holul mare al institutului. Aici, în fața unei machete, primesc explicații despre viitorul local al institutului, a cărui construcție a început. Noul ansamblu, alcătuit din trei mari clădiri, ocupînd o suprafață de 13 000 mp, va crea posibilități ca numărul studenților de la cursurile de zi să crească, în 1970, la 10 000, precum și condiții pentru îmbunătățirea calitativă a studiului.

în mijlocul studenților Universității bucureșteneTovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează îndeaproape de stadiul lucrărilor pe șantier. La plecare, rectorul institutului înmînează secretarului general al C.C. al P.C.R. un mesaj din partea cadrelor didactice și studenților, lucrări ale acestora și un album.în încheierea vizitei la Institutul de științe. economice, conducătorii de partid și de stat au scris în cartea de onoare, exprimînd a- precieri călduroase la adresa activității corpului profesoral și a studenților.
Angajamentul 
viitorilor 
specialiști 
ai agriculturii 
socialiste

Continuator al primelor forme de organizare a învățămîntului a- gricol de acum mai bine de un secol din Muntenia, Institutul a- gronomic a cunoscut o puternică dezvoltare în anii regimului democrat-popular. Clădirile cu amfiteatre mari, săli spațioase de cursuri și laboratoare dotate cu utilaje și aparatură modernă, complexul studențesc ridicat sînt înfăptuiri ale ultimului deceniu. Institutul a pregătit în perioada 1949—1966 peste 7 700 de ingineri agronomi, horticultori, medici veterinari, mecanici agricoli.La intrarea în monumentala clădire a institutului, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de acad. prof. dr. docent Eugen Radulescu, rectorul institutului, Helgomar Răducănescu, secretarul comitetului de partid, de numeroase cadre didactice. Pe culoarele din fața amfiteatrului mare al institutului, ce poartă numele . întemeietorului, științei agricole românești — Ion Ionescu de la Brad — profesorii și studenții aclamă îndelung pe oaspeți.Se vizitează laboratorul de pedologie al institutului. Acad. prof. Grigore Obrejan, șeful catedrei de pedologie, prezintă conducătorilor de partid' și de stat expoziția solurilor țării noastre, și îi informează: despre activitatea de cercetare științifică desfășurată de specialiști. Colectivul laboratorului a elaborat lucrări de mare valoare științifică, care au‘suscitat interesul participanților de peste hotare la Congresul internațional de știința solului, găzduit cu doi ani în urmă de țara noastră.Conducătorii de partid și de stat vizitează în continuare laboratorul de fitotehnie. Muzeul, organizat după o metodă originală de expunere a plantelor agricole, lucrările științifice elaborate de specialiștii laboratorului și activitatea cercului științific de fitotehnie sînt prezentate de prof. dr. Nicolae Zamfi- rescu. La Institutul agronomic ac

tivează 27 de cercuri științifice, care, îndrumate cu competență de cadre didactice, studiază un mare număr de teme din deferite domenii ale agriculturii.La plecare, oaspeții scriu în cartea de onoare cuvinte de laudă pentru munca depusă în institut.în numele cadrelor didactice și al studenților, rectorul institutului înmînează tovarășului Nicolae Ceaușescu un pergament pe care este înscris angajamentul cadrelor didactice și al studenților Institutului agronomic „Nicolae Băl- cescu" de a-și consacra întreaga pricepere și energie pentru a duce mai departe făclia înaintașilor, muncind cu elan patriotic pentru continua dezvoltare și înflorire a agriculturii României socialiste.însoțiți de cadre didactice, oaspeții vizitează complexul studențesc al institutului. Construite în ultimii ani, cele nouă cămine sînt locuite de peste 3 300 de studenți. în continuare se vizitează cantina, unde iau masa peste 3 000 de studenți.La ieșirea din complexul studențesc, tinerii absolvenți ai a- cestui an Gheorghe Vasile și Floarea Vasile, soț și soție, repartizați în raionul Alexandria, au oferit flori tovarășului Nicolae Ceaușescu și au mulțumit conducerii de partid și de stat pentru condițiile de învățătură și viață create, pentru largile posibilități ce le au acum, la terminarea facultății, de a pune în valoare cunoștințele do- bîndite în anii de studiu.La plecare, în drum spre Ieșirea din institut, conducătorii de partid și de stat vizitează casa de vegetație, sera, terenurile catedrei de viticultură, grădina botanică, cîmpuri didactice și experimentale, primind explicații asupra preocupărilor didactice, a muncii de cercetare științifică a cadrelor și studenților institutului.
Printre inginerii 
de mîine 
ai patriei

Este ora 11. La intrarea în Institutul politehnic se află cei peste 3 000 de studenți din anul I ai institutului, viitori ingineri cu înaltă calificare ai patriei noastre. Cu ovații entuziaste și urale, ei întîmpină pe conducătorii de partid și de stat, care au venit în această zi în mijlocul lor să le ureze spor la muncă în noul an de învățămînt.Oaspeții sînt întîmpinați de Constantin Dinculescu, membru corespondent al Academiei, rectorul institutului, 'conf. dr. ing. Alexandru Popa, secretarul comitetului de partid, și de un mare număr de cadre didactice. La acest institut, pe lîngă cele 10 facultăți existente, în care învață în acest an aproape 13 000 de . studenți, își deschide acum porțile cea de-a 11-a — Facultatea de automatică.însoțiți de rector, de profesorii și studenții institutului, oaspeții se îndreaptă spre tradiționala „Ga

lerie a bobocilor", unde, de mulțl ani,. la deschiderea anului de învățămînt, studenții din anul I sînt primiți de colegii lor mai mari. în- tr-o atmosferă festivă. Se află expuse panouri cu imagini din procesul de învățămînt, cu aspecte din amfiteatre, săli de cursuri, laboratoare, instrumente și aparate cu ajutorul cărora studenții își vor pregăti temele în anii de învățămînt.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre laboratoarele institutului. La chimia organică sînt întîmpinați de acad. C. D. Neni- țescu, conducătorul laboratorului, împreună eu un grup de colaboratori. Aici, la dispoziția studenților stau aparate și' instalații de înaltă specialitate, cu ajutorul cărora își desăvîrșesc pregătirea teoretică. La mașini electrice, conducătorii de partid și de stat sînt întîmpinați de acad. prof. I. S. Gheorghiu, om de știință emerit, care lucrează în acest laborator de peste 46 de ani, timp în care a format tot atîtea generații de ingineri. La vîrsta de 83 de ani el desfășoară o activitate rodnică, conducînd cu competență laboratorul și contribuind activ la pregătirea de noi generații de constructori de mașini electrice românești. Pentru activitatea sa bogată este felicitat călduros de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de ceilalți conducători de partid și de
Adunarea din Sala Palatului

La amiază, după terminarea vizitei în institutele bucureștene, în marea Sală a Palatului Republicii a avut loc adunarea festivă de deschidere a anului universitar 1966— 1967, organizată de Ministerul învățămîntului. La adunare au participat mii de studenți și cadre didactice de la Universitate, Politehnică, Academia de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu", institutele de științe economice, petrol, gaze și geologie, construcții, agronomic, medicină și farmacie și de la alte instituții de învățămînt superior. Alături de ei se aflau colegi din țări străine care studiază în București.Răspunzînd invitației studen- țirriii bucureștene de a lua parte la această sărbătoare, la adunare au asistat membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, personalități ale vieții științifice și culturale, , activiști de partid și de stat, ai Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asociațiilor Studenților din România, reprezentanți ai unor organizații obștești, conducători de instituții centrale, directori ai unor mari întreprinderi....Este ora 13. Sosirea conducătorilor de partid și de stat este întîmpinată cu puternice aplauze și urale, cu aclamații îndelungi. în prezidiu iau loc tovarășii Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, Leonte Răutu, Iosif Banc, Mihai Gere, Manea Mănescu, Dumitru Popa, Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- lui, Miron Nicolescu, președintele Academiei Republicii Socialiste 

stat. Este vizitat apoi laboratorul de centrale și rețele electrice, unic în învățămîntul nostru superior. Ultimul laborator vizitat este cel de tehnica tensiunilor înalte.Se trece apoi în corpul A al institutului, unde în holul din fața unuia din amfiteatre se află un stand cu numeroase lucrări — cărți, tratate, . cursuri — ai. căror autori sînt profesorii, cadrele didactice ale institutului. Tot aici se află cartea de aur a institutului în care tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat înscriu cuvinte de apreciere și urări de noi succese cadrelor didactice și viitorilor ingineri.în uralele puternice ale miilor de studenți și ale cadrelor didactice, conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre unul din marile șantiere de construcții universitare din Capitală — noua construcție a Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“. Pe șantier, oaspeții sînt întîmpinați de Dumitru Mosora, ministrul industriei construcțiilor, prof. arhitect Octav Doicescu, conducătorul grupului de proiectanți, ing. Emil Bumbăcea, șeful șantierului. Așezată pe splaiul Dîmboviței, în imediata apropiere a modernului ansamblu al noilor cămine studențești de la Grozăvești, con-

România, Ion Teoreanu, șef de secție la C.C. al P.C.R., Mihail Ro- șianu, președintele Uniunii sindicatelor din învățămînt și cultură, Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, Petru Enache, prim-secretar al C.C. al U.T.C., Mircea Angelescu, președintele U.A.S.R., rectori ai institutelor de învățămînt superior din Capitală, academicieni, directori de mari întreprinderi, studenți.Adunarea a fost deschisă de ministrul învățămîntului, acad. Ște
fan Bălan, care a salutat călduros prezența conducătorilor de partid și de stat la sărbătorirea începerii noului an universitar. Vorbitorul a arătat că noul an universitar începe sub auspiciile luminoaselor perspective deschise învățămîntu- lui de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român. Relevînd condițiile deosebite de viață și de studiu create studențimii, vorbitorul a subliniat înalta îndatorire a tineretului universitar de a-și însuși cu perseverență cunoștințele ce i se transmit, împletind armonios pregătirea de specialitate cu o largă cultură generală.A luat apoi cuvîntul acad. Gheor
ghe Mihoc, rectorul Universității din București. Arătînd că dezvoltarea multilaterală a țării, care se înfăptuiește în condițiile unei profunde revoluții tehnico-științifice, impune eforturi permanente de adaptare a școlii superioare, de perfecționare a procesului didactic în toate laturile și aspectele sale, vorbitorul a subliniat importanța măsurilor care s-au luat și se vor lua în continuare pentru a se asi- 

strucția viitorului Institut politehnic, prevăzută în Directivele Congresului al IX-lea al P.C.R., se realizează după o concepție modernă, care va asigura studenților și cadrelor didactice condiții optime de activitate.Conducătorii de partid șl de stat se opresc în fața planurilor viitoarelor construcții, primesc explicații din partea ministrului industriei construcțiilor și a specialiștilor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu face recomandări cu privire la proiectul general de amplasare a unor obiective, la folosirea mai bună a spațiilor ce vor fi construite. Clădirea va avea 10 amfiteatre și 16 aule cu peste 200 de locuri fiecare, o aulă cu 500 de locuri, 130 de săli de proiecție și desen, 120 săli de curs etc. Mari încăperi sînt' destinate bibliotecilor facultăților. în preajma clădirilor institutului urmează a fi realizat un. complex cultural-spor- tiv și de recreare.
La Academia 
de stiinte -> -> 

social-politice
Aici oaspeții sînt întîmpinați de prof. Grigore Comartin, rectorul academiei, care urează oaspeților un călduros bun venit. însoțiți de profesori și studenți, aclamați și ovaționați puternic, conducătorii de partid și de stat vizitează căminul nou de 200 de locuri, aula academiei, cabinetul de economie politică, înzestrat cu mijloace moderne de studiu, interesîndu-se îndeaproape de condițiile de muncă și de învățătură ale studenților.în decursul celor peste J20 de ani de activitate, diferitele cursuri ale Școlii superioare de partid au fost absolvite de peste 10 000 de studenți, mulți dintre ei astăzi lucrători cu munci de răspundere în a- paratul de partid și de stat. în prezent, la cursurile academiei studiază aproape 1700 de studenți și doctoranzi.Profesorii șl studenții îi întîmpină pe oaspeți cu puternice ovații. Pe marginea aleilor, sute de studenți flutură eșarfe și flori.La plecare, oaspeții au scris în cartea de onoare : „Cu prilejul a- cestui început de an universitar urăm cadrelor didactice și studenților Academiei de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu" activitate rodnică și deplin succes în realizarea importantelor sarcini puse de partid în fața lor. Le adresăm tuturor un cald îndemn de a munci neobosit pentru însușirea și aprofundarea temeinică a bogatului tezaur de idei al socialismului științific, a politicii partidului nostru, care, aplicînd creator mar- xism-leninismul la condițiile României, înalță patria noastră pe noi culmi ale progresului și civilizației".

gura o legătură și mai strînsă a învățămîntului cu ramurile noi ale științei și cu sarcinile actuale ale dezvoltării economiei, și culturii. Vorbitorul a asigurat că profesorii și studenții Universității din Capitală vor munci cu pasiune pentru dezvoltarea și înflorirea învățămîntului.
Prof. C. Dinculescu, membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București, a ilustrat cu exemple din viața institutului grija deosebită pe care partidul și statul nostru o poartă învățămîntului superior tehnic. El a subliniat că această grijă este oglindită și de hotărîrea cu privire la construirea noului local al Institutului politehnic din București. Mulțumim din inimă partidului și guvernului — a spus vorbitorul — pentru acest modern edificiu cu care va fi înzestrat institutul nostru, centru de formare a unor noi detașamente de ingineri, cercetători, oameni de știință, care vor duce mai departe, spre noi culmi, tehnica și știința românească.Luînd apoi cuvîntul, acad. Eu

gen Radulescu, rectorul Institutului agronomic „Nicolae Bălces- cu“ din București, a spus, printre altele: Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu", continuînd tradițiile progresiste ale școlii agricole românești și preluînd în mod creator cuceririle științei pe plan mondial în acest domeniu, acordă o deosebită atenție ridicării conținutului științific al întregului proces instructiv-educativ. în activitatea 

de cercetare științifică a cadrelor didactice — a subliniat vorbitorul— ne vom axa eforturile pe problemele majore ale agriculturii noastre socialiste privind mai buna valorificare a pămîntului, utilizarea rațională a îngrășămintelor, îmbunătățirea soiurilor de plante și a raselor de animale, mecanizarea proceselor de producție.în cuvîntul său, prof. dr. docent 
Marin Lupu, rectorul Institutului de științe economice „V. I. Lenin", a subliniat că școala superioară economică românească, cu o bogată și valoroasă tradiție, a cunoscut în anii socialismului un proces continuu de dezvoltare, modernizare și perfecționare, potrivit cerințelor mereu crescînde ale economiei naționale, ale științei contemporane. O atenție deosebită a fost acordată structurii învățămîntului economic, prin crearea de secții noi și introducerea unor discipline noi, pentru a răspunde mai- bine nevoilor economiei. ■O contribuție de seamă la dez- ' voltarea cercetării științifice în e- conomia noastră o aduce Centrul de calcul economic și cibernetică economică înființat în 1964.— Deschiderea acestui an universitar ape pentru noi o semnificație deosebită, ea marcînd o nouă etapă în dezvoltarea învățămîntului superior de partid — a spus în cuvîntul său prof. Grigore Comartin, rectorul Academiei de științe so- cial-politice „Ștefan Gheorghiu". Hotărîrea Comitetului Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român privind transformarea Școlii superioare de partid în Academia de științe social-poli- tice „Ștefan Gheorghiu" reflectă preocuparea conducerii de partid pentru ridicarea continuă a nivelului de pregătire a activiștilor de partid în raport cu cerințele dezvoltării economice, social-politice și culturale a țării.în numele celor peste 3 800 de studenți ai Institutului de medicină și farmacie din Capitală a vorbit studenta Ileana Biculese’ din anul V-pediatrie, care e glas recunoștinței studențiloi tru minunatele condiții de v: de studiu ce le sînt asig Grijii pline de căldură și în ciune cu care sîntem încon— a spus vorbitoarea — îi ră dem prin străduința noasta nică de a învăța, pentru a iv, nua și ridica mereu ma'i sus^ ; rioasele tradiții ale meiSicinl farmaciei românești.A mai luat cuvîntul s Vasile Minea, din anul I tulului de construcții. ,— Noi, cei mai tine’— a spus el — ne mar tărîrea fermă de a r cinste de îndatoririle vin. Hotărîrea noastre ne aduce prinosul de față de oamenii muni. precupețesc nici un efo> ca tînăra generație, din și eu parte, să se bucure diții optime de învăț: viață.A vorbit apoi studenta
Holban, din anul IV al Facuh. de limbi și literaturi romanice m la Universitatea din București care a spus, printre altele : Este de o mare importanță pentru toți studenții — și cu atît mai mult pentru noi, cei care vom lucra în domeniul științelor umanistice — de a ne însuși temeinic marxism- leninismul, politica realistă și clarvăzătoare — atît de bogată în învățăminte — a partidului nostru. Aceasta ne ajută să ne formăm o concepție științifică despre lume, să înțelegem evenimentele ce au loc în epoca noastră. Călăuză ne sînt învățăturile partidului — hotărîrile istoricului Congres al IX-lea.— Pentru viitorii economiști, a spus studentul Alexandru Olteanu, din anul I al Institutului de științe economice, cunoașterea și însușirea politicii partidului nostru reprezintă un imperativ cerut de amploarea problemelor economice în etapa actuală, de necesitățile perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, de complexitatea dezvoltării societății românești.— Aflîndu-mă în ultimul an de studii — a arătat studentul Aurel 
Sandu, din anul V al Institutului politehnic „Gheorghe Gheorghiu- Dej" — voi avea fericirea de a participa direct în producție, ca .' colegii mei, la transpunerea, / viață a mărețelor obiective stab lite de Congresul al IX-lea al partidului în domeniul industriei.întîmpinat cu aplauze puternice și vii a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secretar general al C.C. al P.C.R. în repetate rînduri, cuvîntarea a fost subliniată de aplauzele îndelungi ale asistenței.întreaga adunare a constituit o elocventă manifestare a hotărîrii studențimii bucureștene, a cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt superior din Capitală de a continua și duce mai departe bogatele tradiții ale învățămîntului din țara noastră, de a fi la înălțimea sarcinilor pe care le pune partidul în fața învățămîntului nostru superior — factor important în lupta poporului român pentru înflorirea patriei, pentru progres și prosperitate.
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PAGINA 4 SCÎNTEIA

IN cercetarea literar
'W

Istorici' literari descoperă 
succesiv sau simultan aspec
te și structuri noi în ace
eași operă, nesesizafe de 
cercetătorii precedenfi, îm- 
bogăfind-o cu sensuri și în
fățișări noi. Dar niciodată 
noile structuri relevate în 
virtutea unui nou și original 
punct de vedere nu se vor t 
depărta de liniamentele e- 
senfiale, caracteristice ale 
operei, în prelungirea căro
ra pornesc — fatal — toate 
interpretările posibile. Emi- 
nescu, din orice perspectivă 
ar fi privit, nu poate fi pre
zentat, de pildă, drept un 
petrarchist, iar Edgar Poe, 
să zicem, un realist, trădînd 
în atitudinea sa estetică echi
librul clasic. Fenomenul, în 
datele sale fundamentale, e 
în egală măsură valabil și 
pentru gîndifori, — filozofi, 
esteticieni — a căror operă, 
dincolo de filiafii și apro
pieri, semnalează o con
cepție particulară, un tim
bru și o notă specifică, im
posibil de confundat, fără 
pericolul grav al denatură
rii. Firește, interpretările a- 
buzive nu au fost niciodată 
excluse, numai că în serio
zitatea lor nu a crezut ni
meni, iar falsul, cînd s-a do
vedit, a fost blamat.

Istoriografia noastră lite
rară, ca, de altfel, cercetările 
privind întreaga noastră 
moștenire cultural-șfiinfifică, 
a înregistrat realizări du
rabile, puncte de reazim 
pentru noi și așteptate in
vestigații. Valoarea aces
tor cercetări concretizate în 
studii monografice sau da 
sinteză se datorează în pri
mul rînd metodologiei uti
lizate, în care analiza la o- 
biecf, nuanfată și pertinen
tă, a guvernat aprecierile. 
Clișeele preconcepute care 
negau simplificator, în vir- 
'ufea unor . criterii înguste, 

floarea reală a unui
<itor sau gîndifor au fost 
him rer.pinse, dovedin- 

incapacitatea de a 
/ ș? iui în instrumente 

iunii de valorifica- 
'imile de orice fel 
nnfiat infirmitatea 

nalitic, fiind re
ale modalități 
u prin transfor- 
jspect particu- 

ansamblu în 
a unor judecă)!
răsfrîngeri ge- 

pra întregii opere, 
rl Lucian Biaga sau 
nopol, Nicolae lor- 

u Maiorescu, Pana-
■ și Al. Macedonski, 

. Lovinescu și Vasile
.na, personalității proe- 

.nente și reprezentative 
ale culturii și literaturii na
ționale, au beneficiat de a- 
nalize atente și obiective în 
virtutea unor puncte de ve
dere știinflfice și integrate 
la locui ce li se cuvine, în 
patrimoniul de aur al știin
ței și culturii românești.

în acest climat de rigoare 
șl principială obiectivitate, 
reanimarea tentativelor sim
plificatoare surprinde, Și, 
trebuie spus, din păca
te, asemenea tentative în- I

cearcă să se manifeste 
ici colo, răsturnînd adevă
rul sau imaginînd clasificări 
anapoda. Asemenea mani
festări au fost, de pildă, 
semnalate în unele discufii 
pe marginea valorificării u- 
nor personalități sau curen
te din estetica și critica ro
mânească. Cum se știe, cri
tica și estetica au fost la 
noi bogat reprezentate, cu- 
noscînd în istoria lor înfrun
tări bine marcate între școli 
și direcfii deosebite. La 
data constituirii, fiecare din
tre acestea a îndeplinit 
funcfium importante în dez
voltarea literaturii române. 
Apare de aceea ciudată în
cercarea de a îndrepta bla
mul negîndu-se semnificafia 
și însemnătatea istorică a 
esteticii materialiste. Cu o 
trufie izvorîtă din necunoaș
tere, unele spirite neinfor
mate depun inutile strădanii 
pentru a minimaliza sau 
chiar nega total rolul 
sau însemnătatea operei lui 
Gherea sau Ibrăileanu. Ba 
uneori, se consideră, ca în- 
tr-un articol din Amfiteatru, 
semnat de M. Ungheanu 
(nr. 3/1966), că opera lui 
Ibrăileanu ar putea fi sal
vată numai dacă ar fi 
scoasă din mediile este
tice ale gherismului și 
plasată într-o altă încren
gătură, mai pu(in degra
dantă. De regulă, în aces
te operafii de apreciere șl 
clasificare se procedează 
prin negarea operei criticu
lui de la Contemporanul, 
care e coborîtă pînă la 
marginea obscurități și de 
aici expediată cu bruta
litate spre teritoriile fără 
relief ale platitudinii și 
mediocrității. în articolul a- 
mintit, de pildă, , Gherea 
e asimilat categoriei subal
terne de creatori „care se 
conformează mediului, (care) 
subzistă prin mimetism', 
concepfia sa fiind prezen
tată ca limifîndu-se la ideea 
potrivit căreia „opera poa
te fi rezumată la cîteva silo
gisme, principala operație 
fiind extragerea de idei* 
ș.a.m.d.

Fără îndoială, unele din 
opiniile estetice ale lui 
Gherea, justificate și nece
sare la data elaborării, sînt 
astăzi caduce și nimeni nu 
le-ar mai relua în forma și 
substanfa de atunci. Dar a 
nega total valoarea și în
semnătatea criticii sale este 
nu numai un act de nedrep
tate, ci înainte de toate o 
dovadă de necunoaștere to
tală a unei perioade însem
nate din istoria literaturii și 
a culturii românești în care 
studiile Iul Gherea au înde
plinit roluri de maximă șl 
multilaterală însemnătate. 
Chiar G. Călinescu, care, se 
știe, a supus opera lui 
Gherea unui examen se
ver, a precizat că „impor
tanta istorică a criticului nu 
trebuie neglijată’, pentru 
că articolele sale, cu toate 
scăderile fatale, „sînt lungi 
analize de opere* șl de

aceea „ecoul lor a fost 
mare, unii au aprobat, alfii 
au dezaprobat, dar s-a dis
cutat despre structura ope
relor*. Să mai adăugăm a- 
precierile — atît de știute 
— ale lui Lovinescu, care a 
semnalat în Gherea înteme
ietorul criticii noastre mo
derne, analitice („inițiato
rul mișcării de emancipare 
a criticei din faza generalu
lui și a culturalului și de în
drumare a ei pe calea cer
cetărilor speciale a fost Do- 
brogeanu-Gherea”). Sau să 
amintim observația lui N. 
lorga care în 1920, la moar
tea lui Gherea, evidenția

a i]

elogios contribuțiile sale în 
cîmpul literaturii românești 
„unde — scria lorga — 
urma lui nu va dispărea*.

Alteori se încearcă acre
ditarea ideii după care 
Ibrăileanu s-ar fi delimitat 
de spiritul operei lui Ghe
rea și s-ar fi apropiat de 
principiile esteticii maiores- 
ciene. Negreșit, judecata de 
valoare asupra operei fiecă
rui critic sau estetician se 
poate structura numai pe 
postamentele idealurilor a- 
firmate și funcfiei istorice 
îndeplinite. Tntr-un moment 
crucial, cînd literatura era 
ameninfată de invazia sufo
cantă a pseudoproducfiilor 
mult depărtate de sfera ar
fei, T. Maiorescu a proiec
tat în aceste teritorii obtura
te de năvala nechemafilor

luminile cumpănite ale unui 
spirit exigent elevat care 
prevenea asupra distincției 
necesare esteticului. Sem
nalul tras de Maiorescu 
în 1867, excepfînd blamul 
aruncat socialului și politi
cului, a fost, negreșit, salu
tar, determinînd consecinfe 
de hotărîfoare însemnătate 
pentru evoluția literelor ro
mânești. Opera lui Gherea, 
care a inaugurat o nouă o- 
rientare în estetica româ
nească, a fost în egală mă
sură reclamată de impera
tive reale, într-un moment 
cînd literatura româneas
că intrase într-o nouă peri
oadă a evolufiei sale, iar es
tetica și critica modernă eu
ropeană înregistrau noi 
puncte de vedere pe care 
școala maioresciană refuza 
sau nu putea să le încorpo
reze. I-a revenit lui Gherea 
meritul remarcabil de a 
inaugura la noi această o- 
rientare, recunoscută ca a- 
tare — cum am arătat — de 
tofi cei care s-au ocupat de 
istoria criticii și a esteticii 
românești. De ce să proce
dăm atunci prin forfări in
terpretative, să apelăm la 
fals pentru a ameliora cla
sificările și a regrupa autorii 
după criterii imaginare și 
neobiective, care păstrează 
numai vagi și necaracferis- 
fice raporturi cu spiritul o- 
perei ?

Cum se știe, Gherea, din
colo de erori și limite, nu a 
nesocotit factorul estetic în 
examenul analitic. Iar direc
ția estetică, istoricește ne
cesară, inaugurată de el a 
fost urmată și sprijinită de 
personalități reprezentative 
în epocă și mult mai 
fîrziu. Ibrăileanu a fost 
printre aceștia. Că s-a deli
mitat uneori de unele punc
te de vedere ale lui Ghe
rea, că le-a supus unei ne
cesare operafii de reevalua
re critică, aceasta e adevă-

rat. Dar care personalitate 
autentică, dotată cu spirit 
creator, nu s-a delimitat, 
într-un fel sau altul, de o- 
piniile celor în spiritul căro
ra s-a format ?

Menifea istoriei literare 
de a selecta și ierarhiza va
lorile în ordinea lor crono
logică se complinește în 
chip necesar cu aceea de 
a reface tabloul unei epoci 
liferar-culfurale cu seismica 
ei interioară, surprinsă în 
esenfialitatea ei. Dar cum 
s-ar putea realiza aceasta 
dacă s-ar legitima punctele 
de vedere anistorice care 
procedează prin anularea u- 
nor valori reale într-o epo
că dată ?

Fără îndoială, citită atent, 
în opera oricărui critic sau 
estetician putem descoperi 
cutare idee în arhitectonica 
altui sistem estetic, 
de o cunoscută pers 
te. Problema e însă 
aceasta e reprezentativă 
pentru concepția gîndifo-
rului de care ne ocupăm.
Procedeul contraindicat, 
despre care s-a mai scris, 
al abandonării esențialului 
între paranteze, supralici- 
tîndu-se, în schimb, aspec
te periferice, ridicate arbi
trar la rangul de însemnăta
te primordială, continuă să 
fie, așadar, cu larghefe uti
lizat, între(inînd confuzii și 
infervertind planurile discu
țiilor.

Dezbaterile științifice des
pre lupta de idei din cri
tica și estetica românească 
nu vor avea cu siguranță 
de cîștigat dacă în locul ju
decăților obiective, proiec
tate istoric, se va proceda 
prin arbitrare negafiuni sau 
ignorarea diferentelor spe
cifice, introducînd confuzia 
sau spiritul negator acolo 
unde claritatea, probitatea, 
disfincfia și adevărul își au 
locul.

ABSENȚA UNUI
Tănase* (sala Savoy) : RE-
din Calea(sala din Victoriei) : ELE- str. Academiei) :

de operă și balet : TRUBADURUL — 19,30.de stat de operetă ; LOGODNICUL DIN LUNĂNațional „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN

Interviu cu acad. prof.
Gh. MIHOC

Panait Cerna.metraj.„Antigona" de Jean Anouilh.Teatrul „C. I. Nottara".

9 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la sala mică a Palatului — ora 20) : Concert de muzică de cameră. Dirijor : MIRCEA CRISTESCU.
9 Teatrul
9 Teatrul— 19.30.
9 TeatrulJALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) : 1N- TÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30.9 Teatrul „Lucia Sturdza-Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : MOARTEA LUI DANTON — 19,30, (sala din str. AI. Sahia nr. 76 A) : SFÎNTUL MITICA BLA- JINU — 20.O Teatrul „C. I. Nottara' (sala Magheru) : ANTIGONA — 20, (sala Teatrului evreiesc de stat) : ‘VIOLONCEL — 20.
9 Teatrul „Țăndărică" (sala FĂNȚELUL CURIOS — 16,30, TIGRIȘORUL PETRE — 17.
9 Teatrul satiric-muzical „C.VISTA DRAGOSTEI — 20.
0 Circul de stat: STELELE CIRCULUI — 19,30.

18,00 — Pentru cei mici : A fost odată... două ghete și o umbrelă — povestire de Titel Constantinescu.— Pentru tineretul școlar : Pe ulițele satului românesc. Casă din satul Curteni, regiunea Iași. Transmisie de la Muzeul satului. Prezintă Gh. Focșa, directorul muzeului.19,00 — Telejurnalul de seară.19,20 — Pagini din istoria filmului românesc : perioada 1900—1920.19.45 — Recital poetic :20.05 — Filme de scurt20.30 — Seară de teatru :Transmisie de la22,00 — Divertisment muzical cu orchestra „Olimpic 64".22.30 — Telejurnalul de noapte.22,40 — Buletin meteorologic.22.45 — închiderea emisiunii.

Tn cursul lunii septembrie s-au desfășurat la București lucrările celui 
de-al III-lea Congres Interbalcanic al matematicienilor, manifestare avînd, 
pe lîngă interesul științific, și o semnificație deosebită pentru întărirea 
contactelor și colaborării, a relațiilor de prietenie dintre oamenii de 
știință din țările balcanice. în legătură cu aceasta, redactorul nostru, 
Lucian Sachelarie, a solicitat acad. prof. GH. MIHOC, președintele co
mitetului de organizare a congresului, să răspundă unor întrebări.

V-arn ruga să relatați, 
pentru cititorii ziarului nostru, 
cîteva amănunte cu privire la 
convocarea și desfășurarea a- 
cestei manifestări științifice 
internaționale.

( Z. ORNEA I — Uniunea interbalcanică a matematicienilor, care și-a reluat activitatea cu ocazia actualului con-

„Frumoasa din pâdurea adormitâ" de Ceaikovski în premieră la Teatrul de Operă și Balet din Capitală

Ce preocupări au stat în 
atenția participanților?

Monumente
neglijate

Foto : Ion Miclea

In vara aceasta, ca și în 
alți ani, am colindat dru
murile țării în căutarea 
locurilor de frumușele și 
pitoresc. Impunătoare ves
tigii ale trecutului alături 
de marile înfăptuiri de azi 
au adăugat călătoriei far
mec și încîntare; dar, și 
trebuie să o spunem cu pă
rere de rău, unele lipsuri 
existente arată încă o preo
cupare nesusținută pentru 
îngrijirea și valorificarea 
mărturiilor trecutului, ale 
istoriei noastre.

M-am întrebat, de pil
dă, de ce bătrîna bisericu
ță din Broșteni, în tinda 
căreia s-a auzit și glasul lui 
Ion Creangă, nu are fixată 
la intrare măcar o placă 
menită să amintească pe 
scurt călătorului cîteva 
date istorice esențiale.

Sau de ce „Stîlpul lui 
Vodă" din comuna Vama 
(Cîmpulung Moldovenesc)

este atît de părăsit P Este 
știut doar că acest stîlp, ri
dicat de Mihai Bacovițăîn 
secolul XVIII, în amintirea 
luptelor moldovenilor cu tă
tarii, este un semn al istoriei 
și deci ar merita o soartă 
mai bună (azi stîlpul acesta 
este cuprins în parcul sana
toriului T.B.C. Vama, a- 
proape ascuns drumeților).

Am trecut cu I.B.T.A. prin 
satul Pipirig și nimeni n-a 
știut cam pe unde ar fi lo
cul casei bătrînului David 
Creangă ; am trecut prin 
Cîrlibaba și nici o aminti
re despre monumentul de 
piatră ■ ce se află sus pe 
stîncă în amintirea descă
lecării lui Bogdan și a înte
meierii Moldovei.

Așa cum s-a mai ară
tat în articole și anche
te publicate în „Scînteia”, 
e necesară o grijă sporită 
pentru punerea în valoare 
și întreținerea monumente
lor poporului nostru. In a- 
cest fel, drumeția pe pă- 
mîntul românesc va fi un 
tot mai bogat prilej de în
cîntare și reconfortam fizi
că și spirituală.

N. VLAD
București

CINEMA
9 ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE LOR ZBURĂTOARE— film pentru ecran panoramic : Patria — 10 ; 12,45 ; 15,45 ;18.30 i 21,15.
9 STEAUA FĂRĂ NUME : Republica (completare Cazul ,,D“) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15.
9 FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : Stadionul „Dinamo" — 18,30.
9 ZORBA GRECUL : Festival — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21 ; la grădină— 19, Melodia — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Modern — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, Arenele Libertății — 19.
9 BOCCACCIO ’70 : Luceafărul — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, Capitol — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 19,30, Grădina „Doina" — 19,30 (la toate completarea Copiii... iar copiii).
o DILIGENȚA : București — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Feroviar — 8 ; 10,15 ; 12,30 ; 14,45 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, Excelsior— 9,30; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21, Grădina „Progresul" — 19,30, Aurora — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 20,30; la grădină— 19.® GENERALUL și SHERLOK JUNIOR : Cinemateca — 10 ; 12 ; 14. © MORANBON : Lumina (completare Pașii poetului) — 9 ; 11,15 ;13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45© PARTIZANII IN CIMPIE : Victoria — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
9 SERBĂRILE GALANTE : Central (completare Cheia succesului)— 9; 11,15; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
9 CIINELE DIN BASKERVILLE : Union (completare Un secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 9.® O ZI CA LEII : Doina — 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.
9 CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE 1966 — FRUNZE— TRADIȚII MARAMUREȘENE — PICTORUL GHIAȚĂ — FERMENȚII LA LUCRU — BRĂNCUȘI LA TÎRGU JIU — ANTAGONISME — „EU" : Timpuri Noi — 9—21 în continuare.
e YOYO : Giulești (completare Un secol șl multe milenii) —15.30 ; 18 ; 20,30, Rahova (completare Borodino) — 15,30 ; 18 ; la qrădină — 20,15.
0 CASA NOASTRĂ : înfrățirea între popoare (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 COLIBA UNCHIULUI TOM — cinemascop : Dacia — 8—14 în continuare i 17,15 ; 20,30.

• CLEOPATRA — cinemascop (ambele serii) : BuzeștI — 15,30 i19.30 i la grădină — 20.
9 PRIMA ZI DE LIBERTATE : Crîngașl (completare Far-West) —15.30 ; 18 ; 20,30.
9 ȚARA FERICIRII : Grivița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Floreasca (completare Punct de gravitație) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 i 21.9 LUMINĂ DUPĂ JALUZELE : Bucegi — 9,30 t 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, la grădină — 19, Arta - 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45 (la ambele completarea Vizita conducătorilor de partid ți de stat în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară).
9 SUZANA ȘI BĂIEȚII : Gloria — 9 , 11,15 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 , 20,45, Flamura — 9 ; 11,15 ; 13,30 , 15,45 ; 18,15'; 20,45 (la ambele completarea Cazul „D").O ACUZATUL NU S-A PREZENTAT : Unirea (completare Ko- privșcița) — 15,30 ■, 18.
9 NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : Tomis — 9 ; 11,15 ;13.30 î 15,45 ; 18,15 ; 20,45 ; la grădină — 18,45.© CELE DOUĂ ORFELINE : Flacăra (completare Un secol și multe milenii) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Grădina „Progresul-Parc” — 19,30.
O A FOST CHEMATĂ ȘI CLASA A V-a : Vitan (completare Stuf) — 15,30 ; 18.9 MAIGRET ȘI AFACEREA SAINT-FIACRE : Miorița (completare Basm) — 8,30 ill; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
9 ALFABETUL FRICII : Munca (completare Tinerețe) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
e IN NORD, SPRE ALASKA — cinemascop : Popular — 15 ; 17,45 ; 20,30, Moșilor — 15 ; 17,45 ; 20,30 ; la grădină — 19, Grădina „Vitan" — 19.a REPULSIE : Cosmos — 15,30 ; 18 ; 20.15.9 CASA NELINIȘTITĂ : Viitorul (completare 23 August 1966)— 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 COPLAN 1ȘI ASUMĂ RISCUL : Colentina — 15,30 ; 17,45 ; 20 ; la grădină — 20.
O DRAGOSTEA ÎNVINGE — cinemascop : Volga (completare Pașii poetului) — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Drumul Sării (completare Imagini din Muzeul pompierilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30. © FĂRĂ PAȘAPORT IN ȚARĂ STRĂINĂ : Progresul (completare 23 August 1966) — 15,30 ; 18 ; 20,45.
9 ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SALTIMBANCI : Lira (completare Măsură pentru măsură) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
9 SE INTIMPLĂ NUMAI DUMINICA : Ferentari (completare Valentin Serov) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 THErESE DESQUEYROUX : Cotroceni — 15,15 ; 18 ; 20,45.
9 5 000 000 DE MARTORI I : Pacea (completare N-o să doară ?)— 15,45 ; 18 i 20,15.
9 CEI ȘAPTE MAGNIFICI : Grădina „Arta
9 FIFI ÎNARIPATUL : Grădina „Unirea" — 19,30.- 20.

)

gres; a fost înființată în 1934, urmărind atît dezvoltarea colaborării între cercetători, cît și strînge- rea relațiilor dintre țările balcanice. Uniunea are o istorie interesantă. Primul congres al ei s-a ținut la Atena, în 1934, la lucrări participînd un număr de matematicieni români, în frunte cu Gh. Țițeica, Octav Onicescu, C. C. Teodorescu, Constantin Popovici și alții/ In 1937, la București, sub președinția lui Gh. Țițeica, s-a ținut cel de-al II-lea Congres al matematicienilor din Balcani. A- tunci au fost prezentate un număr mult mai mare de lucrări și a luat ființă revista Uniunii interbalcani- ce a matematicienilor. Dar atît u- niunea cît și revista și-au întrerupt activitatea din cauza celui de-al doilea război mondial.în ultimul Țimp, diferiți matematicieni, atît din România, cît și din alte țări balcanice, au luat inițiativa de a reînnoda aceste tradiții, corespunzător spiritului nou care a început să-și facă loc, tot mai pronunțat, în relațiile interbalca- nice. Anul trecut s-a căzut de acord asupra reînființării Uniunii inter- balcanice a matematicienilor și s-a început elaborarea unor proiecte de Statut. Totodată s-a hotărît convocarea la București a celui de-al treilea Congres interbalcanic al matematicienilor.în afara scopului principal, de a contribui la progresul științei în țările noastre — matematica este destul de dezvoltată în mai toate țările balcanice — congresul a urmărit împrospătarea unor vechi legături de prietenie și colaborare între matematicieni, în interesul și în spiritul cooperării științifice internaționale. Congresul a avut o importanță deosebită, pentru că a prilejuit alegerea organelor de conducere ale Uniunii interbalca- nice a matematicienilor, în care sînt reprezentate toate aceste țări.La congres a participat un mare număr de matematicieni români și străini, dintre care unele personalități bine cunoscute în lumea matematicienilor, ca, de pildă, Liu- bomir Iliev, Boyan Petkantchin (Bulgaria), Demetrios Kapos și Spiros Zervos (Grecia), Tatomir Andjelic și Djuro Kurepa (Iugoslavia), Nazim Terzioglu (Turcia) și s-a hotărît înființarea unei publicații a Uniunii interbalcanice a matematicienilor.

Lucrările congresului s-au desfășurat în opt secții. S-a acordat atenție atît progresului teoretic al matematicilor, cît și aplicațiilor practice, cel puțin patru dintre secții avînd aplicații directe în producție. Mă refer la secțiile de mecanică și astronomie, matematici aplicate, teoria probabilităților și statistică matematică, precum și la secția de învățămînt. Este de remarcat că pentru prima oară la congres au participat activ și profesori din învățămîntul mediu, una dintre secții avînd un specific pedagogic.Trebuie să arăt că problemele predării matematicii sînt studiate acum cu multă atenție în toate țările din lume, considerîndu-se că ar exista pe plan internațional o „criză" a învățământului de matematici — respectiv un decalaj prea pronunțat între nivelul ridicat al matematicilor moderne și nivelul matematicilor predate în școlile medii și chiar în universități. Se apreciază că fără restrîngerea a- cestui decalaj, cercetarea fundamentală de mai tîrziu va întîmpi- na greutăți crescînde. De aceea se fac diverse experimente pentru a se pregăti promoții de elevi și stu- denți cu un grad mal înalt de cunoștințe.La fiecare ședință plenară au a- vut loc expuneri asupra realizărilor matematicii și asupra orientării cercetărilor de matematică din țările balcanice. Au atras atenția atît unele comunicări prezentate de oameni de știință de reputație mondială, cît și altele ale unor tineri de mare viitor. Mă voi rezuma să amintesc doar pe cele prezentate de D. Kurepa, S. Zervos, L. Iliev, B. Petkantchin, conferința lui T. Peyovici, directorul Institutului de matematici din Belgrad, ca și comunicările lui M. Uici-Daio- vici și V. Nice (Iugoslavia), S. So- ysol, M. Hotinli, N. Karahoyuklu (Turcia). Vreau să menționez, de asemenea, că s-a prezentat o lucrare realizată în colaborare — „Considerații asupra teoriei jocurilor în planificarea experiențelor" de B. Penkov (Bulgaria) și R. Theodorescu (România). Acad. Octav Onicescu a prezentat un referat în care s-au arătat realizările școlii matematice românești, marea dezvoltare a matematicilor noastre din ultimii 20 de ani. Noi ne mîndrim, pe drept cuvînt, cu aceste realizări și cu numărul relativ mare de tineri pregătiți la un înalt nivel, dintre care unii au și prezentat interesante comunicări la congres.După părerea mea, cel de-al III-lea Congres interbalcanic al matematicienilor a oferit un material de studiu inedit și plin de interes pentru dezvoltarea științelor și a învățămîntului matematic în țările participante, a constituit o afirmare elocventă a ideii de colaborare internațională în știință, a dus la creșterea prestigiului științei românești — prin numărul mare de ticienilor cele mai tematicii de noi și rodnice legături matematicienii din diferitele țări balcanice, între tinerii cercetători, legături care, neîndoielnic, vor a- vea bune efecte în viitor. Și sîn- tem deosebit de bucuroși că, o dată cu rezultatele pe plan științific, activitatea Uniunii interbalcanice a matematicienilor aduce o contribuție la apropierea între popoarele țărilor acestui spațiu geografic, la promovarea prieteniei între ele.

comunicări ale matema- noștri, care au cuprins moderne ramuri ale ma- — cit și la stabilirea între

început de stagiune la Studioul

i tT4 î 8*51 sm Q 'S1 fh i1 giSTICO „1 . L. Caragiale Ik

Cu premiera intitu
lată „Seară de teatru 
românesc", reprezen- 
tînd trei piese în- 
tr-un act:
de fier" și „Millo di
rector" de V. Alec- 

I__________

„Drumul

sandri și „Muza de 
la Burdujeni" de C. 
Negruzzi puse în sce
nă de clasele profe
sorilor Dinu Negrea- 
nu, Constantin Moru- 
zan și Sanda Mânu.

Studioul Institutului 
de artă teatrală și ci
nematografică „I. L. 
Caragiale" și-a des
chis luni seară sta
giunea.

(Agerpres).
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NUMIREA NOULUI
IN CAPITALA

AMBASADOR AL VisontaPe șantierul de laS-A DESCHIS NOUL AN
REPUBLICII SOCIALISTE

iCOR£SPO^PCMTAp//yB</DAPgSM

ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTIDLuni după-amlază, în aula Universității din București, a avut loc ședința festivă de deschidere a anului de învățămînt de partid pe Capitală. Au participat lectori și propagandiști, studenți ai universității serale de marxismleninism, activiști din domeniul propagandei de partid.Tovarășul Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al Comitetului Central,

prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid București, a fă- cut cu acest prilej o expunere despre preocupările actuale ale organizațiilor de partid din pitală. Vorbitorul s-a referitlarg lă sarcinile care revin orqa- nelor și organizațiilor de partid în vederea îmbunătățirii continue a conținutului și sporirii eficacității propagandei.
Ca

pe

PLECAREA DELEGAȚIEI SKUPȘTINEI
ORAȘULUI BELGRADAmbasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, Iakșa rit luni o recepție legației Skupștinei grad, condusă de președintele Skupștinei.Au luat parte Ion Cosma, președintele Sfatului popular al orașului București, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Vicepreședinți ai sfatului popular, alți membri ai comitetului executiv, funcționari superiori din M.A.E,, Ziariști.

Petrici, a ofe- în cinstea de- orașului Bel- Branco Pesici,
In aceeași zi, președintele Sfatului popular al orașului București a oferit un dejun în cinstea oaspeților.

★Seara, delegația Skupștinei orașului Belgrad a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.în timpul șederii în țara noastră, oaspeții iugoslavi au vizitat obiective Sociâl-cUlturale bucureștene, stațiuni de odihnă de pe litoral și Valea Prahovei, orașul Brașov.(Agerpres)TURNEUL ORCHESTREI
Orchestra Simfonică de Stat a Turciei, sub conducerea dirijorului Gotthold Ephraim Lessing, a susținut luni seâra, în sala Ateneului Republicii Socialiste România, ultimul concert îh cadrul turneului pe care îl întreprinde în țara noastră. Solista concertului a fost violonista Suna Kan. Programul a cuprins Mica simfonie pentru orchestră de Karl Holler, Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră Kv 216 de Mozart și Simfonia în do de Igor Stravinski.La spectacol au luat parte Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al Ministrului afacerilor externe, Octav Livezeahu, vicepreședinte al Insti-

(SIMFONICE
român pentru relațiile cul-tufuluitui'âle cu străinătatea, oameni de cultură și artă. Au fost prezenți șefi ai unor misiuni diplomatice și membri ai corpului diplomatic.Au fost de față Semsettin Arif 'Mardin, ambasadorul Turciei la București, și membri ai ambasa? dei.Din partea președintelui Comitetului de StatArtă, artiștilor coș cu flori. pentru Cultură și ie-a fost oferit un

★Cu prilejul turneului, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Pompiliu Maco- vei, a oferit ieri la amiază un cocteil.

Noi campioni

Campionatele republicane de tenis au luat sfîrșit ieri pe terenurile clubului sportiv Progresul. In proba de dublu feminin, victoria a revenit cuplului Mariana Ciogolea- Iudit Dibar, iar la simplu masculin a cîștigat, pentru a 8-a oară, Ion Tiriac.
...și la ciclism

Pe velodromul Dinamo din Capitală au continuat ieri campionatele republicane de ciclism pe pistă. în proba de 1 000 m cu start de pe loc, victoria a revenit tînă- rului Paul Soare (Steaua), care a realizat timpul de 1’ 11” 3/10 (cel mai bun rezultat înregistrat de un ciclist din velodrom), nuă astăzi probe.
țara noastră pe acest Campionatele conti- de la ora 16 cu două

Mîine la Ciulești

MECI INTERNAȚIONAL

Echipa de fotbal F.C. Karl Marx Stadt din R. D. Germană își începe turneul în țara noastră miercuri în compania formației bucureștene Rapid. Meciul este programat la ora 15,30 pe stadionul Giulești. Oaspeții vor juca apoi la 9 octombrie, la Tg. Mureș, cu echipa locală A.S.A. și la 11 octombrie, la Craiova, cu Știința.

(Agerpres)

Delegația Grupului parlamentar pentru relații de prietenie Franța — România din Adunarea Națională Franceză, condusă de președintele Pierre Comte Offenbach, a făcut luni dimineață o vizită la Comitetul de conducere al Grupului parlamentar pentru relații de prietenie România — Franța din Marea Adunare Națională, unde a fost primită de acad. Șt. S. Nicolau, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, președintele Gi'upului parlamentar pentru relații de prietenie România — Franța.La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, au partici-

pat deputați ai Marii Adunări Naționale, membri ăi grupului.A fost de față Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București.
★La amiază, acad. Șt. S. Nicolau a oferit un dineu îh parlamentarilor francezi.în cursul după-amiezii, ția Grupului parlamentar relații de prietenie Franța mânia, însoțită de deputatul C. Paraschivescu Bălăccanu și de A- lexandru Iosif, arhitectul șef adjunct al Capitalei, a Vizitat construcții social-culturale, noi cartiere de locuințe din Capitală.(Agerpres)

cinsteadelega- pentru — Ro-

I
I
I

Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul George Elian a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Olanda. (Agerpres)
De la Muzeul

de istorie a partidului

DELEGAȚIA DE ACTIVIȘTI 
AI P. C. DIN CEHOSLOVACIA 

A PĂRĂSIT CAPITALALuni a părăsit Capitala delegația de activiști ai Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Leopold Kovalcik, adjunct al șefului secției industrie grea ă C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră în schimb de experiență.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Ion Bucur, prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față dr. Karel Koma- rek, consilier âl ambasadei R. S. Cehoslovace la București.
PLECAREA MINISTRULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE 

ÎN R. P. UNGARĂLuni a plecat lâ Budapesta 6 delegație condusă de Mihai Suder, ministrul economiei forestiere, care, la invitația Ministerului Agriculturii din R. P. Ungară, va vizita obiective forestiere din țara vecină. La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost condusă de Mihai BălănescU, ministrul poștelor și telecomunicațiilor, reprezentanți ai conducerii Ministerului Economiei Forestiere. Au fost de față Jozsef Vince, ambasadorul R. P. Ungare la București, membri ai ambasadei. Și
A

O DELEGAȚIE 
DE SPECIALIȘTI 

IN AGRICULTURĂ 
PLECAT ÎN R. P. UNGARĂLa invitația Ministerului Agriculturii din R. P. Ungară, marți dimi-

EUROPENELE" DE BASCHET FEMININ I
I
I
I

@ Dispute echilibrate în a doua 
România-PoloniaCLUJ (prin telefon). Exceptind întîlnirea dintre reprezentative* le U.R.S.S. și Ungariei, cîștigată de baschetbalistele sovietice cu scorul concludent de 78—33(39—18), celelalte meciuri desfășurate ieri în grupa A a campionatului european de baschet feminin s-au caracterizat printr-un sensibil e- chilibru de forțe, învingătoarele putînd fi cunoscute abia în ultimul minut de joc. Este vorba de partidele 48—45 mânia 66—64 încheierea programului de ieri, reprezentantele țării noastre au reușit să-și apropie victoria la capătul unei partide epuizante, în timpul căreia avantajul pe tabela de marcaj a alternat cînd de o parte, cînd

Olanda—Italia (23—18) și Ro- — Polonia (35—35). în

de alta. Din

ZI

66-64echipa României s-au remarcat Anca Raco* viță și Ecaterina gel.Programul de tăzi cuprindemătoarele întîlniri : U.R.S.S.—Olanda, Italia—Polonia, Ungaria—România.
Vo-
as- 
ur-

scorul do 75—30 (32-—15), deși au fost evident obosite după meciul dificil din a- jun. în continuare, e- chipa Iugoslaviei a întîlnlt-o pe cea a Franței — revelația primei zile. Folosind aceeași tactică a presingului, cu care duminică seara erau cît pe ce să producă o mare surpriză în partida cu Bulgaria, baschetbalistele franceze n-au reușit totuși să se impună în fața reprezentativei Iugoslaviei

neața a plecat la Budapesta o delegație de specialiști în agricultură condusă de prof. Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, care va face o Vizită de schimb de experiență în țara vecină. Delegația va vizita unități agricole de producție, de cercetare științifică și de învățămînt.
CU PRILEJUL ANIVERSĂRII

R. D. GERMANECu prilejul celei de-a XVII-a a- niversări a R. D. Germane, ambasadorul acestei țări la București, Ewald Moldt, a organizat în saloanele ambasadei luni la amiază o conferință de presă. Au luat parte ziariști români, corespondenți ai presei străine, precum și atașați de presă ai unor misiuni diplomatice.
VIZITELE DELEGAȚIEI 
MILITARE IUGOSLAVEDelegația militară iugoslavă condusă de generalul de armată Ivân Gosnjak, locțiitorul comandantului suprem al forțelor armate și secretar de stat pentru apărarea națională a R.S.F. Iugoslavia, a vizitat luni șantierul sistemului hidroenergetic și de navigație de la „Porțile de Fler“, ruinele cetății dacice „Drobeta" și ale podului lui Traian, precum și uzinele „Electro- putere" din Crâiova.Seara, tov. Ion Predescu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al regiunii Oltenia, a oferit un dineu în cinstea generalului de armată Ivan Gosnjak și a persoanelor care îl însoțesc. Au fost prezenți generalul locotenent Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, generali și ofițeri superiori.

★
T.

I

La invitația Marii Adunări Naționale, luni la amiază a sosit în Capitală deputatul socialist Soji Okada, președintele Comisiei pentru disciplină a Dietei japoneze și membru în Comitetul pentru politică externă al Camerei Consilierilor. Oaspetele va vizita unele o- biective industriale, unități agricole și social-culturale din țara noastră.
★Luni dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Praga, o delegație a Uniunii Tineretului Comunist condusă de tovarășul Ion Popescu, secretar al C.C. al U.T.C., care, la invitația Uniunii Tineretului Cehoslovac, face o vizită în R. S. Cehoslovacă.

comunist, a mișcării 
revoluționare 

și democratice 
diii RomâniaMuzeul de istorie a partidului ComUhiSt, a mișcării revoluționate și democratice din România roagă pe cei ce dețin documente, scrisori, fotografii, obiecte despre activitatea celor ce în anii 1940—1944 au fost deținuți în lagăre să ia legătura cu conducerea muzeului, în Șoseaua Kiseleff nr. 3, raionul 30 Decembrie — Bucutești.

CUM E VREMEA
Ieri îri țară : vremea s-â menținut călduroasă, cu cerul variabil, exceptind Transilvania și Banatul, unde cerul a fost mai mult noros și a plouat temporar, tn celelalte regiuni s-ati semnalat a- verse izolate, îh Dobrogea fiind însoțite și de descărcări electrice. Vîritiil a Suflat slab. Temperatura aerului lâ ora 14 era cuprinsă intre 13 grade la Turda și 28 de grade la Călărași și Mangalia. în București : vremea s-a menținut călduroasă, cu cerul variabil, mai mult noros, după-atniaZa. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a atins 27 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 5, 6 ș( 7 octombrie. Iii țară : Vreme schimbătoare cu Cdr temporar noros. Vor .cădea ploi locale, mai frecvente în jumătatea de nord-vest a țării, Vîntul va sufla- Slab pînă lâ potrivit diri sectorul vestic. Temperatura staționară la început, apoi în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse Intre 4 maximele întrăIn București : toare, Cu cerul Vînt slab pîfiă peratura staționară.

și 14 grade, iar 13 și 23 de grade, vreme schimbă* temporat noros. la potrivit. Tem-
PRONOEXPRESPremiile concursului Pronoexpre» nr. 39 din 28 septembrie 1966.Categoria a Il-a 1 variantă a 49 618 lei și 2 variante a 24 618 let. Categoria aIII- a 53 variante a 1 500 lei. Categoria aIV- a 247 variante a 414 lei. Categoria aV- a 1 149 variante a 89 lei. Categoria

a

în apropierea orașului Gyongyos, la Visonta, se construiește o termocentrală electrică cu o capacitate de 600 meqă- wați. Ea se numără printre cele mai mari lucrări de acest qen din R. P. Unqără, iar investițiile alocate pentru construcția ei o situează în fruntea celorlalte obiective ale celui de-al 3-lea plan cincinal.CîfSVă amănunte cu privire la amploarea lucrării. Termocentrală se va întinde pe o suprafață de 370 de hectare, iar pentru construcția ei Vor fi folosiți 50 000 metri cubi de beton —1 tot atîțla cîți au fost necesari pentru ridicarea Nâpstadio- nultli, vea o metri de 12în apropierea termocentralei se vor deschide noi mine de cărbune, ale căror

Coșul ei va a- înălțime de 200 și un diametru metri.

zăcăminte sînt evaluate la circa 150 milioane tone liqnit. Exploatarea se va face la suprafață, iar cărbunele va fi adus la termocentrală cu a- jutorul benzilor transportoare.Deoarece termocentrala va avea nevoie de multă apă pentru răcire, în munții Matra se a- menăieăză un lac de acumulare cu o capacitate de 8,5 milioane metri cubi.Pe șantierul termocentralei lucrează a- cum 1 100 de muncitori. De la Istvan Toth, directorul întreprinderii nr. 22 de construcții, care execută lucrările, am aflat că acestea sînt avansate în raport cu sarcinile de plan, în prezent muncitorii de pe șantier se află în întrecere obținerea unor cese cît cinstea IX-lea P.M.S.U.

un la Co-

pentru sUc- mai mari în celui de-al Concțres al

în munca lor, constructorii primesc ajutor prețios de fabricile cu careoperează și care lo livrează la timp materialele necesare. Muncitorii de la combinatul metalurqic din Ozd au produs peste plan materiale necesare șantierului.La termocentrală si la minele din apropiere vor lucra peste 3 000 de oameni, pentru care se construiesc în prezent locuințe în orașul Gyongyos. Se prevede că prima turbină de 100 megawați va produce energie electrică în 1969, iar în 1971 termocentrala va produce cu în- treaqa capacitate.Pentru construcția acestui mare obiectiv și a minelor cdre îl vor asigura cu liqnit. statul unqar alocă 6,3 miliarde fo- rinți.
Aurel POP

TELEGRAME EXTERNE

ULAN BATOR 3 (Agerpres). — Zilele acestea a avut Iod la Ulan Bator cea de-a 9-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru problemele valutare și financiare.La ședința comisiei au participat delegații din următoarele țări membre ale C.A.E.R : R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, R P. Mongolă, R. P. Polonă, Republica Socialistă România, R. P. Ungară și U.R.S.S. în conformitate cu acordul referitor la participarea R.S.F, Iugoslavia la

lucrările organelor C.A.E.R., la ședința Comisiei au luat parte reprezentanți ai Iugoslaviei. în calitate de observatori, la ședință au participat reprezentanți ai R. D. Vietnam și Republicii Cuba.Comisia a aprobat planul său de activitate pe anul 1967 și problemele valutare și financiare care urmează a fi studiate și elaborate în următorii 2—3 ani. Au fost, de asemenea, discutate alte probleme valutare și financiare de interes reciproc.

ATENA 3 (Agerpres). — In Aula Magna a Universității din Atena s-au deschis lucrările celei de-a 8-a Săptămîni medicale balcanice, la care participă medici din țările balcanice și din alte țări. Rectorul Universității din Atena, prof. J, Chrissicos, a adresat participanților salutul înaltului for științific atenian, manifestîndu-și satisfacția pentru activitatea științifică și de colaborare de pînă acum a Uniunii medicale balcanice.Din partea guvernului grec a luat cuvîntul ministrul sănătății, M. A. Yanopoulos, care a urat succes lucrărilor. A luat cuvîntul decanul Facultății de medicină din Atena, prof. D. Elefteriou. Acad, dr. J. Huben din Franța a salutat pe participanții la lucrări din partea Academiei naționale de medicină din Paris.Docent dr. M, Popescu-Buzău,

secretarul general al Uniunii medicale balcanice, după ce a făcut un scurt istoric al „Săptămînii medicale balcanice", a mulțumit autorităților din Grecia pentru Sprijinul dat în vederea desfășurării actualelor lucrări. El a menționat și faptul că legăturile din ce în ce mai numeroase cu instituțiile medicale din țări aflate în afara regiunii Balcanilor constituie o recunoaștere a importanței Uniunii medicale balcanice.Relevînd importanța temelor medicale ce vor fi dezbătute, prof, dr. Sp. Ekonomos, președintele Uniunii medicale balcanice, a arătat că între medicii și popoarele balcanice se dezvoltă un climat de bună înțelegere și prețuire reciprocă. La ședința inaugurală au participat, de asemenea, reprezentanți diplomatici ai țărilor balca
nice.

(Agerpres)
Report pentru categoria îs 43 175 lei.Premiul de 25 000 lei va fl atribuit prin tragere la sorți unei variante de categoria a Ii-a.
Vl-a 4 901 variante a 28 lei.

Petrol în Adriatica
această, pri

prezentanta Consiliului la F.D.T.F., și Ursula Șchiopu, șefa secției psihologia copilului și pedagogie din Institutul de psihologie al Academiei.

Conferința mondială

SIBIU (prin telefon). — In cadrul grupei B, programul de ieri a fost deschis de partida R.F. Germană — Bulgaria. Conform așteptărilor, sportivele bulgare au obținut victoria cu destulă ușurință, la

tru Iugoslavia. Ultima întîlnire a zilei, cea mai importantă, a opus reprezentativele R.D. Germane și Cehoslovaciei — două din performerele etapei inaugurale. Victoria a revenit sportivelor cehoslovace cu 69—54 (26—28).
CÎTEVA10 runde, în turneul de șah® Dupăde la Zinnowitz (R. D. Germană) conduc Victor Ciocîltea (România) și Vladimir Antoșin (U.R.S.S.) cu cite 7 puncte fiecare, urmați de Fuchs (R.D.G.) — 6,5, Uhlmann (R.D.G.) — 6, Haag (Ungaria) — 5,5 etc. In runda a 10-a, jucînd cu piesele negre, Ciocîltea a remizat cu Uhlmann.

O Campionatul mondial de pescuit staționar, desfășurat la Great Yarmouth (Anglia) pe rîul Thurne, a fost cîștigat de echipa Franței, urmată de Belgia, Italia, Olanda, România, Anglia etc. La individual, titlul mondial a revenit francezului Henri Guilheneuf.® în campionatul de fotbal al Spaniei, echipa F.C. Sevilla (adversara formației Dinamo Pitești în „Cupa orașelor tîrguri") a fost întrecută cu 2-1 de Saragossa. în clasament conduce Valencia cu 7 puncte, urmată de Real Madrid și Saragossa, fiecare cu cite 5 puncte. F.C. Sevilla ocupă locul 10, cu 3 puncte.® în întîlnirea de atletism R. D. Germană — Polonia, desfășurată la Magdeburg, la feminin au cîștigat gazdele (64,5 — 52,5), iar Ia masculin oaspeții (111 — 101). Iată cîteva rezultate din

RINDURIziua a doua : masculin : 3 000 m obstacole — Hartman (R.D.G.) 8'35”0 ; prăjină — Nordwig (R.D.G.) 5,15 m ; feminin : 100 m Klobukowska (Polonia)1V4/10 ; disc — Spielberg (R.D.G.)— 56,34 m , suliță — Luetgge (R.D.G.)— 54,11.
O La concursul de caiac-canoe de la Plovdiv, care a reunit echipaje din România, R.S.S. Bielorusă, Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Bulgaria, sportivii români au obținut victorii prin cuplurile Viorica Dumitru — Valentina Serghei (caiac dublu 500 m) și P. Serghei — I. Suhaev (canoe dublu 500 m).© Campionatele unionale de atletism pe echipe au început în orașul Leninakan (R.S.S. Armeană) situat la altitudinea de 1 670 m. Iată cîteva rezultate : masculin : 100 m — Kasatkin 10"4/10 ; 400 m plat — Svebetov 47"2/10 ; 1 500 m — Potapcenko 3’54”2/10 > 110 m garduri — Stepanenko 14" , lungime : Leppik 8,03 m , feminin : 100 m — Grigorieva 11"7/10 ; 80 m garduri — Kulkova 10"8/10 i înălțime : Okorokova 
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relatează presa iu- 
datele experților

După cum 
goslavă, din 
reiese că în subsolul Mării Adria
tice, în vecinătatea R.S.F. Iugo
slavia și Italiei se află însemna
te bogății naturale. In partea ita
liană au și fost descoperite ză
căminte de gaze și se presupune 
existența unor mari rezerve de 
petrol. Ziarul iugoslav „Vjesnik 
u Sriedu" arată că, deși instala
țiile pentru cercetarea și ex
ploatarea bogățiilor din fundul 
mării sînt costisitoare, eforturile 
pot fi justificate prin rezultatele 
ce se pot obține. Specialiștii iu
goslavi ai Institutului adriatic

Pepită de peste 5 kg

La mina auriferă „Svetlîi" din 
regiunea Irkutsk (Siberia) a fost 
descoperită o bucată de aur na
tiv de 5,567 kg din care, după, 
prelucrare, au fost extrase a- 
proape trei kg de aur pur.

Regiunea in care a fost desco
perită pepita este de mult cunos
cută prin bogatele sale mine au
rifere. La sfîrșitul anului trecut, 
intr-un loc din apropierea minei 
„Svetlîi". a tost găsită o bucată 
de aur nat-iv de 26 kg din care 
s-au obținut aproape 22,5 kg aur 
pur. Pe locul descoperirii a fost 
ridicat un obelisc.

cu aceasta, între 
Italia sînt în curs 

delimitării 
celor

sînt optimiști 
vință.

In legătură 
Iugoslavia și 
tratative în vederea
centurilor maritime ale 
două țări. Referindu-se la aceste 
tratative, ziarul amintit arată : 
„Trebuie delimitate regiunile 
respective și apoi discutată po
sibilitatea unei viitoare colabo
rări cu vecinii noștri italieni pen
tru exploatarea bogățiilor 
cunse ale Mării Adriatice. 
aceea convorbirile noastre 
ei sînt nu numai interesante și foarte importante".

STOCKHOLM 3 (Agerpres). — Sub auspiciile Federației Democrate Internaționale a Femeilor, la 3 octombrie s-a deschis în capitala Suediei „Conferința mondială a copilului" care va discuta diferite probleme privind psihologia și sănătatea copilului. învățămîntul, delincvența juvenila etc.La conferință participă trei sute de delegați, reprezentînd aproximativ 80 de țări, precum și numeroase organizații internaționale (UNESCO, Consiliul Mondial al Păcii, Crucea Roșie etc.). Din țara noastră participă o delegație a Consiliului Național al Femeilor alcătuită din Ioana Boga, vicepreședintă a Consiliului Național al Femeilor, deputată în M.A.N., Stana Buzatu, secretară a C.N.F., re-

Carne „sintetică1'

as- 
De 
cu 

dar

O marfă cu totul neobișnuită 
se vinde în prezent la cîteva în
treprinderi new-yorkeze. Este 
vorba de recenta descoperire a 
unor savanți americani, care din 
proteinele conținute în boabele 
de soia au reușit să „fabrice" car
ne artificială. Procedeul de obți
nere pe cale sintetică a unuia din 
cele mai căutate alimente nu 
pare „complicat" : produsul de 
bază, proteinele extrase din soia, 
sînt purificate, introduse într-o 
soluție lichidă și apoi, cu ajutorul 
unor anumite substanțe și colo- 
ranți, capătă aspectul fibros al 
cărnii naturale.

Reluarea activității 
parlamentare in NorvegiaOSLO 3 (Agerpres). — La 3 octombrie s-a reluat activitatea parlamentară în Norvegia. Lucrările Stortingului au fost deschise în mod oficial de regele Olav al V-lea care a rostit un discurs cu privire Ia politica internă și externă a Norvegiei. Observatorii politici din Oslo apreciază că politica fundamentală a guvernului de coaliție rămîne neschimbată. S-a remarcat totuși faptul că în discursul regelui se menționează necesitatea găsirii unor soluții realiste problemelor internaționale și a unei apropieri cu țările răsări
tene.

Mai mulji intelectuali mozambi- 
cani, acuza|i ds a avea legături cu 
mișcarea de eliberare nafională, 
au fost traduși de autoritățile co
loniale porrugheze în fafa unui 
tribunal militar din Lorențo Mar
ques, capitala Mozambicului.

La unul din procese este jude
cat avocatul african Domingos A- 
rongo, care a fost arestat în 1965 
sub acuzafia că sprijină mișcarea 
de eliberare nafională. După ares
tare el a fost încarcerat în închi
soarea Machave împreună cu alfi 
800 de dejinufi politici. „Le 
Monde" informează că în această 
închisoare se găsesc 2 000 de per
soane.

Totodată la 
se desfășoară 
grup de nouă 
aceștia — cel 
mozambican, 
Jose Craveirinha, 
gafan Valente. Ei 
împreună cu alte 
persoane de către poliția politică 
portugheză sub acuzafia de a fi 
„atenta* la securitatea sfatului" — 
de fapt pentru că se pronunță îm
potriva dominafiei coloniale.

Lorențo Marques 
procesul unui all 
intelectuali. Printre 
mai mare scriitor 

Rui Nogar, poetul 
pictorul Molan- 
au fost arestați 
cîteva sute de



LESOTHOCongresul laburiștilor
CORESPONDENȚA DIN LONDRA

DEZBATERILE GENERALE Gheorghe Rădulescu la MoscovaNEW YORK 3. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: Dezbaterile generale din cadrul celei de-a 21-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. au fost reluate luni dimineața.Ministrul de externe al Greciei, Toumbas, a subliniat, printre altele, în intervenția sa că .membrii O.N.U. au datoria — atît în virtutea cartei acestei., organizații cit și a rezoluțiilor Adunării Generale — „de a promova relații de înțelegere și cooperare între state, începînd, desigur,-cu acele state care se află în aceeași regiune geografică".Arătînd că „Delegația Greciei a avut prilejul anul trecut să împărtășească Adunării progresele importante care au fost realizate pe calea îmbunătățirii contactelor, extinderii și consolidării relațiilor dintre Grecia și vecinii săi", ministrul de externe Toumbas a declarat : „Sînt fericit să adaug astăzi că noi pași înainte au fost fă- cuți de atunci în această direcție. O serie de acorduri au fost recent încheiate între Grecia și România, care deschid noi perspective nu numai spre o restabilire completă a relațiilor amicale care au existat întotdeauna între cele două națiuni, dar, de asemenea, spre o cooperare strînsă în sfere diverse de activitate internațională".Vorbitorul a subliniat, de asemenea, că „Grecia este ferm hotărâtă să nu considere diferențele dintre sistemele politice și sociale ca fiind un obstacol în calea stabilirii de relații normale și din ce în ce mai avansate cu alte state".J. Toumbas a abordat, de asemenea, în cuvîntarea să o serie de

alte probleme ale situației internaționale. El a subliniat necesitatea îndeplinirii depline a declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, arătînd că politica rasistă a regimurilor din Rhodesia și Republica Sud-Africană încalcă principiile Cartei O.N.U., și s-a pronunțat pentru înfăptuirea cît mai grabnică a dezarmării generale. „Deși nu figurează pe ordinea noastră de zi — a declarat el — nu este deloc posibil de ignorat pericolul pe care îl constituie pentru pacea mondială conflictul din Vietnam. Acesta este sursa. principală a neliniștei și îngrijorării pe care ne-o inspiră situația internațională actuală. Acesta reprezintă obstacolul cel mai serios de care se lovesc eforturile îndreptate spre soluționarea altor probleme de importanță capitală, cum ar fi cele ale dezarmării. Acestuia i se datorește recrudescența anumitor trăsături ale războiului rece pe care l-am crezut încheiat și abandonat pentru totdeauna".In intervenția sa, Kirti Nidhi Bista, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul de externe al Nepalului, s-a referit, printre altele, la situația din Vietnam, arătînd că acordurile de la Geneva în legătură cu această țară „au fost violate în mod deliberat". „Poporul vietnamez — a declarat el — are dreptul la unitate, independență și suveranitate, iar dorințele sale trebuie să fie respectate". Șeful delegației nepaleze s-a pronunțat pentru restabilirea drepturilor R. P. Chineze la O.N.U.
Și totuși greva

are loc

MOSCOVA 3 — Corespondentul Agerpres S. Podină transmite : La 2 octombrie a sosit la Moscova, pentru a participa Ia cea de-a.25-a ședință a Comitetului Executiv C.A.E.R., Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, reprezentant permanent al Republicii Socialiste România la C.A.E.R.

La aeroportul Șeremetievo se aflau în întîmpinare M. A. Lese- ciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. V. Faddeev, secretar al C.A.E.R., și alte persoane oficiale. A fost- de asemenea, Titus Sinu, nat cu afaceri ad-interim, colaboratori ai Ambasadei la Moscova.
prezent, însărci- și alți române

FESTIVITĂȚILE
DE LA CONAKRY
Vizita delegației româneCONAKRY 3 (Agerpres). — La 2 octombrie, în capitala Republicii Guineea au avut loc festivitățile prilejuite de Ziua națională a Republicii Guineea — împlinirea a opt ani de la proclamarea independenței. Pe străzile capitalei, împodobite cu drapele și cu arcuri de triumf, a avut loc o paradă militară și o demonstrație a locuitorilor capitalei. Președintele republicii, Ahmed Seku Ture, a

la Kindia

30000 de soldați
7

americani in Tailanda
3 (Agerpres). —

de vala în lu- la-
An- de de

Printr-o dispoziție specială, pre
ședintele Johnson a .interzis greva 
muncitorilor de la' compania de 
transporturi „Pan American Air
ways" care urma să fie declarată 
la % octombrie. Hotărîrea a fost 
motivată de încercarea de a evita 
paralizarea activității acestei com
panii care deservește liniile aerie
ne stabilite cu peste 100 de țări. 
După cum se știe, la 8 iulie, 35 300 
de mecanici de avioane care deser
veau cinci companii aviatice 
declarat grevă, paralizînd 60 
sută din transporturile aeriene 
pasageri din S.U.A. Greviștii
revendicat obținerea unui contract 
colectiv pe termen de trei ani și

au
Iii 
de 
au

majorări de salarii. Companiile 
aviatice au pierdut de pe urma 
grevei, care a durat o lună și ju
mătate (cea mai lungă grevă din 
istoria aviației americane), aproape 
două miliarde de dolari.

Președintele Johnson a interzis, 
de asetnenea, greva muncitorilor de 
la societatea General Electric care 
revendică majorarea salariilor.

O telegramă de ultimă oră a- 
nunță că în ciuda intervenției per
sonale a președintelui Johnson, 
12 000 de salariați ai filialei din 
Schenectady (statul New York) a 
acestei societăți producătoare de 
armament destinat războiului din 
Vietnam au încetat luni lucrul.

WASHINGTON
Senatorul american William Ful
bright, președintele comisiei sena
toriale pentru problemele externe, 
în cursul unui interviu televizat 
și-a exprimat regretul față de pe
netrația tot mai mare a Statelor 
Unite în Tailanda. Senatorul Ful
bright a menționat că pînă în pre
zent în această țară au fost trimiși 
peste 30 000 de soldați americani și 
sînt cheltuite aici sute de milioane 
de dolari. El a adăugat că această 
situație ar putea degenera, impli- 
cîrid S.U.A. intr-un nou conflict de 
genul celui din Vietnam.

rostit o cuvîntare în care a relevat transformările și progresele economice și social-culturale înregistrate de poporul Guineei în cei opt ani de independență.La festivități a participat și o delegație de partid și guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de Petre Blajovici, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.Delegația română a vizitat orașul Kindia, unde a fost întîmpi- nată de reprezentanți ai autorităților locale, precum și de un mare număr de locuitori ai orașului. A avut loc un miting la care guvernatorul regiunii Kindia și conducătorul delegației române au rostit cuvîntări. Delegația română a fost însoțită în vizita sa de Leon Maka, președintele Adunării Naționale, membru al Biroului Politic Național al Partidului Democrat din Guineea, și de membri ai guvernului.

La Brighton au început lucrările celui de-al 65-lea Congres al Partidului laburist, eveniment care se repercutează asupra întreqii vieți politice din Anqlia, concentrînd atenția observatorilor. Numeroase ziare londoneze, referindu-se cadrul general care își începe crările congresulburist, arată că discuțiile de la Briqhton vor purta amprenta „ofensivei' stîngii laburiste, nemulțumită de o serie de aspecte ale politicii interne și externe a guvernului.Nemulțumirile nu sînt noi, ele au existat și înainie, dar ceea ce se remarcă este faptul că acum ele iau amploare, iar manifestarea lor a căpătat un caracter maî organizat. Problema nr. 1 care va polariza dezbaterile economice o constituie măsurile de austeritate adoptate recent de cabinetul Wilson. S-a anunțat, dealtfel, intenția mai multor mii de lucrători din Midlands și South Wales, regiuni lovite recent de somai — unul din primele efecte ale „măsurilor — de a în afaraferinței. O serie secțiuni locale
economice' demonstra sălii coada ale

JAMAICA

VIN Șl POLITICĂ

Stare de urgență 
în vestul capitalei

partidului laburist au cerut să fie înscrise pe ordinea de zi a congresului rezoluții care se opun măsurilor de austeritate adoptate de guvern. Ședința miercuri, caredezbate problemele economice ale gliei, se anunță, aceea, deosebitanimată, în ciuda linei declarații de sprijin pentru politica guvernamentală, a- doptată în ajunul congresului de Comitetul executiv al partidului.Și fiindcă am adus vorba despre ordinea de zi, trebuie precizat că actualul congres avea pe agendă sute de rezoluții, axate mai ales pe probleme de politică misia reținut, un printre
externă. Code triere a bineînțeles, număr care ționăm : textul de rezoluție

redus men- pro-iedului propus de secțiunea partidului din Kep- town (Brighton) care se pronunță în favoarea retraqerii Marii Britanii din N.A.T.O., un altul depus de către federația lucrătorilor din transporturi care recomandă reducerea masivă a cheltuielilor militare, prin retragerea bazelor engleze din Malayezia, Singa-

pore șl din golful Persic.In legătură cu problema Vietnamului, sînt depuse 44 proiecte de rezoluții care invită guvernul să exercite „orice presiune posibilă' a- supra S.U.A. pentru a le determina să pună capăt războiului. Se cere încetarea imediată a bombardamentelor asupra teritoriului R. D. Vietnam, desolidarizarea Angliei de ansamblul politicii a- mericane în Vietnam.Guvernul laburist are, așadar, de înfruntat la prezentul congres o opoziție mult mai puternică decît la reuniunile anterioare. Oare va putea Wilson, pornind de la constatarea realității actuale, să găsească în timpul o soluție care contracareze o ventuală răsturnare a raportului de forțe în partid ? La Londra circulă părerea că pentru a- ceasta guvernul se va sprijini mai ales pe influența aripii de dreapta și că de- legaților li se va spune că o înfrîn- gere a guvernului la congres va pune în discuție însăși existența sa.

dezbaterilor să 
e-

Gordon SCHAFFER

CONFERINȚA UNIUNII
INTERPARLAMENTARE
Intervenția reprezentantului românTEHERAN 3 (Agerpres). — In cadrul celei de-a 55-a Conferințe a Uniunii interparlamentare au continuat dezbaterile în problema „Mijloace de înfăptuire a securității regionale în Carta O.N.U.".Discutarea de terparlamentară

conformitate cu

Foști parlamentari din partea
P. C. din Germania invitați

Cel mai mic și cel mai sudic 
protectorat britanic din Africa — 
Basutoland — își proclamă astăzi 
independența sub denumirea de 
Lesotho. In noul stat, avînd o su
prafață de 30 344 km p, trăiesc a- 
proximativ un milion de locuitori. 
Platourile înalte, care ocupă cea 
mai mare parte a țării, sînt domi
nate de masivul Drakensberg de 
3 000 de metri. în timpul cuceriri
lor coloniale din sudul Africii, acest 
teritoriu o constituit un loc de re
fugiu pentru popoarele basuto și 
zulu. In secolul trecut, populația 
a opus o puternică rezistență cu
ceritorilor străini, Anglia reușind 
s-o supună doar în 1868, cînd de
clară Basufolandul protectorat al 
său.

Lesotho este condus de regele 
Meshoeshoe II. Țara are o econo
mie slab dezvoltată, principala o- 
cupație a populației fiind agricul
tura. Nu există nici un fel de in
dustrie, deși Lesotho dispune de 
bogății. In prezent există cîfeva 
proiecte pentru construirea unor 
baraje. Se prevede, de asemenea, 
sporirea șeptelului.

încercuit din toate părțile de Re
publica Sud-Africană, Lesotho nu 
are nici un fel de comunicații cu 
statele independente din Africa,

rlESOIHOl!
BASUTOl/fND

LIREPUBLICA
SUD^AF/VGAtVĂ

De la tribuna Ca
merei Reprezentanți
lor a S.U.A., deputa
tul Samuel Stratton 
a adresat compatrio- 
ților săi un vibrant 
și patetic apel: „boi
cotați vinurile fran
țuzești După el, o 
asemenea măsură ar 
fi un adevărat pana
ceu pentru lecuirea 
atît a maladiilor cro
nice ale balanței de 
plăți americane, cît și 
a durerilor de cap, nu 
mai puțin cronice, pe 
care le provoacă la 
Washington politica 
guvernului de la Pa
ris.

Dacă din pivnițele 
franceze vor ieși mai 
puține sticle de „Bor
deaux", „Cordon 
Rouge", „Martell" cu 
destinația S.U.A. — 
se pare că este rațio
namentul lui Stratton 
— francezii vor avea 
mai puțini dolari de 
convertit .și aurul a- 
merican nu va mai ieși din pivnițele te
zaurului de la Fort 
Knox. Cum însă su
ma de 44 milioane de 
dolari, indicată chiar

de vorbitor ca repre- 
zentînd valoarea im
porturilor de vinuri 
franceze în S.U.A. pe 
anul trecut nu este 
totuși colosală, Strat
ton are în vedere și 
alte măsuri. El pre
conizează, în cadrul 
aceluiași program de 
represalii, cererea de 
rambursare imediată 
de către guvernul 
francez a datoriilor 
din cel de-al doilea 
război mondial sau 
prohibirea „volunta
ră" a turismului ame
rican în Franța.

In filipica lui Strat
ton la adresa vinuri
lor franțuzești nu se 
spune dacă el le re
proșează și faptul că 
nu sînt destul de tari 
pentru a-i face pe u- 
nii să uite de dis
cursul președintelui 
de Gaulle la Pnom 
Penh sau de plecarea 
militarilor americani 
din Franța. în schimb, 
se afirmă textual: 
„Dacă am evita să 
cumpărăm vinurile 
franceze și am cum
păra vinurile statu-

de 
ge-

lui New York, 
Gaulle ar fi în 
nunchi".

Este îndoielnic ... 
Stratton însuși cre
de în 
eficiență politică 
măsurii 
de el. Apare însă sus
pectă insistența lut 
ca vinurile franceze 
să fie înlocuite nu cu 
oricare vinuri ame
ricane, ci cu vinurile 
statului New York. 
„Vinul statului New 
York — spune el — este tot atît de bun 
ca și vinul franțu
zesc, ba s-ar putea să 
fie chiar mai bun"

Rămîne de văzut 
dacă amatorii ameri
cani de „Martell" 
„Cordon Rouge" 
vor lăsa convinși de 
reclama lui Stratton, 
care — precizare im
portantă— este re
prezentant democrat 
din partea statului 
New York șl nu este 
străin de firmele pro
ducătoare de vin de 
New York.

că

miraculoasa 
a 

preconizate

se

KINGSTON 3 (Agerpres). — Guvernul Republicii Jamaica a ordonat luni instituirea stării de urgență în cartierele din vestul capitalei țării, Kingston, ca urmare a unui val de violențe politice declanșat în ultima vreme. Trupele au primit ordinul să se alăture poliției în operațiunile de patrulare. Incidentele petrecute între sprijinitorii diferitelor partide politice au pricinuit,'pînă acum, moartea a șase persoane și rănirea a cîtorva zeci. Duminică noaptea, 13 persoane au fost rănite în urma exploziei unei bombe aruncate într-o sală de spectacole.

către Uniunea- in- a mijloacelor de întărire a securității regionale, a spus prof. dr. Tudor Drăganu, șeful delegației române, înseamnă a- bordarea uneia dintre problemele importante pentru apărarea păcii. Referindu-se la obstacolele care stau în calea promovării păcii și securității în lume, vorbitorul a arătat că agresiunea S.U.A. în Vietnam constituie o sfidare a principiilor elementare ale independenței și suveranității poporului vietnamez, un păcii și lumii.Delegația în vederea
grav pericol la adresa securității popoarelorromână apreciază că dezvoltării unor relații

„Chilenizarea" cuprului
Duminlcă, la Rancagua, președintele Republicii Chile, Eduardo Frei, a semnat, în cadrul unui miting la care au luat parte peste 30 000 de persoane, acordul de asociere a statului chilian la acțiunile minei de cupru „El Teniente', aparținînd monopolului nord- american „Kennecott*. Potrivit acordului, statul achiziționează 51 la sută din acțiunile minei.în cuvîntarea pe care a‘ținut-o cu prilejul semnării a-

Muncitorii japonezi au trecut la mari acțiuni In vederea ofensivei de toamnă. La Tokio muncitori din serviciile 
publice demonstrează, chemînd la o mare grevă generală

cordului, Frei a calificat, potrivit agenției France Presse, această zi ca „o dată istorică pentru noua independență a statului Chile'. In același timp, el a anunțat că vor urma noi acorduri de asociere cu companiile „Anaconda' și „Cerro Corporation*. Acestea vor face ca producția de cupru chilian să se dubleze în decurs de cinci ani. Chile va ajunqe în acest fel primul exportator de cupru din lume.Problema „chilenizării' cuprului, principala bogăție a tării, care reprezintă 60 la sută din volumul exportului si furnizează 15 la sută din venitul național, figurează printre cele mai importante puncte din programul actualului guvern. Leqea, promulgată la începutul acestui an, privind asocierea statului cu societățile nord-americane de pe teritoriul chilian pentru extragerea si vînzarea minereului de cupru, urmărește, cu tot caracterul ei limitat, să îngrădească puterea companiilor străine, să satisfacă unele din cerințele legitime ale maselor. Se știe că în ultima vremeChile au avut Ioc un lanț de qreve ale minerilor care pronunță împotriva monopolurilor străine, pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă. Partidele progresiste din Chile, si în primul rînd partidul comunist, militează pentru înfăptuirea unor reforme so- cial-economice profunde, menite să scoată tara din impasul economic.

bilaterale între statele făcînd parte din aceeași regiune geografică, este necesară îndeplinirea rezoluțiilor Adunării Generale a O.N.U., care ar netezi calea pentru garantarea securității în diferite regiuni ale lumii. Referindu-se la contribuția adusă de țara noastră la statornicirea și dezvoltarea unor relații de bună vecinătate între statele europene, conducătorul delegației române a subliniat importanța rezoluției a- doptate de Adunarea Generală a O.N.U. la propunerea tării noastre, la care s-au alăturat ca coautori și alte opt state europene, precum și acțiunile inițiate de România în vederea încheierii unui tratat de înțelegere și securitate colectivă în Balcani.Șeful delegației române a apreciat pozitiv rezoluția privind măsurile de întărire a securității regionale în conformitate cu Carta O.N.U., adoptată la sesiunea de la Canberra a Uniunii interparlamentare, precum și rezoluția adoptată Ia inițiativa parlamentarilor iugoslavi, prin care parlamentele europene sînt chemate să depună toate eforturile în vederea realizării imediate a rezoluțiilor Adunării Generale a O.N.U. Delegația română, a spus în încheiere prof. dr. Tudor Drăganu, va sprijini orice inițiativă constructivă îndreptată în acest scop și este gata să-și a- ducă propria contribuție în cadrul eforturilor pe care Uniunea interparlamentară le întreprinde pe linia securității regionale și a asigurării păcii.

La 3 octombrie landul Renania de 
Nord-Wesifalia (R.F.G.) a sărbătorii 
douăzeci de ani de existență. De dată 
aceasta, printre cei 2 000 de invitați la 
festivități se află și foști deputați co
muniști din parlamentul landului. 
„Serviciile lor aduse acestui land și 
populației sale — a scris ziarul vest- 
german „Deutsche Volkszeitung* — 
sînt incontestabile și nu pot fi tre
cute cu vederea*. Invitația oficială 
lansată de autoritățile landului foștilor 
demnitari comuniști este apreciată de 
observatorii politici ca un eveniment 
deosebit de semnificativ. După cum 
se știe, Partidul Comunist din Germa
nia a fost scos în afara legii în 1956.

a rupt
diplomatice

tu R. A. U.

HH PARIS. în urma unu! accident do circulație, care a avut Ioc la Paris, Abdelkader Ben Barka, împreună cu un ofițer de poliție, și-a pierdut viața. Abdelkader Ben Barka, fratele fostului lider al opoziției marocane, Ben Barka, se afla în capitala Franței la procesul legat fratelui său.

TUNIS 3 (Agerpres). — După cum anunță agenția France Presse, Consiliul de Miniștri al Tunisiei, întrunit luni la reședința președintelui Habib Burghiba, a hotărît să rupă relațiile diplomatice cu R.A.U. Agenția apreciază însă țiile tunisiano-egiptene rupte de facto începînd aprilie 1965“, în urmadivergente privind unele probleme ale lumii arabe.
că „rela- au fost de la 29 pozițiilor

ceea ce-l creează o seamă de difi
cultăți suplimentare, ridicînd *ș>. 
fața acestei țări o serie de proble
me ca ți celorlalte state enclave 
— Basuto ți Swaziland. Republica 
Sud-Africană a încercat nu o dată 
anexarea acestei țări, intenție ce 
s-a lovit de opoziția categorică a 
populației din Lesotho.

Cu prilejul alegerilor, care au 
avut loc înaintea cuceririi de către 
Basutoland a autonomiei interne, 
Republica Sud-Africană a sprijinit 
venirea la putere a guvernului lui 
Leabua Jonathan, actualul prim- 
minisfru al țării, cei aproximativ 
200 000 de muncitori din Lesotho, 
care din lipsa mijloacelor de sub
zistență lucrează în R.S.A., fiind a- 
meninfafi cu concedierea în cazul 
că nu ar sprijini partidul șefilor de 
trib conservatori — Partidul națio
nal. Chiar ți în aceste condiții 
partidul lui Jonathan nu a reușit 
să întrunească decîf 41 la sută din 
voturi. După alegeri, primul minis
tru Jonathan a fost singurul pre
mier african care a acceptat și a 
desfășurat tratative cu autoritățile., 
rasiste de la Pretoria.

Partidele din opoziție — Parti
dul Congresului și Partidul Liber
tății, care au obținut împreună ma
joritatea sufragiilor, au contestat 
legalitatea alegerilor și au con
damnat politica de colaborare a 
primului ministru Jonathan cu ra
siștii sud-afrîcani. Din această cau
ză, partidul Congresului a hotărît 
să boicoteze ceremoniile care au 
loc astăzi.

In anul 1962, tn Lesotho a fost 
creat partidul comunist, care acti
vează în condițiile deosebit de 
grele ale ilegalității. In programul 
său, partidul se pronunță pentru 
colaborarea cu țoale celelalte par
tide sau grupări politice care 
luptă în mod sincer împotriva im
perialismului, indiferent de deose
birile existente în alte probleme. 
Partidul comunist urmărește crea
rea unui stat democratic, înlătura
rea rămășițelor colonialismului, sta
bilirea de relații prietenești cu ce
lelalte state, efectuarea reformei 
agrare.

Augustin BUMBAC

înse

pentru a asista de asasinarea
«MOSCOVA.U.R.S.S. au corduri cu colaborării U.R.S.S. și prevăd ca acorde R. D. Vietnam un nou ajutor nerambursabil și credite pe termen lung.

. In capitala . au fost semnate a- privire la dezvoltarea economico dintra R. D. Vietnam, care Uniunea Sovietică să
BSS HELSINKI. în marele amfi- ™ teatru al Universității din Helsinki a avut Ioc solemnitatea în- mînării Premiului internațional Lenin „Pentru întărirea păcii între popoare' Iui Mirjam Vire-Tu- ominen, cunoscută activistă pe tă- rim social, secretar general al organizației partizanilor păcii din Finlanda.ROMA'. Un comunicat al Ml- nisterului italian ai apărării anunță că în cursul ultimilor trei ani s-au prăbușit 13 avioane de tipul „Starfighler F-104 G" aparti- nînd forțelor armate aeriene ale Italiei. în urma acestor accidente, șapte piloțl și-au pierdut viața.

I
Dezvăluirile unui fost participant la puciul din septembrie

:„Reacțiunea saudită și iordania
nă — scria luni ziarul sirian „Al Baas“ — pregătesc în colaborare 
cu serviciile imperialiste anglo- 
americane un nou complot împo
triva Siriei". Relatărilor ziarului 
„Al Baas" li se adaugă dezvăluirile 
făcute ziarului egiptean „Al Ah
ram" de către un fost participant 
la puciul eșuat în septembrie, 
colonelul sirian Tallal Abou Assaly, 
care aruncă o lumină și mai pu
ternică asupra planurilor urzite de 
dușmanii actualului regim din Si
ria. După cum declară Assaly, în 
timpul șederii sale în Iordania, 
unde s-a refugiat împreună cu mai 
mulți ofițeri sirieni, el a fost atras 
în grupul complotiștilor, dar dîn-

du-și seama de adevăratele lor te
luri, s-a hotărît să le zădărniceas
că acțiunile. Acest complot — a 
arătat Assaly — este finanțat, de 
cercuri conducătoare din Arabia 
Saudită și Iordania. El ar avea ca 
scop final înlăturarea actualului 
regim și instaurarea monarhiei în 
Siria.

Agenția France Presse anunță 
că un trimis special al guvernului 
R.A.U a părăsit luni Cairo în di
recția Damasc pentru a comunica 
guvernului sirian revelațiile colo
nelului Assaly. Ziarul ..Al Ahram" 
arată că noul complot urma să fie 
declanșat săptămîna aceasta, dar 
dezvăluirile lui Assaly au făcut ca 
operația să eșueze în fașă.
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