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Recoltatul orzului la cooperativa agricolă de producție de la Afumați 
Foto : M. Andreescu

Păsări
călătoare

Dimineată. Gara de Nord. Crainica 
a anunțat pentru a doua oară că 
acceleratul 803 va pleca în cursă 
peste 5 minute. Călătorii au intrat 
în. vagoane. Dar o femeie țînără mai 
stă, încă agățată de bara unui vagon. 
T' întoarsă cu fața spre gară și, din 
L 'astă poziție, agită o umbrelă și 
\ igă din răsputeri :

— Hai tu. odată ! Hai fuga că 
pleacă ! Repede !

De după stîlpii peronului apare 
gifîind persoana chemată : o altă fe
meie. Tot țînără.

— Hai tu. , mai repede ; o îndeamnă 
din nou cea de pe scară.

In fine, crosul se termină. Cea de 
a doua femeie ajunge la scara va
gonului și se prăbușește în brațele 
prietenei. „Vai tu — face ea. M-am 
sculat de la 4. Sînt zdrobită. Dacă-1 
pierdeam pe 803. ajungeam la servi
ciu la ora cînd trebuia să plec îna
poi ! Hai să bem o cafea că adorm 
de-an picioare".

...Acceleratul 803 gonește sprp Med
gidia. Vagonul restaurant e plin. 
Ciudat. Aproape toți pasagerii par 
a se cunoaște de cînd lumea. Se 
salută de la distantă, își aruncă be
zele. Vorbesc. Frazele sînt scurte, 
dar pline de subînțelesuri : „Tot la 
„Dor Mărunt", doctorașule ?“ — în
treabă unul. Răspunsul zboară peste 
trei mese: „Tot. Si tot cu ăla". Ve
cinele mele de masă sînt chiar fe
meile tinere despre care vorbeam la 
început. Vorbesc mai mult în șoaptă.

...Acceleratul 803 gonește spre Med
gidia, lăsînd în fiecare stație cîte o 
parte din încărcătura lui de nave
tiști. Alte zeci de trenuri similare, 
dar cu destinații opuse, transportă 
zilnic spre locul de muncă zeci de 
mii de navetiști. Ce sînt navetiștii ? | 
Oameni care locuiesc într-o locali
tate și lucrează în alta. Dar sînt na
vetiști și navetiști. Cei „din dumi
nică în duminică" sînt priviți de 
sus de navetiștii care se deplasează 
zi de zi 1

muncesc mai mult decît 11 se cere 
— alții nici atît.

Multi dintre medicii din Fetești 
locuiesc în București. Dus și întors 
6—7 ore. Este, fără îndoială, greu, și 
durata drumului impune căutarea al
tor soluții, a legării omului de lo
calitatea în care muncește. Dar 
navetiștii nu se lasă, 
acasă dimineața la 5 
întorc la București seara la 18. 
anumit interval lipsesc complet de la 
serviciu. Uneori, absenta medicului 
de la postul lui creează situații dra
matice. Să dăm un exemplu : într-o 
zi. Mioara Zaharia, medic de circum
scripție, a venit la spital la ora 8. 
Către ora 11 — după trei ore de 
lucru — a început să se pregătească 
de plecare. Trenul pleca spre Bucu
rești la ora 12. Și trenul nu așteaptă. 
Dar s-a întîmplat ca tocmai în mo
mentul acela Mioara să vadă venind 
spre circumscripție o femeie cu un 
copil bolnav în brațe. Dar trenul 
pleacă la ora 12. Inima medicului 
nu s-a înduioșat. Mioara Zaharia a 
dezertat. S-a furișat din circumscrip
ție pe ușa din dos și s-a tot dus... 
De fapt, acest medic este campionul 
spitalului Fetești în absențe și în
voiri. Acum nu a mai trecut de două 
luni pe la postul pe care îl deține.

Care este situația în alte raioane ?
— Navetiștii, ne spunea deunăzi dr. 

Virgil Popescu, medic șef al ra
ionului Găiești, sînt adesea ținta mul-

Gh. GRAURE

Pleacă de 
și se re- 

La
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întoarcerea tovarășului

Ion fiheorghe Maurer
de la sesiunea extraordinară

RECOLTA ANULUI 1967
Convorbire cu tovarășul Nicolae GIOSAN

președintele Consiliului Superior al Agriculturii

In multe raioane din sudul țârii a început secerișul orzului 
peste foarte puțin timp se va declanșa și campania de recoltare a 
grîului. Recoltarea cerealelor păioase, în primul rînd a griului, 
necesită o concentrare maximă de forțe șl mijloace mecanice șl 
manuale. Tot în această perioadă sînt de executat numeroase alte 
lucrări privind întreținerea culturilor prășitoare, combaterea dău
nătorilor, strîngerea legumelor, cositul, transportul și “depozitarea 
furajelor etc. După cum este știut, în toate regiunile țării, timpul 
ploios a favorizat dezvoltarea vegetației, dar, în același timp, a 
îngreunat desfășurarea muncilor agricole. Ținînd seama de volu
mul mare de lucrări care trebuie executate, de necesitatea rezol
vării cu eficiență maximă a problemelor legate de desfășurarea 
campaniei agricole de vară, redactorul nostru C. Bordeianu a 
avut o convorbire cu tovarășul Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii. Redăm cele 
prilej.

relatate cu acest

ce elemente speci- 
deosebește actuala 
agricolă de vară

Prin 
fice se 
campanie 
față de cele din anii trecuți ?

— De la bun început precizăm 
că anul în curs poate fi caracteri
zat, în general, ca un an bun pen
tru producția agricolă. Din eva
luările și aprecierile făcute de către 
specialiști rezultă că se poate 
obține o recoltă bogată la 
toate culturile, dar pentru 
ceasta mai sînt încă multe de fă
cut. Despre un anumit speoifia se 
poate vorbi dacă avem în vedere 
timpul în general ploios și mai ră
coros decît în alți ani, ceea ce a 
determinat suprapunerea lucrărilor 
de recoltare a cerealelor, cu acelea 
de întreținere a culturilor prăși
toare, precum și de strîngere a fu
rajelor care sînt mult întîrziate. 
Pornind de la această caracteristică, 
în unitățile agricole au fost luate 
o serie de măsuri pentru rezolvarea 
greutăților suplimentare ivite în 
executarea lucrărilor.

— Ținînd seama de suprapu
nerea lucrărilor ți de volumul 
mare de muncă din această 
perioadă, în ce direcție trebuie 
să-și canalizeze eforturile uni
tățile agricole socialiste ?

— Datorită faptului eă ploile și 
timpul răcoros au întîrziat vegeta
ția la culturile prășitoare, sa șl 
lucrările de întreținere, acestea 
trebuie executate pînă la începerea 
masivă a campaniei de recoltare 
a griului și paralel cu strînsul re
coltei. Există o serioasă rămînere 
în urmă îndeosebi la prășitul po
rumbului. In unele regiuni din cen
trul și nordul țării nu s-a ter
minat 
Dacă 
relui 
sud a țării, datorită 
făcute la timp, au reușit să iasă de 
sub influența dăunătoare a buru
ienilor, dacă lanurile de sfeclă de 
zahăr și de cartofi au fost scoase 
și ele de sub această influență, în 
schimb, Ia porumb, așa cum am 
amintit, lucrările sînt foarte întîr
ziate. Se poate aprecia că, în acest 
an, realizarea unei recolte bogate 
de porumb depinde în cea mai 
mare măsură de rapiditatea cu care 
se execută prașilcle, de folosirea 
intensă a mijloacelor mecanizate, 
cît și a forțelor manuale, în fiecare

a-

încă nici prașila întîiâ. 
culturile de floarea soa- 
mai ales în partea de 

lucrărilor

cu timp prielnic, 
terminarea prași-

zi, în fiecare oră 
Intensificarea și 
lelor la porumb și alte plante în 
general, mai ales în regiunile Cluj, 
Crișana, Maramureș, Mureș Auto
nomă Maghiară, Hunedoara, Bra
șov, Argeș constituie o îndatorire 
de maximă urgență și însemnătate.

Anul acesta condițiile clima
tice sînt deosebit de favorabile 
pentru atacul bolilor la toate cui-. 
turile și în primul rînd al manei 
la vița de vie, cartofi și ceapă. 
Se impune de aceea, ca execu
tarea stropirilor să se facă nein- 
tîrziat, peste tot acolo unde 
nevoie.

(Continuare în pag. a ni-a)

este

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată 
examinării situației din Orientul 
Apropiat.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Gheorghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, Ale
xandru Drăghici, Paul Niculescu-

Mizil, Ilie Verdeț, 
membri supleanți ai 
Executiv și secretari 
P.C.R., vicepreședinți

guver-

membri ți 
Comitetului 
ai C.C. al 
ai Consiliu

lui de Miniștri, membri ai 
riului.

Au fost de față Richard 
vis, ambasadorul Statelor 
ale Americii la București, 
lippe Richer, însărcinatul 
ceri ad-interim al Franței.

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Ion Gheorghe Maurer 
buchete de flori.

H. Da-
Unite 

și Phi- 
cu afa-

•t (Agerpres)

ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
Solemnitatea luminării
unor titluri și ordine

La Consiliul de Stat a avut loc 
joi solemnitatea înmînării unor ti
tluri și ordine ale Republicii So
cialiste România, cu prilejul Zilei 
învățătorului. La festivitate au 
participat educatori, învățători, 
profesori din învățămîntul de 
cultură generală și din licee de 
specialitate, cadre didactice din 
învățămîntul profesional și tehnic 
și din învățămîntul superior care, 
prin activitatea rodnică și entuzias
tă desfășurată de-a lungul anilor, 
au adus o contribuție însemnată la 
dezvoltarea și perfecționarea învă- 
țămîntului în țara noastră.

La solemnitate au luat parte to
varășii Chivu Stoica, Emil Bodna- 
raș, Leonte Răutu. Au participat, 
de asemenea, tovarășii Constanța 
Crăciun și Mihai Gere, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Gheorghe Stoica, 
membru al Consiliului de Stat, 
Ștefan Bălan, ministrul învățămîn-

tului, Ion Teoreanu, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Președintele Consiliului de Stat a 
înmînat titlul de „învățător emerit", 
de „Profesor emerit" și ordine ale 
Republicii Socialiste România.

Tovarășul Chivu Stoica, în nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, al Consi
liului de Stat și al guvernului, a 
felicitat călduros pe 
le-a urat succese tot 
munca de instruire și 
nerei generații.

Mulțumind pentru 
cordată, profesorul emerit Petru 
Todicescu a spus, printre altele: 
In îndelungata mea .activitate, de 
50 de ani, cunosc trecutul de mun
că în școala românească al atîtor 
înaintași, al multor oameni de va
loare care n-au avut fericirea să 
trăiască într-o societate în care 
școala și cultura au atîta prețuire.

cei prezenți, 
mai mari 
educare a

în 
ti-

g

i

TI

distincția a-
E

s
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Răspunsul la Hotărlrea

înaltă, rentabilitate ascendentă
Hotărîrea Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român șl ă 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, cu privire 
la majorarea salariilor mici a tre
zit în întreprinderea noastră un pu
ternic ecou. Din capul locului am 
înțeles că recenta Hotărîre este re
zultatul dezvoltării viguroase pe 
care o cunoaște economia noastră 
națională în acești primi ani ai 
cincinalului, ceea ce a determinat, 
de altfel, devansarea cu un an a 
termenului de aplicare a ei.

Și întreprinderea textilă „Dacia” 
a trecut printr-un radical proces de 
perfecționare a întregului ei me
canism economic și de producție. 
Este suficient, cred, să arăt că pro
ductivitatea muncii — acest fac-

tor esențial de progres economic 
șl bunăstare — evoluează pe o 
curbă continuu ascendentă. La 
sfîrșltul anului 1965 ea a fost mai 
mare cu circa 8 la sută decît în 
1965, Iar în primele 5 luni din a- 
cest an cu 21,8 la sută mai mare 
față de perioada corespunzătoare 
a anului trecut. Aproape 98 la sută 
din sporul producției întreprinderii 
s-a realizat în acest an pe seama 
creșterii productivității muncii. Pe 
alt plan, mai buna gospodărire a 
materiilor prime și materialelor, 
reducerea risipei de orice fel au 
adăugat, în talerul economiilor la 
cheltuielile de producție, aproape 
600 000 de lei. Ceilalți indicatori ai 
planului întreprinderii sînt, de a- 
semenea, îndepliniți și depășiți. A-

Petru VINTILA

★
Mii. zeci de mii de medici, surori, 

asistenți și-au creat, prin comporta
rea lor, prin devotamentul cu care 
își îngrijesc bolnavii, o binemeritată 
faimă, și-au cîștigat recunoștința 
multor oameni. Am cunoscut recent 
pe unul dintre acești medici. Di
rectorul spitalului din Fetești, chi
rurgul Dumitru Hurduc. Vorbind în 
numele a încă 10—12 medici inimoși 
din același spital, mi-a spus : „Noi 
nu lucrăm după program — lu
crăm cît e nevoie". De notat că dis
cuția avea loc într-o sală de opera
ție, la ora 8 seara. Și directorul a 
continuat: „Totuși, în spitalul nos
tru asistenta medicală nu se acordă 
la nivelul corespunzător. Pe scurt : 
unii dintre medici își fac datoria, 
alții — nu“.

— De ce ?
Ni s-a prezentat pe loc situația 

pe un an a prezentei cadrelor medi
cale la serviciu. Iat-o pe scurt: în 
1966, la spitalul din Fetești unele 
cadre medicale au absentat motivat 
sau nemotivat... 1056 de zile. Este 
extrem de mult. înseamnă că timp 
de un an, 3 medici (din putinii pe 
care îi are spitalul) n-au venit deloc 
la slujbă. Pe primul trimestru al a- 
nului în curs, situația este și mai 
îngrijorătoare : numărul absentelor, 
învoirilor și scutirilor s-a ridicat la 
300. Cum se descurcă spitalul dacă 
lucrează doar cu o parte din efec
tivul său ? Greu. Unii dintre medici

.ALIMENTUL SUFLETELOR NOBILE11
Cînd începe bătrînețea ? 

Este greu de stabilit mo
mentul în care omul pă
șește pragul „anotimpului 
de aur", al „toamnei vieții" 
— cum i se mai 
bătrîneții — căci 
ține mai puțin de vîrs- 
tă, cît de condițiile psihice, 
morale și sociale pe care le 
cunoaște. Fără îndoială că 
trecerea spre „zona albă" a 
lipsei de activitate se con
sumă, oricum, cu dificul
tate, mai ales atunci cînd 
ai de-a face cu un om care 
a muncit o viață întreagă, 
pentru care acțiunea repre
zintă o a doua natură. De 
aceea apare cu atît mai 
plină de semnificații pre
vederea înscrisă în actua
la lege a pensiilor, în vir
tutea căreia angajații apți 
de muncă pot fi menținuți 
în activitate și după împli
nirea vîrstei pensionării, 
firește, în raport cu nece
sitățile instituției și cu pro
priile posibilități, legate 
totuși de anii pe care-i au. 
Prevederea pornește de la 
ideea nobilă că mulți din-

«
spune 
totul

ancheta socială de Mihai ST0|An
tre pensionari pot fi utili, 
ei reprezentînd o prețioa
să rezervă de experiență și 
pasiune, căci nu este vor
ba doar de asigurarea unei 
bătrîneți demne din punct 
de vedere material (obți
nută prin îmbunătățirea 
substanțială a raportului 
dintre pensie și salariul ta
rifar), ci și de asigurarea 
implicită a condiției mo
rale pentru pensionarul ca
pabil să-și aducă aportul, 
și pe mai departe, la efor
tul general, constructiv.

Maxima lui
Seneca

La Institutul de cercetări 
pentru foraj-extracție din

Cîmpina activează actual
mente, direct în munca de 
cercetare, răspunzînd de 
teme extrem de importan
te, numeroși pensionari. 
Printre cei care au ră
mas „pe poziție", alături de 
colegii mai tineri, este și dr. 
ing. M. Geller. Vîrsta: 78 de 
ani. înainte de a-1 cunoaș
te, i-am aflat o „curiozita
te" : iarnă, vară, ninge, 
plouă, e arșiță, „doctorul 
Geller" — cum e numit de 
toți — umblă fără pălărie. 
La care interlocutorul nos
tru adaugă, desigur rîzînd :

— Iarnă, vară, duș rece. 
După unii autori, acesta ar 
fi cel dintîi secret al tine
reții prelungite. După mine 
însă, totul e să rămîi cre
dincios maximei lui Sene
ca : „Munca este alimentul 
sufletelor nobile". Deși am

astăzi vîrsta pe care o am, 
pot lucra exact ca la 40 de 
ani, cu o singură excepție : 
să fiu scutit de iritări. For
ța de muncă nu s-a redus 
și nici dragostea de muncă. 
Actuala lege a pensiilor ne 
este foarte favorabilă, e 
dreaptă, echitabilă, permi- 
țîndu-i unui om ca mine, 
care a muncit neîntrerupt 
54 de ani, să se odihnească. 
Dar iată-mă muncind to
tuși, nu atît pentru avan
taj material, ci pentru că 
îmi place să muncesc. Ca 
să fiu și mai bine înțeles, 
voi apela la un exemplu 
care poate să pară o glu
mă : practic lucrez în pe
trol — pe același scaun — 
din 1924; adică nu, scaunul 
efectiv s-a stricat și-a tre
buit 
zist.
anul

să fie înlocuit. Eu re- 
Sînt pensionar din 
1949, deci de 18 ani,

și abia acum, după ce-am 
împlinit, în luna mai, 78 de 
ani, ni-am hotărît să ies 
realmente la pensie. Cre
deți cumva că „de tot" ? 
Spre marea mea bucurie, 
institutul și-a exprimat do
rința să lucrez mai depar
te pentru el, într-o formu
lă care mie îmi convine de 
minune, repet, căci nu fac
torul material mă preocu
pă, ci păstrarea cît 'mai ri
dicată a moralului, perfor
manță pe care, la vîrstele 
înaintate, n-o realizezi de
cît muncind.

La sesiunea de comu
nicări tehnico-științifice din 
domeniul forajului și ex
tracției țițeiului și ga
zelor, care a avut loc între 
16—17 iunie a.c. la Institu
tul din Cîmpina, dr. ing. 
M. Geller a ținut, alături 
de tovarășii săi, o comuni
care reprezentînd de fapt 
prima parte a temei pe 
care o are acum în stu
diu : evitarea ruperii prăji
nilor grele la foraj...

(Continuare în pag. a H-a)

ceste realizări, integrate în an
samblul eforturilor celorlalte între
prinderi din sector, constituie un 
real aport la creșterea potențialu
lui economic al țării.

Evident, s-ar putea vorbi mult 
despre munca avîntată a colecti
vului nostru. La desfășurarea ei 
pe coordonatele exigente ale orga
nizării științifice a producției și a 
muncii își aduc o contribuție și 
muncitorii cu calificare redusă sau 
chiar necalificați, cu salarii mici, 
de pînă la 750 de lei lunar. Re
feritor la ei, sînt în posesia unor 
calcule: de pe urmă prevederilor 
din Hotărîre va beneficia aproape 
un sfert din numărul muncitorilor 
întreprinderii noastre — filatori, țe
sători, bobinatori, canetatori, în
cărcători de războaie automate, al- 
bitori, vopsitori, apretori și alte ca
tegorii de muncitori auxiliari ne
cesari în stadiul actual al proce
sului de producție. Creșterea sa
lariilor tarifare este nu numai în 
folosul celor în cauză, ci și al în
treprinderii. Ei se vor atașa astfel 
și mai mult de întreprinderea în 
care lucrează, căutînd să răsplă
tească prin muncă rodnică grija 
ce le-o poartă partidul. După cal
cule preliminare, veniturile anuale

Ați băgat de seamă î Cate
dra învățătorului, a profesorului, 
este îndeobște așezată pe un 
podium, pentru ca dascălul să 
poată fi văzut și ascultat deo
potrivă de toți învățăceii. Dacă 
stăm și ne gîndim bine, acest 
podium este un soclu, iar figura 
dascălului, inspirată și plină de 
căldură, capătă simbolic înfă
țișarea și perspectiva unei statui 
vii, făuritoare cu pasiune, dar 
și cu modestie, a unui șir neîn
trerupt de oameni, de valori 
umane, de caractere. Dicționa
rul amintește la fiecare literă 
despre opera acelor scriitori, 
oameni de cultură și de știință, 
care erau fie învățători de țară, 
fie profesori de liceu sau uni
versitari, dar dacă ne gîndim 
bine, Ion Creangă ar fi fost 
mare, chiar întocmind numai 
cartea sa de citire, chiar dacă 
harul său de povestitor s-ar fi 
manifestat numai oral, în fața 
generațiilor de elevi, la catedra 
școlii din Țicău.

Care sînt amintirile noastre 
omenești cele mai frumoase și 
nemicșorate în durată ? Pe cine, 
dacă nu pe dascăli, îi așezăm 
în evocările noastre alături de 
mamă, în șirul celor mai scum
pe și respectate ființe ? Pentru 
milioane de elevi, Teclu este 
nu numai numele unei ingeni
oase lămpi de laborator, ci și 
numele unei lămpi vii în al că
rei cerc de lumină concentrată 
și strălucitoare, a crescut și va 
mai crește o pleiadă întreagă 
de chimiști valoroși, creatori 
înfr-un univers profund de 
microscoape, stative și formule 
magice. în școli, în aula 
universitară, la congresele in
ternaționale, numele lui Babeș 
rămîne în perpetuitate un gei- 
zer de idei scînteietoare, un 
profesor nemuritor prin ecouri 
și sugestii. Dar, am putea da 
nu zeci și nu sute, ci mii de 
exemple privitoare la amploa
rea și perenitatea operei ca
drelor didactice, așa cum ea 
se oglindește neîntrerupt și fre
mătător în uzine și laboratoare, 
în muzee și biblioteci, în su
fletul viu al istoriei noastre 
contemporane.

Nimic din ceea ce este în 
domeniul culturii, nici chiar cel 
mai neînsemnat amănunt din 
galeria de adevăruri catalogate

i
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(Continuare în pag. a HI-a)
(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

General-locotenent JOSEPH DESIRE MOBUTU
Președintele Republicii Democratice Congo

KINSHASA
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Democratice Congo, adresez, în 

numele poporului român și al meu personal, sincere felicitări și urări 
de fericire Excelenței Voastre, de prosperitate și progres poporului con- 
golez prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democratică Congo se vor dezvolta multilateral în 
folosul ambelor noastre popoare și al păcii în lume.

CHIVU STOICA
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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esteticul unei civilizații

EDILITARĂ
CRAIOVEANĂ

CRONICĂ

FAPTUL
DIVERS
Aprovi
zionare

Ovidiu Busuiocescu era gestio
nar la întreprinderea comercială 
interraională Gura Humorului; 
Nicolae Bosancu — gestionar la 
magazinul alimentar din comuna 
Vama (Cîmpulung). Deși cei doi 
se aflau la cîțiva kilometri dis
tanță, lucrau mînă in mină. Pri
mul era cu aprovizionarea (sus- 
trăgea din gestiunea avută în pri
mire diferite mărfuri) ; al doilea’, 
cu desfacerea (vindea mărfurile 
subtilizate de primul). Prejudi
ciul (plus mărfurile degradate, 
din neglijența primului) 
128 243 lei. Acum rolurile 
schimbat. „Aprovizionarea" 
cădea în sarcina justiției. Ei 
mîn doar cu... prestarea.

Doi vîrstnici aflați la căminul 
de bătrîni din Băița-Nucet (Cri- 
șana) întreabă de sănătate pe cei 
9 copii și 34 de nepoți ai lor. 
Moș Florian Silaghi, 84 ani, 
vrea să știe cum o mai duc co
piii săi, Alexandru și Floarea (că
sătorită Babău) din Oradea, loan 
(Salonta), Florian și Gheorghe 
(comuna Nojorid). La rîndul său, 
moș Pavel Birta întreabă pe fiii 
săi Traian (comuna Merlău), Si- 
mion (Satu Mare), Ion (București, 
str. Negru Vodă 32) și Ana (locu
iește tot în București, dar de cînd 
n-a mai văzut-o, bătrînul i-a uitat 
adresa), dacă își mai amintesc de 
tatăl lor pe care l-au părăsit fără 
regret. Ce suflet aveți, copii nere
cunoscători ? Va veni o vreme 
cînd veți fi bătrîni. Și dacă fiii 
voștri vă vor urma exemplul ?

L-au cunoscut pe Silviu, 
tist la estradă". R. B. din Timi
șoara și G. N. din Bîrlad veniseră 
în Capitală să dea admiterea la 
facultate, L-au cunoscut totodată 
și pe Eugen Crăciun (domiciliu 
flotant în str, Șto/.ca Ludescu 47) 
care le-a invitat în apartamentul 
unui văr din str, Baba Novac 17, 
blocul G 13, ef. IX. Candidatele 
au acceptat. Uitaseră pentru 
ce-au venit în București. Aventu
ra a început. S-au destupat sticle 
de vin. Mai tîrziu, R. B. a intrat 
într-o încăpere alăturată. Silviu a 
urmat-o. Ca să scape de insisten
tele lui, devenite violente, fata a 
vrut să sară in balconul de la eta
jul 8, dar a alunecat și a căzut în 
gol. Nouă etaje I Acum se află la 
Spitalul de urgenfă. Va scăpa cu 
viață, Silviu a dispărut (pentru cît 
timp ?). Pentru cele două candi
date întîmplarea constituie o pro
bă foarte severă de maturitate. 
N-au. trecuf-o. Sperăm c-au învă
țat totuși ceva.

O tu, 
Neptun!

Luînd sub administrație hote
lurile din oraș, T.A.P.L. Galați 
a folosit prilejul pentru a deveni 
„casă mare", Prima măsură : și-a 
instalat birourile in hotelul „Nep
tun" (!) ocupînd 23 de camere. 
Și acum, o socoteală : 23 came
re cu 60 de locuri, înseamnă, în 
medie, 900 lei pe noapte, 27 000 
lei pe lună, 324 000 pe an. Iată 
venitul la care se. renunță în 
dauna statului, numai pentru ca 
T.A.P.L. să se simtă bine la 
„Neptun". Cum i-o fi răbdînd 
zeul mărilor, nu știm ! Să-și arun
ce tridentul dacă nu-1 folosește;! •

O întrebare
Este de neînjeles cum se poate 

da o sentință contrară probelor de 
necontestat, lată faptele : Virginia 
Tînipeănu (67 ani) ocupa o cameră 
într-un apartament din blocul „Du
nărea", din București. Jn 1964 s-a 
mutat (flotant) la sora ei, proprieta
ra unui apartament. Avînd drept de 
extindere, soții Wagner, colocatari, 
probează că femeia locuiește, în 
fapt, la altă adresă și obțin ordin 
de repartiție pentru camera res
pectivă. Dar bătrîna (care voia s-o 
„cedeze" altcuiva) cere Procu
raturii Generale recurs sub supra
veghere și văicărindu-se că „nu 
am decît cămăruța asta" obține 
evacuarea familiei Wagner din 
camera pe care o ocupase legal. 
lată însă că sîntem în posesia 
unui act prin care Sfatul popular 
al raionului Rm. Sărat ne confir
mă că numita Virginia Tîmpeanu 
ăste proprietară a unui... conac 
(cu 6 camere care stau goale) în 
comuna Topliceni. Deci 1) are un 
conac la țară ; 2) locuiește în a- 
partamentul sorei sale și 3) se 
mai „bate" vîrfos pentru încă o 
cameră (atît de necesară familiei 
Wagner care așteaptă și un copil). 
Pe cine (și ce cauză) apără in
stanța ?

Rubrică redactată de:
Ștefan ZIDARIȚA
Ștefan D1NICA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Provincia, altădată cenușereasa u- 
nei concepții edilitare complexe, care 
să răspundă unor exigențe de perspec
tivă, s-a ridicat astăzi pe verticală, 
oferind într-un timp record posibili
tăți spectaculare. Astfel, orașe ano
dine, adevărate tîrguri sadoveniene în 
care timpul încremenise în ceasuri și 
în oameni, au îmbrăcat marmura și 
culoarea, devenind cetăți ale soare
lui și bunului gust.

Există, e adevărat, orașe în care 
inerția se mai păstrează, orașe în care 
relația arhitectură-artele plastice nu 
este încă satisfăcută pe deplin. Cra
iova este unul din orașele țării în 
care, în ultima decadă, spațiul nou 
construit a fost văduvit de contribu
ția artelor plastice.

Deși orașul dispune de bogate tra
diții culturale, de ■clădiri de mare va
loare arhitectonică, de ansambluri mo
numentale și spații verzi unice în 
țară, integrarea acestora în noile an
sambluri, continuitatea lor, crearea u- 
nui mediu citadin elevat nu este încă 
realizată. Lecția orașelor Piatra Neamț, 
Galați, Iași etc. 
nu și-a găsit aici 
nici un ecou. Exis
tă o situație para
doxală a multor 
neîmpliniri. Ni.se. 
amintește mereu 
că există bună
voință, că se mun
cește. Intr-adevăr 
preocupare există, 
dar lunile trec și 
anii împreună cu 
ele, și blocul 
administrativ al 
Combinatului Chimic Craiova este 
banal ca oricare alt bloc de pe stra
da Severinului, Magazinul copiilor și 
Agenția O.N.T. sînt lipsite de orice 
elemente decorative, holul cinemato
grafului „Patria" de asemenea, maga
zinele cu autoservire au aspect de 
cantină, căminele studențești și noile 
școli nu utilizează estetic marmura 
și culoarea, nu le apropie de oa
meni. Parcul, loc deosebit de în
drăgit de craioveni, este lipsit de în
grijirea necesară, de statuile și de po
doabele pe care le merită. Bulevar
dele Craiovei sînt lipsite de tranda
firi, beneficiind în schimb de vaze 
uriașe de ciment colorat în toate nu
anțele ciiicubeului. Lipsa de bun gust 
este persistentă, aceste vaze se afla 
de altfel și în fața. Centrului de is
torie, filologie și etnografie din Cra
iova al Academiei.

La Universitatea din Craiova, exis
tă o catedră de arhitectură peisageră 
ale cărei proiecte sînt foarte aprecia
te și solicitate de alte orașe. De ce 
orașul unde există astfel de preocu
pări nu beneficiază de ele ? Sînt cu
noscute creații ale artiștilor plas
tici pentru care s-au cheltuit 
sume considerabile și nenumărate luni 
de muncă și acum stau aruncate prin 
pivnițele și depozitele orașului. Oare 
comisiile speciale care se ocupă cu 
astfel de avize, dacă există, nu âu vă
zut proiectul înainte de executarea lui?

Noua clădire a D.S.A.P.C.-Oltenia 
a fost dată în folosință de cîteva luni. 
Acest nou bloc turn, situat în apro
pierea Teatrului Național, asigură un

anumit echilibru estetic părții respec
tive de oraș. Ne-am fi așteptat însă 
la soluții arhitectonice mai inspirate, 
la o decorare a exteriorului, deose
bită, avînd în vedere măcar faptul 
că acolo lucrează acei care dețin ga
ranția viitoarelor reușite arhitectonice 
craiovene.

Un alt exemplu, ilustrativ este con
strucția Liceului de muzică și arte 
plastice. Inițial el fusese proiectat cu 
mai multe corpuri de clădiri, printre 
care unul cu 24 săli de clasă, iar cele
lalte care să cuprindă un număr mare 
de săli pentru disciplinele de specia
litate, ateliere de desen artistic, pictu
ră, sculptură, o sală de spectacole de 
300 locuri, internat și cântină. Dacă 
ținem cont că acest liceu ar fi singura 
unitate de acest Tel din regiune, pro
iectul era îndreptățit. Din acest pro
iect inițial, a prins viață, urinînd să 
se numească Liceul de muzică și arte 
plastice, numai primul corp cu 24 săli 
de clasă, restul ansamblului neputîn- 
du-se termina nici măcar în cincinal. 

Toamna aceasta 
noul liceu va fi 
terminat, urmînd 
să-și primească e- 
levii. Aici este din 
nou o situație pa
radoxală. Fațada 
clădirii a fost pre
văzută cu două 
panouri decorati
ve de aproximativ 
60 de m2 
S-a făcut 
viz, mai 
un deviz

mozaic, 
un de- 
trebuia 
de la 

beneficiar, o aprobare de la banca de 
investiții, artiștii plastici trebuiau să 
primească banii necesari începerii lu
crului. De vreo două luni, însă, se tă
răgănează lucrurile, și timpul trece și 
peste scurt timp școala vă trebui să-și 
primească elevii. Aceștia sînt cei care 
au dreptul la frumos într-un loc unde 
sînt învățați pictura și sculptura și 
muzica.

Crearea unei specificități a orașului 
trebuie să stea întotdeauna în fața e- 
dililor respectivi. Inteligența lor tre
buie să umanizeze piatra și lemnul, 
să le apropie de tradițiile existente în 
acel loc, de personalitatea tuturor 
celor care îi înconjoară. Ce fel de 
specific poate fi asigurat Craiovei cînd 
pe unele din străzile centrale sînt 
plantați brazi, ca în orașele de munte, 
cînd în stațiile de autobuz se pun sute 
de coloane ale infinitului, care deni
grează sensul adevăratei coloane a lui 
Brâncuși ? în piețele orașului e loc 
și pentru statuile eroilor. E loc și pen
tru Tudor și pentru Mihai Viteazul și 
pentru alte figuri istorice. Opera de 
artă așezată în for devine acț de cul
tură, înnobilat de timp și de cei care 
trăiesc în jur. Pentru a nu se aduce 
însă prejudicii bunului gust, educației 
estetice care este prezentă mereu în 
discuțiile noastre, pentru a nu face să 
apară în locurile publice opere anoste 
este necesar să existe un colectiv re- 
strîns de specialiști care să avizeze 
astfel de creații. Un schimb de expe
riență cu arhitecți și artiști plastici din 
alte orașe ar fi, credem, deosebit de 
interesant. Nici alte măsuri menite să 
îmbunătățească starea de lucruri exis-

Motorete „Carpați Super",
biciclete „Carpați" și „Elegant"

Călătorii rapide, plăcute și cu cheltuieli reduse se pot face 
cu motoreta „Carpați Super", care dezvoltă o viteză maximă 
de 55 km pe oră, consumînd circa 2 litri benzină la 100 km. 
Rezistentă și practică (transportă două persoane), motoreta 
„Carpați Super" se vinde cu 4 190 lei. De asemenea, bicicle
tele „Carpați" și „Elegant" înlesnesc deplasări rapide în lo
calități și chiar călătorii pe distanțe mai mari. Prețul bicicle
tei „Carpați" pentru femei este 712,80 lei, iar al celei pentru 
bărbați 890 lei; bicicleta „Elegant" pentru femei costă 638,30 
lei, cea pentru bărbați 625 lei.

Motoretele și bicicletele se pot procura și cu plata în rate 
de la magazinele cooperativelor de consum.

de Ion BĂIEȘU

Foto : Agerures

nu am fost

de
și 

de
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e'r

noastre se 
se spuneau 

oraș sau se

Pînă acum cîteva luni am fost douăsprezece, deoarece pînă ne ve
to să vedeți puțin mai tîrziu de ce 
nu mai sînt) salariat la o unitate 
a unei anumite cooperative produ
cătoare .de btlnuri de larg consum.

foileton

tentă nu ar fi inutile. Instituirea unui 
concurs de proiecte, expoziții cu ase
menea proiecte care să primească sau 
nu girul cetățenilor ar fi de asemenea 
oportune.

A venit timpul cînd Craiova trebuie 
să intre hotărît în această competiție 
estetică pe care o propun orașele re
publicii. Energiile materiale și morale 
se cer canalizate atent pe rutele cele 
mai scurte către dezideratul comun : 
confortul și 
superioare.

tor critici. Fără a fi navetist, nu 
împărtășesc întotdeauna părerile, au- 

. torilor. Este foarte greșit, după pă
rerea mea. să-i băgăm în aceeași 
oală pe toți navetiștii. Avem și noi 
navetiști în oraș, în raion. Unii lo
cuiesc în Bucureșți, alții ,— în co
munele învecinate. Ei bine, multi 
dintre ei sînt exemplu, de corectitu
dine, de conștiinciozitate. Respectă 

. cu strictețe programul, nu pleacă de 
la slujbă pînă nu-și termină trebu
rile, participă la viata obștească și 
culturală a localității respective. Ce 
putem spune despre asemenea oa
meni ? Pe noi navetistul chiulangiu 
ne supără, adică acei oameni care în- 
tirzie de la serviciu (uneori cîte 2—3

(Urmare din pag. I)

pe 
să 
un

la

— Ca să ajung la capătul 
cercetării o să-mi mai tre
buie un an. Rezultatul de
pinde, indiferent de vîrstă, 
de ambiția personală 
care o are fiecare, ca 
facă ceva complet și de 
nivel ridicat.

Coleg de comunicări,
același simpozion, i-a fost 
ing. Mircea Cocorandu, pe 
care vîrsta — 63 de ani — 
nu-1 împiedică să fie „pio
nier" al unui domeniu de 
activitate absolut nou în 
România : forajul pe mare, 
în soclul continental din 
fața litoralului.

— Este marea pasiune a 
momentului acesta — ne 
declară ing. M. Cocorandu 
— și „momentul" va dura 
ceva mai 
cercetare 
meinică, 
Deși las 
teme de 
la capăt, 
investigație nu se astîmpă- 
ră. Am lucrat în domenii 
privind tehnologia de foraj, 
am fost un fel de „naș" al 
multor sonde noi, căci aici, 
în institutul nostru, se sta
bilesc și se determină re
gimurile de foraj care tre
buie aplicate pentru mări- 

_ rea vitezelor, pentru micșo
rarea prețului de cost, pen
tru eliminarea dificultăți
lor și complicațiilor și pen
tru deschiderea în condiții 
optime a straturilor pro
ductive. Munca depusă se 
întemeiază, vrei, nu vrei, 
pe o sumedenie de cunoș
tințe. Că vorbim pe puțin 
trei limb; străine fiecare, 
noi ăștia, mai bătrînii, hai 
să zicem că nici asta nu-i 
mare lucru. Să trecem to
tul în contul anilor, că-s și 
ei buni la ceva : aduni, dar 
numai dacă ești strîngător. 
Una fără alta nu se prea 
poate.

mult, ca în orice 
care se vrea te- 

iar eu am timp, 
în urmă destule 
studiu duse pînă 

spiritul meu de

ULTIMA ȘUETA
nea rîndul la fiecare să ne facem 
ouăle ochiuri sau jumări la tigaia 
lu' madam Măndica, femeia de ser- 

......... _. _.o .... ...... bici;, pină venea ea cu salamurile,
■ Unitate'ă noastră se odupa (aăum nu< cu br.înzeiurile și legumele de la __ —-• ----- -. ... ,. ... piață, trecea timpul. Era foarte plă

cut, pe cuvîntul meu, și avea un 
gust deosebit masa pe care o luam 
noi în:colectiv, cu farfuriile așezate 

' pe birouri, fiecare cu tacîmul lui, 
era foarte intim și familiar cum ne 
uram noi poftă bună și să ne fie de 
bine și cum ne împrumutam noi ți
nui altuia un castravete sau o ro
șie. Se întîmpla uneori ca sa-

se mai ocupă și o să vedeți de ce) 
cu colectarea, sortarea și spălarea 
borcanelor. Aparent, desigur, obiec
tul muncii unității noastre ar pu
tea să pară mărunt, unora chiar ri
dicol, dar adevărul este că unita
tea noastră era o unitate foarte se
rioasă, care presta o muncă folo
sitoare și era, mai presus de toate 
acestea, o unitate în care se înche
gase un colectiv foarte strîns în 
jurul lui însuși. Poate și pentru că 
eram puțini salariați. Mă refer la 
cei care lucram în sectorul admi
nistrativ al unității. Căci existau 
zece oameni care se ocupau. 
sortarea și spălarea borcanelor, 
noi, tot zece, adică „tovarășii 
la birouri", cum ni se zicea cu 
expresie populară, care țineam 
vidența borcanelor intrate și ieși
te, evidența borcanelor refuzate, e- 
vidența borcanelor crăpate sau pur 
și simplu sparte (căci au fost ca
zuri), făceam fișele de prezență, fă
ceam ștatele de salarii, împărțeam 
salariile, primele, ajutoarele de 
concedii, boală, naștere și înmor- 
mîntări (căci au fost cazuri), pre
lucram instrucțiunile de tehnica, 
securității muncii în vederea pre
întâmpinării accidentelor din prici
na cioburilor (au fost cazuri) și 
multe altele. Toate aceste sarcini 
noi, cei de la birouri, le îndepli
neam cu foarte mult succes, căci 
cine nu ne crede se poate convin
ge țlupă ștatele cu prime, căci n-a 
-fost lună și trimestru ca vreunul 
dintfe...nOi.să nu fie stimulat din 
punch de vedere material. Dar a-

- miniirile cele mai dragi nu mi-au 
rămăS.de.pe urma succeselor în 
muncă, ci a relațiilor plăcute și 
prietenești care au existat între 
noi, salariații. Trebuie să vă spun 
că pentru mine, cel puțin, a veni 
la serviciu era o mare bucurie. A- 
casă mă plictiseam zilnic. La ser
viciu nu. De ce ? Era în primul 
rînd. momentul acela al venirii la 
ora opt, cu primele strîngeri de 
mină, cu primele impresii schim
bate între ora opt și opt și trei
zeci, în timp ce scoteai hîrtiile din 
birou, în timp ce ascuțeai creioa
nele. curățai gumele, acele impre
sii fugare legate de aglomerația 
din tramvaie și autobuze, pre
cum și comentariile pe marginea 
meciurilor de fotbal în cazul silei 
de luni, iar în celelalte zile iro
niile adresate de rapidiști antirapi- 
diștilor sau invers, astfel încît, 
cum vă. spun, pe la opt și jumă
tate ne apucam de lucru cu toții 
foarte bine dispuși. La zece trei
zeci opream, lucrul o jumătate de 
oră și mîncam. Mîncam pînă pe la

lariații din sectorul productiv 
să intre in această perioadă 
în birouri, dar se retrăgeau ime
diat cînd ne vedeau mîncînd, căci 
îi obișnuisem pe toți cu acest obi
cei civilizat: să respecte omul cînd 
mănîncă.

După ce se termina masa, înce
peam lucrul cu foarte multă bună 
dispoziție și cam la ora unu eram 
gata, căci, între noi fie vorba, 
treaba pe care o făceam noi părea 
foarte simplă nu pentru că era 
simplă și ușoară, ci pentru că de- 
săvîrșirea noastră în muncă era de 
mult un fapt împlinit, pentru noi 
nu exista practic o problemă com
plicată din a rezolva rapid situa
ția borcanelor, fie intrate, fie. ieșite, 
fie crăpate. Pe la ora unu, poate 
chiar unu fără un sfert, madam 
Măndica punea cafelele la fiert. Nu 
pentru toți funcționarii, deoarece 
unii dintre noi, fără a o jigni pe 
madam Măndica, își făceau singuri 
cafelele. Deci, în jur de unu, unu 
și zece, ieșeam cu toții în hol sau 
pe balcon și ne beam cafeluța. Ca 
să fiu sincer, pot să vă spun că a- 
cestea erau cele mai frumoase cli
pe din cele opt ore petrecute de 
mine în cîmpul muncii. Căci nu 
cafeaua era totul, ci discuțiile pur
tate. Căci așa zicea întotdeau
na șeful nostru (eu îl imitam 
perfect, și el nu se supăra) : „Hai, 
copii, să facem o șuetă". Aici cred 
că este locul să vă explic mai a- 
mănunțit cum se desfășura o șue
tă în cadrul colectivului unității 
noastre. Se începea de obicei cu o 
problemă foarte generală, chiar cu 
o problemă de politică externă. 
Dar nu o problemă cunoscută de 
toată lumea, ci un amănunt inedit, 
ceva despre Jack Ruby, sau Sofia

Loren, sau despre festivalul de la 
Cannes, adică ceva picant, care să 
producă efervescența necesară, ce
va. luat de la rubricile „De toate 
pentru toți" sau „Din lumea lar
gă". Se trecea apoi la probleme in
terne, pornindu-se de la situația 
I.T.B.-ului și ajungîndu-se la can
canurile din lumea artistică și 
cu asta se încheia partea culturală 
a șuetei. Veneau apoi la rînd sala- 
riații unității, cu multitudinea lor 
de probleme personale, pe care co
lectivul nostru nu le ignora nici
odată. Ce era foarte plăcut la a- 
cest capitol al șuetei era că aproa
pe în fiecare zi lipsea cîte unul 
dintre noi, ba bolnav, ba învoit, ba 
ce să mai vorbim, iar noi îl luam 
în discuție imediat pe cel absent, îl 
„forfecam", cum spunea șeful, în 
fel și chip, îi luam toate defectele 
și i le puneam pe tapet, iar ce era 
mai interesant era că uneori lip
sea chiar șeful și atunci să fi vă
zut ce ți-l mai forfecam și pe el, 
cum știam eu să vînd amănuntele 
pe care le știam despre nevastă-sa, 
de cînd am fost odată împreună la 
munte. Și trebuie să vă mai spun 
că colectivul nostru avea umor, nu 
glumă, și cînd intra cîte unul la 
„mijloc" nu ieșea prea bine de-aco- 
lo, a fost cazul cu unul care după 
o șuetă mi-a dat mie două palme 
și șefului trei, cu altul care a vrut 
să-și dea demisia, cauză din care 
eu am preferat întotdeauna să nu 
lipsesc absolut niciodată de la ser
viciu și cred că mă pot considera 
singurul salariat care 
victima șuetelor.

De obicei, șuetele 
terminau vesel, adică 
ultimele bancuri din 
ghicea în cafele. La ora două re
luam lucrul iar la ora patru fără 
un sfert începeau pregătirile de 
plecare.

Așa cum am spus la început, 
viața în unitatea noastră a fost 
foarte plăcută. Zic „a fost" deoa
rece acum nu mai este. Unitatea 
noastră a fost desființată. Exista 
printre salariații noștri un individ 
care ne-o cocea de mult. Cum ne-a 
torpilat individul ? Simplu. A in
ventat o mașinărie care, după ce 
o pui în priză, sortează singură 
borcanele, le spală și le așează în 
lăzi. Dar nu numai atît. Mașina 
înregistra în același timp borcane
le intrate, borcanele ieșite și bor
canele deteriorate, adică făcea 
exact ceea ce făceam și noi.

Individul a avut chiar tupeul să 
ne anunțe această veste chiar în 
timpul șuetei, mai precis în mo
mentul în care madam Măndica ne 
ghicea în cafele. O fi făcut-o anu
me ? Nu e exclus.

A doua zi a avut loc ultima 
noastră șuetă. Pe cine credeți că 
l-am forfecat ?

ore), lucrează nu după program, ci 
după mersul trenurilor ; lipsesc ne
motivat ; își procură adesea, ilegal, 
certificate de boală.

Unitățile medicale din Găiești au 
aproximativ 90 de medici. Dintre a- 
ceștia aproape două treimi sînt na
vetiști. Ne vom referi la cei care 
nu-și onorează numele și profesia! 
Aceștia pleacă din București cu ac
celeratul de la ora 7. La ora 8 sînt 
în Găiești. Programul începe însă la 
7,30. Deci, o primă jumătate de oră 
s-a dus. Dar întîrzierea abia începe. 
Nu toți medicii lucrează în Găiești. 
Au posturi în raion, unde ajung abia 
pe la 9—10. Și pe urmă ? Trenul cel 
..mai potrivit" înapoi spre București 
este cel de la ora 12. E ușor de înțe
les ce urmează: abia ajuns la serviciu.

navetistul se pregătește de plecare. 
Asistența medicală? Un simulacru. 
Se uită cu un ochi la bolnav, iar 
cu altul la ceasornic.

Medicul șef adjunct de raion ne 
povestește : ,,Dorința acestor medici 
pasageri de a scurta programul este 
atît de mare, incit folosesc în acest 
scop toate tertipurile posibile. Să vă 
dau un caz. La dispensarul din co
mună Mătăsaru lucrează două doc
torițe : Silvia Coter și Meri Con. 
Navetiste. Vin la slujbă cu trenul 
de 8 și pleacă (nu întotdeauna) cu 
cel de 12. într-o zi, am vizitat dis
pensarul. Pe la ora 11,30. Coter îmi 
zice : „Nu mai pot sta nici o clipă. 
Am un caz grav în comună". „Dă 
fuga — am îndemnat-o eu. Aleargă". 
Din pură curiozitate, m-am dus to-

tuși către gară. Si pe cine găsesc 
acolo ? Pe Coter. Aștepta trenul de 
12... Mai mare rușinea. Oameni care 
n-au _ respect nici față de profesia 
aleasă, nici față de sătenii pe care 
au datoria să-i ocrotească".

_ Cele mai multe absențe de la post
sînt deținute, de departe, de medicii 
navetiști „bolnavi". în regiunile Ar
geș, București, Dobrogea, Oltenia și 
Ploiești e o adevărată molimă. Se 
adună mii de zile absentate de la 
slujbă „din motive de boală".

— De fapt, ne spunea medicul șef 
de raion, ca să scape, pentru un 
timp, de navetă, își procură certifi
cate de boală. De unde ? Tot de la 
București. Iată un scurt catalog al 
unităților „largi la inimă" : circum
scripțiile nr. 17, 20, 25, 103, 136, 150 ; 
policlinicile Grivița, 
Bucur, Colțea, Panduri, Iancului

Modul în care unii medici nave 
se eschivează de la îndatoririle pro
fesionale l-am descris. Rămîne de vă
zut ce măsuri vor lua organele 
competente.

GiurgivNii,

SUFLETELOR NOBILE"
Ce s-ar mai 
putea face

Directorul Institutului de 
cercetări din Cîmpina, dr. 
ing. Gheorghe Aldea, ține 
să ne explice în ce fel vede 
continuarea colaborării, la 
munca de cercetare, a ca
drelor ieșite la pensie :

— Noi vom încheia con
tracte de executare de lu
crări de cercetare și sîn- 
tem gata să facem acest lu
cru cu oricine dorește să-și 
continue cercetările și pre
zintă garanția unor rezul
tate —, astfel încît nu ne 
vom lipsi de aportul sub
stanțial pe care asemenea 
oameni îl pot aduce. Ei vor 
avea acces și pe mai de
parte Ia laboratoarele noas
tre, cei tineri — încadrați 
— nu vor pierde legătura 
cu predecesorii lor și vor 
fi astfel sprijiniți în rezol
varea temelor pe care le 
au în studiu. Iată de ce 
formula mi se pare potri
vită specificului muncii de 
cercetare — nu numai la 
noi, și mi-aș permite să su
gerez aplicarea ei în cît 
mai multe institute de cer
cetare din țară. Din punct 
de vedere legal, extin
derea sistemului contrac
telor cu pensionarii — 
în. munca de cercetare — 
pe o temă de studiu fixă 
se încadrează în H.C.M. 
1037/1952 care reglementea
ză planificarea, cheltuirea 
și controlul fondului de 
salarii pentru personalul 
nescriptic, asemenea con
tracte putîndu-se deci în
cheia și onora legal și con
venabil pentru ambele 
părți. Avantajele sînt mul
tiple : folosirea în conti
nuare a experienței celor 
vîrstnici, un mijloc în plus 
de calificare a cadrelor mai 
tinere, economii de salarii 
și posibilități în plus de

promovare a cadrelor tine
re, prin crearea de locuri 
disponibile în schemă. în 
general, țin să precizez că 
o astfel de măsură ar tre
bui aplicată cu discernă- 
mînt, de la caz la caz. adi
că 
care omul care iese la pen
sie reprezintă efectiv o va
loare, fiindcă, de ce să nu 
recunoaștem deschis, argu
mentul vîrstei — în sine — 
nu este suficient ca să ai 
garanția unei calificări ma
xime, a unei vocații. Ne 
propunem ca pensionarii a- 
ceștia care depășesc — prin 
tot ceea ce au făcut și mai 
pot încă face — nivelul o- 
bișnuit, să păstreze perma
nent legătura cu noi, să ră- 
mînă un fel de consultanți 
sau consilieri, titulatura fi
ind cea mai puțin impor
tantă în asemenea situații.

Stăm de vorbă și cu prof, 
dr. Ana Aslan, directoarea 
Institutului de Geriatrie 
București :

— Toți gerontologii lumii 
sînt de acord într-o privin
ță : și la bătrînețe, munca 
îi face omului o deosebită 
plăcere. Inacțiunea provoa
că suferințe, determină scă
derea „tonusului" . general 
și grăbește îmbătrînirea. 
Iată de ce mi se pare de 
o deosebită noblețe pfeve- 
derea actualei legi a pen
siilor, care permite celor 
capabili să-și continue ac
tivitatea. Dar cum bătrîne- 
țea înseamnă totuși bătrî- 
nețe, și nu toți pensionarii 
ating acest prag în același 
fel, este bine ca omul să 
aibă, încă din tinerețe, o a 
doua preocupare, căreia 
putem să-i mai zicem și 
„ocupație de tranziție" : 
pescuitul, filatelia, șahul, 
lectura etc. în așa fel încît, 
după pensionare (și în e- 
ventualitatea că nu-și mai 
continuă activitatea „de 
bază"), să nu rămînă abso
lut inactiv, căci schimba
rea prea bruscă a ritmului 
existenței, a cadrului și o-

numai în cazurile în

biceiurilor, îi afectează te
ribil pe bătrîni. Exemple
lor pe care ni le-ați dat, 
atît de frumoase, ale pen
sionarilor care continuă să 
muncească — pînă și la 78 
de ani — eu le-aș mai a- 
dăuga unul de-aici, din 
institutul nostru : prof. 
Victor Hulită, de 82 de ani, 
se ocupă, voluntar, de co
respondența noastră cu 
străinătatea, știind la per
fecție limbile : engleză, 
germană, franceză, italiană, 
maghiară și latină. E drept 
că, după unii autori, pose
darea unui nivel ridicat de 
instrucție întîrzie apariția 
tulburărilor inerente vîrs- 
tei cronologice. Dar pri
mordial pare să fie, pentru 
menținerea condiției uma
ne : sentimentul că sînt. 
utili. Și adevărul adevărat 
este că o mare parte a lor 
sînt și pot fi realmente 
utili. Cum ? Și așa cum 
arăta directorul Institutu
lui de cercetări din Cîmpi
na : nu lucrînd efectiv opt 
ore, ci creîndu-li-se condi
ția păstrării legăturii cu lo
cul lor de muncă. Art. 60/1 
al legii pensiilor precizea
ză că pensionarii pot lucra 
și cu contracte de muncă 
pe o durată determinată de 
pînă la 4 luni. Perfect, 
doar că prin asta unele in
stituții înțeleg ca pensio
narul să lucreze compact, 
patru luni de zile, cot la 
cot cu cel tînăr, în loc ca 
el să aibă condiția des
fășurării unei activități 
mai îndelungate, cu o 
jumătate de normă (deci 
tot patru luni în total, con
form prevederilor legii). 
Prin măsura aceasta, s-ar 
ține seama de două necesi
tăți ale vîrstei respective : 
a) activitate ; b) pe măsura 
forțelor inerent mai scăzu
te. Firește, s-ar mai putea 
face destule pentru pensio
nari : casele de ajutor re
ciproc și cooperația ar tre
bui să se dovedească mai 
active și mai inventive.

Iată de pildă că, urmînel 
un alt exemplu reușit. Casa ’ 
de ajutor reciproc din Pi
tești organizează actual
mente un cabinet medical. 
La Institutul de Geriatrie 
au venit cei din Pitești cu 
rugămintea ca noi să spri
jinim specializarea, acor- 
dînd un stagiu unui medic 
pensionar, tocmai în vede
rea deschiderii cabinetului' 
care urmează să funcțione
ze pentru membrii Casei" 
de ajutor din Pitești. Ad
mirabilă inițiativă : atît 
medicul cît și personalul 
sanitar sînt recrutați din 
mijlocul pensionarilor. De 
asemenea, știm că nu 
sînt suficiente spații de joc 
pentru copii, că suprave
gherea copiilor lasă, uneori,. ; 
de dorit. în același timp-;' 
.avem suficiente cadi/e cal'i- 
ficate ieșite la pensie, câTe" 
ar putea da o hotărîtoare 
mină de ajutor în această 
chestiune. Ce bine ar.fi,. 
dacă de exemplu Casele de • 
ajutor reciproc, în colabo-H I 
rare cu cooperația și sfa
turile populare, ar amena
ja niște locuri de joacă în 
aer liber, îngrădite, a că
ror supraveghere să cadă 
în sarcina unor învățători 
pensionari. Pe de altă par
te, profesorii pensionari ar 
putea să dea lecții acasă 
elevilor mai slab pregătiți 
la unele materii. Sînt con
vinsă că ocupațiile acestea 
le-ar face lor foarte bine 
— și materialmente, dar 
mai ales spiritualmente —• 
iar celorlalți nu le-ar fi 
decît de un maxim folos, 
inclusiv copiilor care ar a- ■■ 
vea ce învăța de la oameni • 
cu o carieră pedagogică de 
trei, patru decenii. Dar cîte " 
și mai cîte nu se pot face 
cu inițiativă, cu fantezie și; 
mai ales, cu pasiune. Pen- ' 
sionarii reprezintă o avu
ție care trebuie fructifica
tă — de la caz la caz — 
spre mulțumirea lor și șf 
celorlalți.
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Duel 
cu pierderile 
planificate

Convorbire cu tov. Ion ANDREI
directorul Uzinei metalurgice Bacău

In Uzina metalurgică din Bacău m produc lneta- 
i lății pentru industria alimentară și piese de schimb 

pentru utilaj petrolier. O pondere însemnată In 
planul producției globale au armăturile din fontă 
pentru instalațiile petroliere, de încălzire și apă, 
precum și pentru irigații. Cu toate că la aceste 
sortimente uzina realizează în ansamblu beneficii, 

? totuși un număr de 30 de tipodimensiuni se produc 
4 de ani de zile cu pierderi planificate. Și pentru 

anul în curs s-a prevăzut o pierdere în valoare de 
aproape 1 milion și jumătate de Iei

In lumina indicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1966, în întreprindere s-a desfășurat o 
largă acțiune pentru rentabilizarea acestor pro
duse. Numeroși ingineri, tehnicieni, economiști au 
analizat și continuă să analizeze în mod organizat,

— în fiecare secție și atelier, posibilitățile de redu
cere a cheltuielilor de fabricație. Studiile efec
tuate și propunerile făcute de oamenii din secții 
au permis să fie descoperite însemnate rezerve 
interne și să se stabilească măsuri concrete care, 
aplicate operativ, dau rezultatele scontate. In legă
tură cu măsurile întreprinse și eficiența lor, am 
adresat cîteva întrebări tov. ION ANDREI, direc-

' torul uzinei.
— Din cite cunoaștem, acțiunea de rentabilizare a 

început în uzină încă din primul trimestru al anului. 
Care sînt direcțiile în care s-a acționat în vederea ren
tabilizării tuturor produselor ?

Dat fiind că în uzina noastră cheltuielile legate 
de.materii prime și materiale au ponderea cea mai ridi
cată (aproape 70 la sută) în totalul cheltuielilor de pro
ducție, ne-am îndreptat atenția spre găsirea acelor căi 
cate să ducă în mod direct la reducerea consumurilor 
■ 'iifice. Cum era și firesc, obiectivul primordial pe care 

,Âi urmărit a fost micșorarea consumului de metal, 
iile erau două : pe de o parte, reproiectarea reperelor 

principale, iar pe de altă parte, evitarea rebuturilor. în 
acest scop, în cadrul serviciului constructor-șef s-a 
organizat o grupă de concepție care se ocupă numai de 
reproiectarea produselor care se realizează cu pierderi. 
Pînă acum au și fost reproiectate 12 tipodimensiuni, 
prin care se realizează o economie de metal în valoare 
de aproape 400 000 Iei.

Nu au fost neglijate nici celelalte articole de calcu
lați! .care .determină, într-b; măsură jnai mare sau ma.L 
mică, nivelul prețului de’'cost.’în fiecare secție s-au 
introdus pentru toate materialele de regie fișe limită 
cu-ajutorul cărora se urmărește zilnic cantitatea con
sumată în funcție de plan. S-au luat, de asemenea, 
măsuri pentru mărirea duratei de lucru a sculelor, dis
pozitivelor, verificatoarelor, a aparatelor de măsură și 
control, precum și pentru mal buna conservare și folo
sirea mai rațională a modelelor de turnare. La turnă
torie, prin montarea unor noi mașini de format și prin 
scoaterea în afara spațiului productiv a unui uscător, 
s-a mărit capacitatea de producție cu peste 100 de 
tone. .Eficiente se dovedesc și măsurile care vizează 
înlăturarea rebuturilor. Prin îmbunătățirea rețetei de 
fabricație la piesele brute turnate din fontă, prin tur
narea în cochile a unui număr mai mare de repere și 
prin îmbunătățirea tehnologiei de fabricație în atelie
rul de uzinaj, procentul de rebuturi a fost redus cu 1,2 
la sută față de aceeași perioadă a anului trecut.

S-a dovedit astfel în practică, că uzina noastră dispune 
de mari rezerve de rentabilizare,

— Sîntem de acum la jumătatea anului. Ce rezultate 
au fost obținute ?

Previziunile noastre și calculele întocmite și-au 
dovd it temeinicia imediat după aplicarea primelor mă
suri Le confirmă rezultatele. La cele 19 produse fabri
cate m această perioadă am obținut o reducere a pier
derilor planificate în valoare de 240 000 lei. 10 dintre 
acestea au fost rentabilizate.

— Prima etapă a acțiunii de rentabilizare s-a încheiat. 
Considerați că au fost epuizate toate rezervele de redu
cere a cheltuielilor de producție ? Ce acțiuni v-ați pro
pus să întreprindeți în viitor pe această linie ?

— Un colectiv special organizat, din rîndul _ căruia 
fac parte ingineri, tehnicieni și economiști, studiază în 
continuare posibilitățile de ieftinire, a produselor, caută 
noi rezerve care, puse în valoare, să asigure sporirea 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor de pro
ducție. în acest scop, se întreprind cîteva acțiuni, să 
zicem așa, mai urgente. în secția uzinaj, bunăoară, se 
lucrează la punerea în funcțiune a unui strung Caru
sel pentru ruluirea inelelor de la vane. Cu acesta, pe 
lîngă faptul că se vor economisi mari cantități de bronz, 
se va reduce și consumul de manoperă cu circa 10 la 
sută. Tot aici se confecționează o serie de dispozitive 
cu randament sporit pentru atelierul de uzinaj .mecanic. 
La turnătorie, specialiștii noștri studiază posibilitatea 
înlocuirii unor materiale scumpe — cum este, de pildă, 
bronzul — cu altele mai puțin costisitoare, la anumite 
părți componente ale pieselor. Totodată, ne preocupăm 
de crearea unor condiții optime pentru a realiza în tur
nătorie și acele repere pe care ni le fabrică în prezent 
alte uzine din țară, în cadrul planului de colaborare. 
Experiența cîștigată pînă acum o vom dezvolta în con
tinuare, în strînsă legătură cu acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Fabrica de mașini-unelte și agregate — București.
Frezâ portal de 1 000 mm intratâ de curînd In fa

bricația de serie

(Urmare din pag. I)

Din pricina excesului de umidi
tate, o serie de terenuri n-au putut 
fi însămînțate la timp. Chiar în 
aceste condiții există posibilitatea 
reală ca de pe fiecare palmă de 
loc să se obțină recolte bune, prin 
însămînțarea cu hibrizi de porumb 
extratimpurii, care au o perioadă de 
vegetație scurtă cuprinsă între 
90—100 zile. Experiențele între-. 
prinse, ca și practica unor unități 
agricole arată că la 
tate de 50 000 plante 
se poate realiza o 
normală de 3 500—4 500
Dar nu numai terenurile care au 
rămas neînsămînțate, ci și cele de 
pe care se recoltează acum orzul 
și alte culturi timpurii pot fi utili
zate. Subliniem necesitatea de a se 
extinde fasolea și soia pentru boabe 
precum și fasolea pentru păstăi în

o densi- 
la hectar 
producție 

kg boabe.

Răspunsul la Hotărîrea 
partidului: o productivitate 
înaltă, rentabilitate ascendentă
(Urmare din pag. I)

ale acestor muncitori vor 
spori cu circa 600 000 de 
lei.

Ne dăm destul de bine 
seama că nu numai ei, 
ci și întregul nostru co
lectiv va trebui să inten
sifice eiorturile în scopul 
asigurării progresului e- 
conomic al întregii țări, 
unui, ritm impetuos creș
terii . productivității mun
cii sociale. Numai prin 
munca și mai plină de 
roade din fiecare unitate 
economică, prin sporirea 
producției și productivi
tății muncii, prin redu
cerea sistematică a pre

țului de cost și ampli
ficarea beneficiilor se 
creează resursele ridi
cării, în continuare, a 
nivelului de trai. Tocmai 
în spiritul acestei sarcini 
trasate de partid s-au 
desfășurat, în întreprin
dere, acțiunile de renta
bilizare a unor produse, 
cît și de mai buna orga
nizare a producției și a 
muncii.

Prin mărirea zonelor de 
deservire la războaie, ca 
și prin reducerea timpilor 
de staționare și a frec
venței ruperilor, putem 
spori productivitatea mun
cii cu 2,8 la sută. De 
asemenea, la secția fila

lux de „maniere
în cazul în care la recepție se calitate a noilor lucrări de inves- 

constată neajunsuri de ordin 
cantitativ sau calitativ în exe
cuția investiției, beneficiarul, după 
cum bine se știe, în baza ac
tualei legislații care reglementează 
relațiile dintre,beneficiar, construc
tor și proiectant, are obligația fer
mă să ceară respectarea integrală 
a clauzelor contractuale, mergînd 
pînă la penalizarea părții din vina 
căreia anumite lucrări nu s-au rea
lizat la timp și de calitate.

Din cei 
pondere 
crărilor i 
Direcției 
Investiții 
de 9 nu 
drept penalizări de întîrziere, deși 
la majoritatea covîrșitoare -a lucră
rilor, constructorul nu a respectat 
termenul de execuție. Or, o ase
menea atitudine îngăduitoare nu 
este de natură să întărească răs
punderea constructorului pentru 
realizarea la timp, integrală și de

16 beneficiari, cu o 
mare în volumul lu
de .„investiții din raza 
operative a Băncii de 
Timișoara,

au pretins nici un leu
un număr

noi, avantajoase de conservare a 
furajelor și în primul rînd prin us
carea lor cu ajutorul curenților de 
aer dirijat.

— Ce probleme se ridică în 
legătură cu campania de re
coltare a cerealelor și ce mă
suri trebuie luate pentru re
zolvarea lor corespunzătoare ?

— In ceea ce privește pregătirile 
pentru recoltatul cerealelor, stăm 
mai bine decît anul trecut, în an
samblu pe țară, și în fiecare regi
une în parte. In primul rînd sub
liniez faptul că baza tehnico-mate- 
rială este mai puternică decît anul 
trecut. Au fost date în exploatare 
combine C-3 cu un randament spo
rit față, de vechile tipuri. De ase
menea, s-a îmbunătățit substanțial 
aprovizionarea cu piese de schimb 
la tractoarele și mașinile agricole 
folosite în campania de recoltare.

RECOLTA
ANULUI 1967

terenurile irigabile. De asemenea, 
pe aceste terenuri, pot fi cultivate 
cu succes roșiile și varza de toam
nă, diferite rădăcinoase etc.

Una dintre cele mai mari posi
bilități care ne stau la îndemiriă ” 
pentru sporirea substanțială a re
surselor de furaje este extinderea 
culturilor duble de plante de nu-, 
treț pentru masă verde și siloz.' . 
Este necesar ca aceste posibilități; 
să fie puse în valoare, ținînd sea
ma de faptul că există o rezervă 
serioasă de umiditate în sol.

O problemă de maximă impor
tanță economică o constituie cositul, 
transportul și depozitarea furajelor. 
In această perioadă trebuie urgen
tată recoltarea trifolienelor, organi- ; 
zîndu-se totodată campania de 
strîngere a finului de pe cele aproa-’ 
pe 1,5 milioane hectare finețe natu
rale. Prin grăbirea acestor lucrări se 
poate obține în plus o coasă bună 
de otavă. Un mare cîștig se poate 
realiza prin extinderea metodelor

...... . . : > . 'ijfitillool I. -
De mare - însemnătate ■ sînt' 

măsurile luate pentru îmbunătă
țirea activității în gospodăriile 
de stat unde, pentru prima dată, 
fermele agricole — unități de bază 

’în'agricultura de stat — vor desfă
șura ceea ce în mod curent numim 
campania de recoltare. De aseme- 

R nea;' stațiunile de5 mașini și trac- 
$ tbare;; și ■Jdbijevatlvele âgricole I .de ffî 

producție',; s-au pregătit. temeinic "
pentru recoltarea, păioăselor. >Și 
în aceste unități tractoarele, com
binele și celelalte utilaje agricole 
au fost reparate și revizuite în con
diții mai bune decît

Una din problemele 
să stea permanent în 
ducătorilor unităților 
cialiste, a consiliilor 
uniunilor cooperatiste 
raionale este aceea de a folosi la 
maximum toate forțele și mijloacele 
existente, pe baza unui plan de 
măsuri judicios întocmit, astfel 
ca strînsul recoltei să nu întîrzie

tură, prin aplicarea unui 
complex de măsuri teh
nice și organizatorice, 
scontăm pe o sporire a 
producției cu 4,4 la sută 
și a productivității mun
cii cu 7,3 la sută. 
Dar atingerea acestei 
trepte de eficiență eco
nomică dă naștere, im
plicit, la noi rezerve in-

terne. In ce ne privește, 
ne angajăm să nu înce
tăm cîtuși de puțin fruc
tificarea lor'în folosul fie
cărui om al' muncii, al 
întreprinderii și întregii 
economii naționale.

Ing. Nicolae PASCALI 
directorul 
întreprinderii textile 
„Dacia“-București

este «aurul

în alți ani. 
care trebuie 
atenția con- 
agricole so- 
agricole și 
regionale și

Pe banii cui fac

verde»...
Sînt pădurar și colind 

mult frumoasele noastre 
păduri. Așa cum glăsu- 
iește Hotărîrea, salariul 
meu va crește cu aproa
pe 100 de lei și va ajunge 
în jurul a 750 de lei pe 
lună. Suta asta de lei va
lorează. Ea vine să răs
plătească munca mea 
modestă, pusă în slujba 
înfloririi regiunii noastre, 
a întregii țări.

La Ocolul silvic Pă- 
trăuți, regiunea Suceava, 
unde lucrez, în ultimii ani 
am împădurit vreo 382 
ha, iar completări am fă
cut pe alte 47 ha. Arbo
retul a crescut și s-a dez
voltat precum copiii în lu
mina soarelui. Ml-e drag 
să privesc pădurea tînă- 
ră. Mai ales că s-a îmbu
nătățit simțitor proporția 
esențelor valoroase cum

de marile sarcini ce le stau în 
față în actuala etapă de dezvoltare 
a economiei. In acest sens trebuie 
înțelese și aplicate cu strictețe re
glementările în vigoare.

Organele de control și revizie 
trebuie să aibă o poziție fermă față 
de asemenea atitudini de cocoloșiră 
a deficiențelor din activitatea con
structorului, să dovedească consec
vență în urmărirea dispozițiilor po 
care le dau. Nu se poate trece cu 
vederea răspunderea organelor 
Băncii de Investiții în ce privește 
existența acestor deficiențe.

Pentru înlăturarea grabnică a 
lipsurilor constatate în activitatea 
organelor Băncii de Investiții în 
ce privește urmărirea și recepțio- 
narea lucrărilor de investiții. Di
recția de control și revizie Banat, 
prin adresa- 1 042 din 30 martie 
1967, a adus la cunoștința condu
cerii sucursalei regionale a Băncii 
de Investiții gravele neajunsuri 
existente la întreprinderile benefi
ciare de investiții, solicitînd luarea 
de măsuri pe plan regional în ve
derea întăririi controlului bancar. 
Ne-a surprins însă răspunsul a- 
cesteia care, prin adresa nr. 2 242 
din 17 aprilie, semnată de directo
rul adjunct P. Sentomoșan, a- 
rată că potrivit circularei Băncii 
de Investiții 30/1963, sarcinile lu
crătorilor privitoare la recepția lu
crărilor de investiții constau în „a- 
tenționarea întreprinderilor care 
nu-și respectă obligațiile contrac
tuale, prin acte de control sau a- 
drese și în sesizarea Arbitrajului 
de Stat prin Oficiul juridic al 
sucursalei, în cazul cînd nu se iau 
măsuri de remediere în termen de 
30 de zile de la atenționarea între
prinderilor în cauză". Este oare a- 
ceasta o înțelegere corespunzătoare 
a răspunderii pe care trebuie să o 
aibă lucrătorii Băncii de Investiții 
față de creșterea eficienței econo
mice a fondurilor de Investiții ?. 
Categoric, nu.

Desigur, în ce privește organiza
rea și desfășurarea recepționării 
lucrărilor de' investiții, un rol 
deosebit de important îl au orga
nele tutelare ale beneficiarilor de 
investiții. Considerăm că acestea, la 
rîndul lor, nu au acordat atenția 
cuvenită acestei importante pro
bleme și, de aceea, apare necesar 
ca ele să reflecteze cît mai urgent 
asupra măsurilor ce trebuie luate 
în. acest domeniu.

lum de lucrări de aproape 4 mi
lioane lei nu era încă recepționat 
din cauza numeroaselor remedieri 
care, timp de... cinci ani, nu fuse
seră. încă terminate. Aceasta a'.îm '. 
semnat milioane de . lei imobilizațiC; 
ani de zile. în. lucrări neterminațe. 
Nu' mai vorbim că nenumăratele- 
și repetatele remedieri care au fost 

sitat alte cîteva sute de mii de lei 
în plus.

Cu totul de neînțeles este faptul 
că recepționarea lucrărilor este ne
glijată chiar și atunci cînd obiec
tivele au fost terminate integral sau 
le-au expirat perioadele de veri
ficare în exploatare. O atare si
tuație am întîlnit-o în multe din
tre unitățile pe care le-ami-anali- 
zat — I.L.L.-Timișoara, Institutul 
politehnic Timișoara, secția de 
drumuri a Sfatului popular regio
nal Banat. Mă opresc totuși din 
nou asupra situației existente la 
întreprinderea regională de elec
tricitate Banat. Deși termenul de 
verificare în exploatare stabilit prin 
procesul verbal de recepție provi
zorie a expirat de peste 2 ani, mai 
există și azi 36 de obiective pen
tru care „nu s-a reușit" încă să se 
convoace comisiile pentru recepțio
narea definitivă. S-a ajuns în si
tuația ca pentru numeroase lucrări 
de investiții terminate să nu fie 
definitivate procesele verbale de
cît după 5—15 luni.

Insuficienta preocupare a unor 
beneficiari pentru recepționarea la 
timp a lucrărilor este dublată, în 
aproape toate cazurile, de dezinte
resul cu care aceștia urmăresc e- 
fectuarea remedierilor stabilite cu 
ocazia recepției provizorii sau de
finitive. Din totalul de 340 de o- 
biective date în funcțiune sau fo
losință și recepționate în anii 
1965—1966 în regiunea noastră, la 
92 obiective s-au constatat 1 022 ar
ticole de lucrări cu deficiențe. Nu
mai în cîteva cazuri izolate bene
ficiarii au stabilit valoarea lor, so-

■ licitînd retragerea ei din contul 
constructorilor. în rest, s-au mul
țumit doar să constate deficiențe
le. La data controlului, beneficiarii 
respectivelor lucrări nu aveau cel 
puțin idee dacă au fost sau nu e- 
fectuate remedierile.

Caruselului concesiilor 
lor relații", pe seama 
statului, trebuie să i se 
păt. Oamenii care 
strice relațiile -cu 
decît. să facă pe culanții, 
pe banii lor. Pe primul plan în 
relațiile dintre beneficiar și con
structor trebuie să troneze înalta 
răspundere, simțul datoriei față

tlții.
In fond, aplicarea penalizărilor 

trebuie să acționeze ca un element 
de dinamizare, în scopul preveni
rii anumitor consecințe economice 
nefavorabile ce pot fi generate de 
tărăgănarea execuției sau calitatea 
necorespunzătoare a lucrărilor. De A
gravitatea acestor consecințe ne-am. făcute în toți acești ani au nece- 
putut da seama în timpul analizei 
efectuate la întreprinderea regio
nală de electricitate-Banat. Aici, 
din 100 obiective examinate, la 76 
termenele de predare a construc
ției au fost depășite cu 15—20 de 
luni, fără ca întreprinderea să pre
tindă constructorului 
nalizare din totalul 
de peste 1,8 milioane 
cel mai semnificativ 
stituie magistrala de 
care a orașului Arad, 
loare de peste 8,5 milioane de lei. 
Conform contractului, acest obiec
tiv trebuia să fie dat în func
țiune la 30 aprilie 1962. Dar nici 
pînă In luna martie 1966, un vo-

vreo pe- 
cuvenit 

lei. Cazul 
îl con- 
termofi- 
în va-

nici măcar cu o zi. Am vrea să a- 
tragem atenția asupra practicii 
greșite de a se aștepta ca recol
tarea să se facă peste tot numai cu 
combinele. Pentru a evita pierde
rile de recoltă, alături de combine 
trebuie să fie utilizate și mijloacele 
mai simple, inclusiv coasele și se- 
cerile, mai ales acolo unde griul 
este căzut.

Considerăm că este cazul să sub
liniem necesitatea îmbunătățirii sti
lului de muncă al organelor agri
cole în sensul măririi eficienței și 
operativității lor în campania agri
colă. S-a observat, în anii trecuți, 
tendința unor specialiști de la re
giuni și raioane de a trece prin 
unitățile agricole ca niște simpli 
controlori, din goana mașinii, dînd 
tot felul de dispoziții, fără a ține 
seama de planurile de ( măsuri ale 
unității respective. Insistăm asupra 
acestei probleme deoarece activita
tea specialiștilor, a tuturor lucrăto
rilor ogoarelor va cîștiga în efi
ciență dacă cei din organele de în
drumare și control, toți cei che
mați să contribuie la bunul mers 
al lucrărilor de recoltare vor spri
jini din timp unitățile să-și stabi
lească un plan judicios de muncă, 
cumpănindu-și bine forțele, iar în 
timpul campaniei vor controla fe
lul cum se aplică măsurile stabi
lite, vor rezolva imediat, pe loc, 
în fiecare unitate orice deficiență 
ivită.

In stabilirea datei începerii recol
tatului și a măsurilor care trebuie 
luate, o mare răspundere revine 
specialiștilor din unități ; ei sînt 
aceia care au datoria să stabi
lească momentul optim pentru în
ceperea recoltării, pe fiecare par
celă și la fiecare soi cultivat în 
unitatea respectivă. împreună cu 
conducerile cooperativelor agricole, 
specialiștii trebuie să calculeze și 
să aprecieze cu grijă posibilitățile 
reale care există pentru recoltarea 
mecanizată și ceea ce trebuie să fie 
strîns cu mijloace manuale. Acea
sta va permite să fie evitate situa
ții ca acelea din anul trecut cînd în- 
tr-o serie de regiuni din nordul șl 
centrul țării, îndeosebi în zonele de 
deal, contîndu-se aproape numai 
pe recoltatul mecanizat, strînsul 
griului a întîrziat foarte mult. An
trenarea largă a cooperatorilor la 
secerișul griului în perioada de 
pîrgă va asigura evitarea pierderi
lor de boabe. Se poate aprecia că 
prin această măsură se cîștigă, 
în medie, aproximativ 200—300 kg 
de grîu la hectar, ceea ce înseamnă 
foarte mult, atît pentru cooperati
vele agricole și membrii lor, cît șl 
pentru economia țării în general.

nu 
alții

și „bune- 
bugetului 
pună ca- 
vor să-și 

n-au 
dar

Constantin ȘTEFANIDE
controlor revizor
în Direcția de control și revizie 
a regiunii Banat

Sala turbinelor de la hidrocentrala „Gheorghe Gheorghiu-Dej" de pe Argeș 
Foto î Gh. VlnțtlM

sînt rășinoasele, fagul și 
stejarul.

După cîte știu, muncito
rii din sectorul de exploa
tare a ocolului au reușit 
să realizeze un spor ri
dicat de utilizare a masei 
lemnoase. Proporția lem
nului de lucru a crescut 
la aproape 80 la sută, față 
de 60—70 cît se realiza 
înainte. Așa spune carne
tul meu. Socot că la ast
fel de rezultate și eu și 
ceilalți pădurari ne-am 
adus contribuția. Unii

poate spun : nu-i mare 
lucru să fii pădurar 1 Nu 
este așa. Noi îngrijim și 
păzim „aurul verde* al 
țării. Grija partidului nos
tru mă îndeamnă să răs
pund prin muncă neo
bosită, pentru ca păduri
le, regiunea, întreaga 
țară să fie viguroase și 
bine dezvoltate.

Samson CLIPA
pădurar la Ocolul silvic 
Pătrăufi, regiunea 
Suceava

Dacă sporește avuția țării, se 
ridică si nivelul nostru de trai

Despre hotărîrea parti
dului de a se majora sa
lariile mici am aflat cu 
vreo două săptămîni 
înainte. Am ascultat una 
dintre cuvîntările tovară
șului Nicolae Ceaușescu, 
rostită cu prilejul vizitei

conducătorilor de partid 
șl de stat în regiunea 
Brașov. Din socotelile în
tocmite, așa cum m-am 
priceput, reiese că de la 
1 august salariul meu ta
rifar va ajunge la vreo 
750 de lei lunar. Salariul

soțului, care acum este 
cu ceva mal mare decît 
al meu, va crește și el 
simțitor. In felul acesta, 
noi vom avea un cîștig 
anual suplimentar de pes
te 1 500 lei. Am aflat, de 
asemenea, că pe întreaga 
noastră întreprindere vor 
beneficia de recenta ma
jorare a salariilor mici 
circa 170 de muncitori. 
Cîștigul pe care aceștia 
îl vor realiza — mi-a spus 
un contabil — se va ri
dica anual la vreo 132 000 
de lei. Noi ne dăm seama 
că hotărîrea pe care par
tidul și guvernul au luat-o 
a fost posibilă datorită 
sporirii necontenite a pro
ducției și productivității 
muncii în toate întreprin
derile mari și mici, a avu
ției naționale. Politicii în
țelepte și umanitare a par
tidului și statului îi vom 
aduce drept recunoștință 
eforturile noastre susținute 
pentru propășirea econo
miei întregii țări.

Ana PINTEA 
muncitoare 
la întreprinderea 
„Nivea‘‘-Brașov

Munca noastră va fi mai 
rodnică

Multă bucurie ne-a fă
cut nouă, părinților șl ce
lor trei copil, Hotărîrea 
partidului și guvernului 
de sporire a salariilor 
mici. Pînă acum, de la 
întreprinderea de gospo
dărie comunală din Plo
iești am încasat lunar 
cîte 600 de lei. De Ia 1 
august, pe baza Hotărîrii, 
voi avea în fiecare lună 
cîte 700 de lei. Spuneam 
că ne-am bucurat din ini
mă. Cum altfel, fiindcă și 
soțul meu va beneficia de 
prevederile Hotărîrii. El 
muncește la o fabrică de 
carton asfaltat șl are a- 
cum un salariu tarifar de 
700 de lei pe lună. Alal
tăieri seară am stat amîn-

doi șl am calculat ce ni 
se cuvine. Vom avea în 
plus 160—170 de lei pe 
lună. Prin ce putem să 
mulțumim partidului pen
tru grija ce ne-o poartă 
nouă, familiilor cu salarii 
mai mici ? Numai prin 
munca conștiincioasă și 
cît mai rodnică a soțului 
meu și a mea. Și încă 
ceva : să ne creștem cu 
multă grijă copiii, pentru 
viitorul țării. Să-i îndem
năm la carte și să fie 
cinstiți.

Tudora GHIJA
muncitoare
la întreprinderea 
de gospodărie comunală- 
Ploiești
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8 Teatrul de operă și balet : 
AIDA — 19.
© Teatrul Național „I. L. 
giale“ (sala Comedia) : 
PĂTURICĂ — 20.

Cara-
DINU

OPI-
20,30.

® Teatrul de Comedie :
NIA PUBLICA — 17,30 ;
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : ACEST ANIMAL 
CIUDAT — 19,30, (sala Studio) : 
MEȘTERUL MANOLE — 20.
® Teatrul ,,Barbu Delavrancea": 
TURCARET — 20, (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : CA-N FIL
ME — 20.
® Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (la Teatrul de vară .,23 
August"): HORIA ȘI RADU IȘI 
ASUMA RISCUL 20.

Premieră 
la Operă

Pe scena Teatrului de Operă și Ba
let din Capitală a fost prezentat, joi 
seara, în premieră pe țară, baletul 
„Prinț și cerșetor" de Laurențiu Pro- 
feta. Libretul baletului, semnat de 
Ionel Hristea și Oleg Danovschi, a- 
cesta din urmă și autor al regiei și 
coregrafiei, este inspirat clin bine
cunoscutul roman cu același nume al 
lui Mark Twain. în fruntea unei nu
meroase distribuții, rolul titular a 
fost interpretat de Luminița Dumi
trescu. Scenografia este semnată de 
Paula Brîncoveanu, iar la pupitrul or
chestrei s-a aflat Cornel Trăileșcu.

(Agerpres)

°,scur»Bătăi insistentei

utilă

calcule și de a apela la 
moderne rapide de efec- 
operatiilor.
în această

Este ade- 
direcție un

Sub umbrarul bibliotecii din Cișmigiu

18,00

cu o emo- 
memorială, 
fost refă- 
înălțătoare 
de liniște,

TREOTIT

în piața Cosmonauților din Capitală, 
la sediul Casei creației populare a 
orașului București, este deschisă ex
poziția lucrărilor prezentate în faza 
orășenească a celei de-a 4-a bie
nale de artă populară, lată în foto
grafia noastră un colț din expoziție

Foto : M. Andreescu

economic superior
La începutul discuției noastre l-am 

rugat pe prof univ. dr. Vasile Raus- 
ser să ne înfățișeze optica dominan
tă prin care este privită astăzi, pe 
plan mondial, modernizarea învătă
mîntului economic și ce concluzii se 
desprind din analiza. în această 
perspectivă, a școlii superioare eco
nomice românești.

— Atît la noi, cît și în alte țări, 
punctul de vedere al multora dintre 
specialiști înclină spre susținerea 
ideii că economiștii trebuie să do- 
bîndeăscă o pregătire cu profil larg. 
In condițiile revoluției tehnico-știin- 
tifice, orice limitare a 
de pregătire specific 
conduce, inevitabil, la 
ulterioară de forțe și de 
derea adaptării continue 
tului la noile situații create în pro
ducție. Învățămîntul superior eco-«î 
nomic' a oferit absolvenților săig 
o pregătire adeseori limitată lag 
aspecte mărunte, puțin însemna
te în raport cu adevăratele 
sarcini economice, iar la rîndul lor,, 
conducătorii întreprinderilor „s-au 
abținut" să solicite economiștilor 
contribuția lor directă la soluționa
rea problemelor fundamentale, 
creînd impresia că învățămîntului 
economic îi revine sarcina să pregă
tească lucrători de birouri. Dacă ne 
gîndim la faptul că în momentul de 
față sistemul de predare reflectă mai 
mult sau mai puțin exact „practica"'

orizontului 
studentului' 

o cheltuială;- 
timp, în vc-- 
a absolven-

VIZIUNEA ETICA
A OPER EI
DE ARTĂ

Artistul a năzuit totdeauna către 
adevărul lăuntric. El a negat cu 
hotărîre granițele convenționalului ; 
s-a exprimat pe sine, total, neoco- 
lindu-și drama, îndoielile, durerea, 
contradicțiile. Numai prin această 
denudare și prin sinceritate de ac
cent l-a putut pune pe om in fata 
lui însuși, într-un suprem examen 
de conștiință, și numai astfel a putut 
restitui într-o operă multiplicitatea 
formelor realității din afară.

Literatura face mai cu deosebire 
în ultimele decenii, un loc din ce în 
ce mai însemnat preocupării anali
tice.

teresul general uman. Ne gîndim la 
Pietro Aretino și, mai ales la mar
chizul de Sade, acesta „redescoperit" , 
în ultimul timp și pus în valoare de ' 
cîțiva esteți occidentali.

De bună seamă. Pietro Aretino a| 
fost un artist, un poet și un scriitor" 
de incisivă vervă satirică. Și-a pus 
însă, după cuvîntul lui Oscar Wilde, 
geniul în viață — un geniu dezordo
nat — și talentul în opere. Portretul 
pe care i l-a creionat cîndva Remy 
de Goncourt este, de bună seamă, 
sugestiv. Ne întrebăm însă în ce mă
sură opera sa reușește să depășească 
interesul pur documentar pentru e-

puncte de vedere de |on B|BERI

Dar ajungem aci la o limită, în 
care se impun distincții, deopotrivă 
artistului și criticului : în adevăr, 
viața nu înseamnă transpunere 
directă a faptelor într-o operă de 
artă ; drama suferinței umane nu 
înseamnă descriere clinică ; sexuali
tatea nu implică amănunțirile rezer
vate medicinei legale. Cu deosebire, 
sînt excluse obscenitatea și porno
grafia. Ne aflăm în fața unei sepa
rări profunde între artist și scriito
rul de industrie literară, exploatînd 
curiozitățile nesănătoase și lascivita
tea unor cititori. Adevăratul artist 
are o altă atitudine mentală față de 
manifestările instinctive ale vieții și 
față de formele ei morbide decît 
literatul de scandal; el privește for
mele instinctive sau aberante ale vie
ții sub incidența unei viziuni gene
rale, 
caută 
rează 
poată 
tare artistică, la o ridicare de por
tativ, la o desprindere a semnificații
lor. la o viziune critică ; artistul 
introduce în viziunea sa o perspec
tivă general omenească, ia o atitu
dine, sugerează o dezbatere interi
oară, revelează un sens al destinu
lui uman, afirmă un sens etic. Am
biguitățile din La Religieuse a lui 
Diderot comportă o satiră socială, o 
atitudine etică, completînd magia 
artistică a unui scris nuanțat. Mor
bidul dostoievskian este tragic, re
velează noi perspective asupra sen
timentelor și suferințelor omenești. 
Toate aceste opere literare mărturi
sesc direct sau acoperit o nevoie de 
cunoaștere a realităților omenești, 
răsfrîng cava din fiorul existenței 
umane, suscită dezbaterea interi
oară. propria cunoaștere, înfățișînd 
o viziune nouă, particulară artistu
lui, asupra unei anumite ambianțe 
sociale și a condiției omenești, în 
general.

Nu vom 
valori în 
care, cum era și firesc, secolele. în 
riguroasa lor selecție a operelor 
după criteriul artistic al valorii și 
interesului uman, le-au pulverizat în 
uitare. Va trebui astfel să ne refe
rim, pentru exemplificare, la cele 
cîteva manifestări ale unei literaturi 
fără artă și fără adîncime ale ulti
melor decenii.

Am parcurs, cu interesul pur psi
hologic și cu imunitatea firească, 
față de atari lucrări, pe care mi-o 
acordă calitatea de medic psihiatru, 
un mare număr de cărți, aparținînd 
categoriei numite de germani Tri- 
vialroman ; niciodată nu am avut o 
mai dezolantă impresie de_ tristețe și 
descurajare decît parcurgînd conju
garea căznită de insanități ale aces
tor pagini Lipsa invenției și fante
ziei. a vervei și semnificației, plati
tudinea expresiei mîhneau.

Pe o treaptă medie între artă* șl 
maculatură literară se situează cîți- 
va artiști, bogat dotați, dar care, 
prin depărtare de omenesc și de au
tentic — cel puțin în unele dintre 
operele lor — și-au negat singuri in-

într-un anumit context social, 
să le vadă cauzele ce le gene- 
sau cele ce le fac să nu se 
dezvolta ; asistăm la o decan-

întîlni nimic din aceste 
lucrările licențioase, pe

firească,

pocă, cel puțin în ce privește lucră
rile sale licențioase.

Mai semnificativă ne apare litera
tura marchizului de Sade, readus în 
actualitate în ultimul timp și inspi- 
rînd, peste hotare, nu numai opere 
literare dar și imagini cinematogra
fice. Omul a fost, fără îndoială, un 
artist, dar și un mare bolnav ; a 
sfîrșit, de altminteri, într-un azil de 
alienați. Lectura unora dintre ope
rele lui și tocmai a acelora care sînt 
resuscitate interesează mai mult pe 
clinician decît pe artist — și pot a- 
vea, la rîndul lor. un interes exclu
siv documentar.. ”

Intîmpinarea esențială pe care o 
aducem unor atari producții literare 
nu este atît caracterul lor unilateral, 
al incidenței sub care autorii privesc 
viața, cît lipsa perspectivei centrale 
a viziunii umaniste, care este crite
riul etic. Repudiem, în această lite
ratură, luată adesea, din nefericire, 
drept model, de unii scriitori și ci
neaști, carența morală a atitudinii 
autorilor, lipsa de semnificație adînc 
umană a operelor. Lucrările în 
cauză pot avea un interes limitat1 și 
documentar de cunoaștere, nu au 
însă iradiere și adevăr omenesc de 
adîncime, nu dezvăluie o viziune 
umanistă integrală. Imaginea pe 
care o oferă asupra omului și a vie
ții este fragmentară și mutilată : 
imaginea unui mare bolnav mintal 
și a unei ființe definită prin absen
ța totală a simțului etic. Boala nu 
are, în unele dintre aceste opere, 
valoare de revelare a unor adîncuri 
sufletești, ci semnificația unor infir
mități incurabile, negatoare ale vie
ții ; sexualitatea este deviată, nu se 
integrează armonios într-o atitudine 
plenară 
în sine, 
ferințpi 
crimă.

Locul 
rare se 
din fund al bibliotecilor, acolo unde 
se aflau mai înainte de a fi fost cu
rățate de praf de cîțiva zelatori, în 
căutare de noutate. în fapt acești 
emuli au aflat calea cea mai comodă 
și mai puțin originală de a aduce 
o înțelegere de adîncime a vieții 
omenești : aceea de a dezgropa, din 
dorința de senzație, publicitate și 
scandal, sau din lipsă de inventivi
tate proprie, opere pe care secolele 
le-au părăsit uitării. Ar fi putut, de 
bună seamă, acești prospectori ai 
sufletului uman, dacă ar fi avut o 
înțelegere umanistă a culturii, să 
deschidă perspective către o înțele
gere totală, de adîncime a vieții, a 
sufletului omenesc, așa cum aceasta 
apare în prezent din frămîntarea 
vieții sociale și din formele mereu 
inedite ale 
să recurgă 
le propună

Criteriul 
deosebire valabil în culturile 
exprimă formele 
sociale. De aceea, viața noastră lite
rară nu are nevoie de atari îndrep
tare, cum sînt cele amintite mai sus.

noastră economică, că se acordă un 
loc prea larg „instrucțiunilor" care 
se schimbă înainte ca studenții să 
apuce să le vadă aplicate, ne. dăm 
seama că lipsește elementul esențial 
— studierea sintetică a faptelor și 
delimitarea concluziilor care se im
pun, pregătirea largă, aprofundată a 
studenților, direcționată pe o sarcină 
fundamentală. Avem nevoie nu de 
economiști care să cunoască perfect 
doar instrucțiunile în vigoare, care 
să fie specialiști în a ști ce prevede 
cutare sau cutare capitol sau para
graf, ci de specialiști capabili să-și 
dea seama de caracterul acestor 
instrucțiuni, de valoarea și de actua
litatea lor, și care să poată, ei înșiși, 
să elaboreze noi instrucțiuni atunci 
cînd acest lucru e necesar.

— In primul rînd — este de părere 
conf. univ. dr. Aurel Negucioîu, de
canul Facultății de științe economice 
din Cluj — cred că planurile, pro
gramele ar trebui să asigure cu ade
vărat cultivarea gîndirii economice, 
posibilitatea ca studenții să înțelea
gă pe deplin esența fenomenelor eco
nomice cu care vin în contact. Lu
cru pe deplin posibil, după opinia 
mea. prin stabilirea unui raport mai 
judicios între disciplinele de cultură 
economică generală și materiile pro- 
priu-zise de specialitate. O sumară 
analiză a conținutului actualelor pla
nuri de învățămînt ne arată că pon
derea disciplinelor de specialitate, 
inclusiv cele tehnologice este prea 
mare în raport cu cea a materiilor 
de cultură economică generală ; a- 
ceastă pondere reprezintă circa 50 la 
sută din numărul total al orelor la 
secția de economie a industriei, apro
ximativ 49 la sută la secția de eco
nomie a agriculturii și la secția de 
contabilitate. 54 la sută la secția de 
finanțe și credit. Să nu uităm apoi 
că unele discipline de specialitate 
sînt adesea nejustificat divizate și 
subdivizate, ceea ce favorizează în 
plus fărîmițarea și dispersarea pre
gătirii studenților. Nimeni, desigur, 
nu neagă rolul important al discipli
nelor cu caracter tehnic și tehnologic 
pentru formarea economiștilor. Dar 
un asemenea amestec prea puțin dife
rențiat conduce la formarea unor hi
brizi între economie și diverse știin
țe. Așa se face că unii absolvenți știu 
să facă foarte multe lucruri mărunte, 
dar sînt lipsiți de o concepție clară 
asupra ansamblului activității lor.

— In ultimul timp au luat ființă 
licee economice, funcționează, de a- 
semenea, școli tehnice cu profil eco
nomic — observa conf. univ. Con
stantin Nicolicioiu, decanul Facultă
ții de științe economice din Iași. în- 
vățămîntul superior economic se 
cere neapărat mai precis delimitat 
și diferențiat de acest învățămînt 
mediu. Cred că” unele probleme, ca
pitole și chiar discipline care în pre
zent fac parte din planul de învă
țămînt al facultăților, ar putea fi 
studiate în școlile cu profil mediu, 
iar în locul lor ar putea fi introduse 
noțiuni mai noi, moderne, privitoare 
îndeosebi la conducerea procesului 
de producție. Tot astfel, o serie de 
funcțiuni, cum sînt, de pildă, cele de 
contabili, statisticieni, merceologi, in
spectori pentru anumite verigi ale a- 
paratului financiar și bancar ș.a., pen
tru care astăzi în mod cu totul nejus
tificat și neeconomic sînt folosiți eco
nomiști, ar putea fi acoperite cu ab
solvenți ai învățămîntului mediu de 
specialitate. Printr-o mai precisă și 
chibzuită delimitare de sarcini, ab
solvenților învățămîntului superior 
le-ar reveni preocupări de mai mare

răspundere ca, de pildă, elaborarea 
și fundamentarea propunerilor de 
plan, organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, utilizarea unei 
tehnologii care să solicite manoperă 
cît mai redusă, găsirea de noi soluții 
și mijloace în vederea creșterii efi
cientei economice a producției etc. 
Or, în prezent, studenții nu sînt 
pregătiți să facă pe deplin față unei 
activități economice atît de' complexe.

în discuțiile purtate cu ocazia an
chetei de față au mai fost amintite 
două căi principale de modernizare 
și perfecționare a învățămîntului 
superior economic : adîncirea și îm
bogățirea disciplinelor existente ; in
troducerea unor noi discipline, al 
căror obiect și metode specifice au 
fost cristalizate în epoca modernă, 
cum sînt, de exemplu, calculul eco
nomic, mașinile de calcul, cibernetica 
economică etc.

Mai există încă unele cursuri 
se limitează să reia teze înve- 
sau moduri depășite de abor- 
a problemelor economice, care

care 
chite 
dare . .............. ,
rămîn la nivelul introducerilor gene
rale sau acordă un timp exagerat 
descrierii nude a faptelor — consi
deră conf. univ. dr. Aneta Spornic, 
prorector al Institutului d,e științe 
economice. „V. I. Lenin". Intilnim. 
bunăoară, destul de frecvent, cursuri 
de economii de ramură căre reiau 
probleme predate 1 la economia poli
tică. De pildă, problemele^, privind 
dezvoltarea planică a economiei, 
venitul național, progresul 
nic, productivitatea muncii,

perior, studentul să fie obișnuit să 
folosească, din prima zi, metode nu
merice și instrumente de calcul a- 
decvate. Trebuie să fie relevată clar 
ideea de a fundamenta o analiză eco
nomică pe 
mijloacele 
tuare a 
vărat că 
progres însemnat l-a marcat crea
rea Secției de calcul economic, 
în cadrul Institutului de Științe 
Economice. Dar, în comparație cu 
ceea ce este necesar, ponderea și în
semnătatea cunoștințelor predate, în 
momentul de față, în domeniul teh
nicii de calcul, rămîne redusă. în 
cadrul Institutului de Științe Econo
mice se resimte nevoia unei Secții de 
specializare în domeniul ciberneticii 
economice. La secțiile care nu sînt 
de specialitate, cursuri cu caracter 
general ar urma să prezinte tehnici
le esențiale în acest domeniu".

în dezbaterea de față au fost abor
date doar o parte din problemele pe 
care' le ridică perfecționarea învăță- 
mîntului superior economic. Discu
țiile largi, studiile întocmite pe 
această bază se cer aprofundate și 
fructificate în perspectiva delimitării 
și aplicării . celor mai eficiente me
tode - de Tîmbunătățire a acestei im
portante ramuri a învătămîntului.

Mihai IORDĂNESCU

UNDE VA
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a existenței, ci devine scop 
obsesie, provocatoare a su- 
-și '(adesea a impulsiei la

unor atari producții lite- 
definește singur, în raftul

geniului uman — decît 
la formele desuete și să 
drept model.
umanist ne apare cu 

care 
unor noi așezări

teh- 
ș.a. 

conțin elemente care pot fi gă
site cam la fel prezentate în unele 
cursuri. în locul acestor elemente 
s-ar nutea introduce problemele noi 
ale disciplinelor respective, Tratarea 
diferențiată, abordarea creatoare a 
acestora ar cultiva la studenti ten
dința autoperfecționării continue. Dat 
fiindcă începînd cu anul viitor se 
prevede înlocuirea actualelor lucrări 
cu proiecte de diplomă, ar fi 
cred introducerea obligației ca 
dentii să întocmească proiecte 
mestriale sau anuale. începînd 
anul IV. la disciplinele de speciali
tate.

— Dacă privim retrospectiv evolu
ția societății umane din ultimele dece
nii ale secolului nostru — intervine 
prof. univ. dr. Haralambie Ionescu, 
șeful catedrei de matematică de la 
I.S.E.. nu e greu de observat că dez
voltarea impetuoasă a tehnicii mo
derne și pătrunderea acesteia cît mai 
adînc în activitatea de producție au 
dat științelor matematice un impuls 
teoretic fără precedent. Este firesc 
deci ca instrumentul matematic ca 
atare să devină indispensabil științei 
economice, și cel puțin tot atît de 
firesc și necesar e ca studiul mate
maticii să solicite o lărgire și apro
fundare considerabilă în'cadrul învă-: 
țămîntului superior economic. Tre
buie să se ofere tinerilor fundamen
tul teoretic necesar aplicării în eco
nomie a celor mai moderne metode 
și procedee de calcul. Ele se cer însă 
preluate și finalizate practic în ca
drul catedrelor de profil cum sînt’ 
catedra de calcul economic și ciber
netic. statisticile de ramuri (indus
trială, agricolă, a construcțiilor etc.)

Dr. Drăgoș Vaida, director adjunct 
științific al Centrului de calcul 
economic și cibernetică economi
că București, ne-a declarat : „Me
todele matematice de calcul și 
stalatiile de mecanizare și 
automatizare a prelucrării datelor 
găsesc în economie numeroase apli
cații. Din, aepsti..Hlptiv este impor-, 
tant ca.,în-învățămîntiil economic su-

De curînd, ziarul nostru a publicat ancheta „Unde vă întîlnîțî cu 
trecutul1', consacrată valorificării largi a unor monumente istorice și de 
artă din tara noastră. Problema abordată a trezit un larg interes în 
rîndul cititorilor, pe adresa redacției sosind numeroase scrisori. 
Unele dintre ele, subliniind importanta includerii în circuitul inte
resului public a monumentelor de cultură pe nedrept ignorate, semna
lează și alte vestigii de cultură, de o deosebită valoare, despre care 
publicul larg știe încă prea puține lucruri. Publicăm mai jos părerile 
unui cititor.

Am urmărit cu mult interes cele 
publicate de „Scînteia" în ancheta 
întreprinsă sub titlul „Unde vă în- 
tîlniți cu trecutul", iar faptele și ide
ile pline de adevăr și dreptate, aflate 
în rîndurile citite, mi-au adus în
minte gînduri avute cîndva și pe
care le aștern acum în cele ce ur
mează.

În toamna ;anului 1965, cînd am

— Drumuri și popasuri. — Emisiune turistică
— Buletinul circulației rutiere.
— Pentru copii și tineretul școlar : „Un buchet de flori". (De 

Ziua învățătorului).
— Pagini de istorie : „Lupta dreaptă a vitejiei".
— Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic.
— Studioul muzical.
— Reportaj ’67 : „Poarta spre stele
— Reflector.
— Filmul artistic „Recrutorul".
— Panoramic.

început la Teatrul Național repetiți
ile piesei „Doamna lui Ieremia", 
ca meritat omagiu adus marelui sa
vant și pasionantului om de teatru, 
acea „minte mare" a poporului 
nostru românesc, care a fost Nico- 
lae Iorga, de la a cărui moarte tra
gică, absurdă și nelegiuită, se împli
neau 25 de ani. am mers cu colecț.ivul 
de interpreți la Vălenii de Mtirite. 
Mergînd cu autobuzul teatrului, am 
retrăit amintirea „Universității 
populare" întemeiate de profesorul 
N. Iorga. Revedeam cu ochii .minții : 
Tipografia „Datina Românească" și 
pe bătrînul său maistru Onciul — 
care singur știa să descifreze slova 
profesorului — sala „Universității 
populare" cu scena ei de pe care în 
fiecare zi, la ora 11, ne vorbea Ni
colae Iorga, „Școala de misionare", 
„Așezămîntul de artă populară" în 
care se învățau arta olăritului și a 
ceramicei, „Teatrul în aer liber" — 
toate în acest orășel, care dintre toa
te locurile legate de amintirea și 
activitatea lui Nicolae Iorga. a păs
trat cel mai deplin prezența sa co- 
vîrșitoare.

Am ajuns la Văleni. Am vizitat, 
împreună cu colegii mei, 
ție greu de descris. Casa 
unde atît de minunat a 
cută întreaga atmosferă 
de muncă, de lumină, 
de curățenie, de modestie, de dem
nitate, de așezare românească. într-o 
clădire mai nouă din curte se va 
întemeia un muzeu, dar pe care nu 
l-am putut vedea nefiind terminat. 
(Am mai fost la Văleni, în vara lui 
’66, dai' muzeul tot nu se inaugurase 
încă. Păcat !).

I-am luat pe colegii mei actori 
să-i duc să vadă sala „Universității 
populare". Nu mai e cum a fost ! 
A fost transformată ! în ea funcțio
nează un cinematograf. Nu cred că 
era nevoie neapărat ; peste drum, la 
cîțiva pași s-a clădit o sală nouă, 
mult mai încăpătoare, a căminului 
cultural, unde s-ar putea viziona și 
filme. Și orice mi s-ar spune nu 
cred că a fost gîndit bine cînd s-a 
trecut la transformarea totală, zidin- 
du-se vechea ușă din stradă, întor- 
cîndu-se sala pe dos și pentru a se 
face holul de intrare a cinematogra
fului. dărîmîndu-se mica scenă a 
fostei săli de cursuri. Păcat !

La „Universitatea populară" din 
Văleni, după o zi nlină, seara, teatrul

O SPARTACUS — film pentru ecran panora
mic : PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
© MAIORUL ȘI MOARTEA : REPUBLICA 
(completare Jucării) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ;
19,15; 21,30, GRĂDINA DOINA (completare Ori
zont științific nr. 5) — 20,30.
• ȘAPTE BĂIEȚI ȘI O ȘTRENGĂRITĂ — ci
nemascop : LUCEAFĂRUL — 
16,30 ; 18,45 ; 21, BUCUREȘTI -
16.45 ; 19 ; 21,15, ARENELE 
20,30, STADIONUL DINAMO
• PE GHEAȚA SUBȚIRE — 
bele serii) : CAPITOL — 9,30 ; 
dină — 20,30.
e PRINTRE VULTURI — cinemascop : FESTI
VAL (completare Orizont științific nr. 5) —
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 
20,15, GRIVIȚA (completare O uzină de lapte) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, GLORIA (comple
tare Aluminiul) — 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS (completare Orizont științific nr. 4) —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21; la grădină — 20,30. 
O STAN ȘI BRAN GEMENI : CINEMATECA —
10 ; 12 ; 14.
® VIAȚA LA CASTEL : VICTORIA — 9; 12; 
15; 18; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.45 ; 21,15 (la ambele completarea Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în regiunea 
Ploiești), BUCEGI (completare Dacă treci rîul 
Selenei) — 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la 
grădină — 20.30.
© IERBURI AMARE (completare George Coș- 
buc, cîntăreț al pămîntului românesc) — 9,30 ; 
12,15 ; 15 ; ZORBA GRECUL — 18 ; FALSTAFF
— 21 : CENTRAL.
© BANDA DE LAȘI : LIRA (completare Isto
ria unui manuscris) — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20.30.
« TIMIDUL : LUMINA (completare Orizont ști
ințific nr. 4) — 9,15 ; 11,30; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,45.
• CĂLĂREȚUL DEASUPRA ORAȘULUI (com
pletare Duska) — 15,30 ; 18 ; SOȚII ÎN ORAȘ
— 20,30 : UNION.
® PROGRAM PENTRU COPII ; DOINA — 
9; 10.

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
- 9 ; 11,15; 13,30 ;
LIBERTĂȚII — 
— 20,30.

cinemascop (am- 
13; 17,15, -la gră-

• NU SÎNT DEMN DE TINE : DOINA (com
pletare Orizont științific nr. 4) — 11,15 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15.
o MONDO CANE — ambele serii : TIMPURI 
NOI (completare Strănutul) — 9,30 — 20 în 
continuare.
o JUDEX : GIULEȘTI (completare Gimnastul) 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
e PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cine
mascop : FEROVIAR (completare Uneltele gîn-

mon

cinema
dirii) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCEL
SIOR (completare Judecata lui Paris) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, MODERN (com
pletare Jucării) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 
21,15.
© WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : 
DACIA — 7,30 — 20,30 în continuare.
O DENUNȚĂTORUL : BUZEȘTI (completare 
Dacă treci rîul Selenei) — 15,30 ; 18 ; la grădină
— 20,30, MUNCA — 15; 17 ; 19 ; 21, VOLGA
(completare Judecata lui Paris) — 8,30 ; 11 ;
13,30 ; 16; 18,30 ; 21.
C CIMARON — cinemascop : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE (completare Cristale fără 
taine) — 15,15 ; 18 ; 20,45.
• JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — ci
nemascop : UNIREA (completare Al doilea eu)
— 15,30 ; 18; la grădină — 20.30.
© EL GRECO — cinemascop : FLACĂRA (com
pletare Tensiune înaltă Ia Bechet) — 15,30 ; 18 ; 
20.30.
e JUANA GALLO : VITAN — 15,15; 18.
i» DOCTOR PRATORIUS — cinemascop : MIO
RIȚA (completare Dacă treci rîul Selenei) — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16; 18.30 ; 20,45. FLAMURA
(completare Jucării) — 9 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;

20,30, GRADINA MOȘILOR (completare Che
marea vulcanilor) — 20,15.
© FERNAND COW-BOY : POPULAR (comple
tare Trezirea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O MOARTEA VINE PE PLOAIE : AURORA 
(completare O uzină de lapte) — 9 ; 11,15 ; 13,15;
15.45 ; 18 ; 20,15 ; la grădină — 20,30.
® ANGELICA ȘI REGELE — cinemascop : 
ARTA (completare Orizont științific nr. 5) —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21 ; la grădină —
20.30, PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
© FANTOMA DIN MORISVILLE : MOȘILOR 
(completare Chemarea vulcanilor) — 15,30 ; ■ 18.
9 BUMERANGUL — cinemascop : COLENTI- 
NA (completare Protecția broaștelor) — 15,30 ;
17.45 ; 20.
e MONTPARNASSE 19 : FLOREASCA (com
pletare Strănutul) — 9 ; 11,45 ; 15 ; 18 ; 20,45.
© NOTRE-DAME DE PARIS — cinemascop : 
RAHOVA (completare Strănutul) — 15,30 ; 18 ; 
la grădină — 20,30.
® SPIONUL — cinemascop : PROGRESUL 
(completare Schiurile fermecate) — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• căsătorie în stil italian : drumul 
SĂRII — 15,30 ; 17,45 ; 20.
O UN FILM CU O FATĂ FERMECĂTOARE : 
COTROCENI (completare Portrete) — 15,30 ;
18 ; 20,30.
9 VIAȚĂ DIFICILĂ : GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20,30.
® UN LUCRU FĂCUT LA TIMP : GRĂDINA 
VITAN — 20,30.
o ULTIMA CAVALCADĂ SPRE SANTA CRUZ: 
GRADINA COLENTINA — 20,30.
• SOȚIE FIDELĂ : GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC (completare Povestea leului) — 20,30.
© ALBĂ CA ZĂPADA ȘI CEI ȘAPTE SAL
TIMBANCI : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
» A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® RIO CONCHOS — cinemascop : VIITORUL 
(completare Păsările dragostei) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
© OMUL FĂRĂ PAȘAPORT: FERENTARI 
(completare Orizont științific nr. 3) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.

era una din activități, în mod deo
sebit prețuită. Pe scena aceea mică 
(care azi nu mai e) au apărut actori 
ca Ion Manolescu. Maria Filotti, Va- 
sile Brezeanu. Mihai Popescu, N. Gar- 
descu, Titus Lapteș și alții. Mi-a p .• 
rut tare rău că nu mai puteam ăă 
arăt colegilor mei de la Național cum 
erau sala și scena.

Dar să mergem să vedem fosta,, 
pografie „Datina Românească". „F<?„_ 
ta" pentru că nu mai e 1 în locul ei 
e duțgherie. Sigur că locuitorii Văle
nilor aveau neapărată nevoie de o 
dulgherie — dar poate că ar fi 
avut și de o „tipografie" și mai ales 
de „Datina Românească" a lui N. 
Iorga. Și cred că pentru dulgherie 
se putea găsi un alt local. De ce să 
dispară un loc unde ne puteam întîlni 
cu trecutul?

Și fiindcă noi (vizitatorii de atunci) 
sîntem oameni de Teatru, ’să mergem 
să vedem locul unde s-a desfășurat 
o altă însemnată activitate, inițiată 
de Nicolae Iorga la Văleni : Teatrul 
în aer liber e destul de departe, pe 
malul Teleajenului. Pe drum leTam 
povestit colegilor mei cum în ora 
preumblărilor sale din amurgul unei 
zile de muncă, Nicolae Iorga a des
coperit un amfiteatru natural și 
acolo a luat ființă „teatrul în aer. li
ber". într-o conferință la Radio, pro
fesorul spunea : „A fost primită cu 
interes și plăcere întîia reprezentație 
de teatru în aer liber la noi (...) La 
Vălenii de Munte unde regula în tot 
ce se face e cea mai mare discreție, 
modestie, am ales o coastă de deal 
potrivită și pentru public... ne-a a- 
tras frumosul orizont ce se desface 
de acolo, lunca bogată în sălcii, ude 
se pot ascunde ca în niște culi( 
turale artiștii, rîul a cărui ci, < se 
simte după aceste tufișuri și îfi^Zîrșit 
înaltul deal acoperit de păduri (...) 
Scopul ce l-am avut în vedere n-a 
fost numai să se mai adauge o dis
tracție pentru ascultătorii cursurilor 
de vară, ci acela, stăpînind totul, 
de a chema și prin acest mijloc, mai 
potrivit decît multe altele, poporul 
acesta la o viață sufletească mai 
înaltă".

Acesta a fost rostul „teatrului în 
aer liber", ne care și l-a îndeplinit 
cu prisosință în cele trei veri de 
existentă, dîndu-se cîte 5—6 repre
zentații pe vară, la care participau 
(fără nici o plată) mii de țărani? din 
multe sate, care s-au adăugat la 
populația de la Văleni și mii de mun
citori de la Ploiești și schelele de pe 
Valea Prahovei, cursiști ai „Universi
tății populare", profesori și oameni 
de teatru. ,

Nu numai că nimeni nu s-a învred
nicit — așa cum s-ar fi cuvenit — 
să pună o inscripție, dar „amfitea
trul" natural nu mai e, un dîmb din 
cele ce-1 formau a fost săpat, dărî- 
mat complet — era desigur nevoie 
de nisip — „scena", culisele naturale, 
„lunca bogată în sălcii" a fost tăiată!, 
iar locul unde se desfășurau repre
zentațiile nu mai este acea pajiște 
verde, ci un teren nisipos și mlăști
nos, inundat — desigur fiindcă s-au 
tăiat sălciile. Zadarnic căutam să le 
explic colegilor mei cum se montau 
spectacolele, unde stăteau miile de 
spectatori, nu înțelegeau și nu‘înțe
legeam nici eu de ce s-a distrus o 
astfel de operă a naturii, descoperită 
printr-o genială intuiție de profeso
rul N. Iorga -r și unde începțțse o 
atît de rodnică .activitate artistică. 
...Poate că noi cei mai bătrîni trăim 
din amintiri. Dar nici pentru cei mai 
tineri sau pentru cei care nu au pu
tut cunoaște de aproape clocotitoarea 
activitate culturală de la Vălenii de 
Munte, nu ar fi rău. cînd vin să-l vi
ziteze (O.N.T.-ul organizează dese 
excursii aici) să li se poată spune, nu 
numai : aici. în această casă a locuit 
profesorul N. Iorga. ci și : iată, aici 
se țineau cursurile „Universității 
populare" ; pe această scenă au jucat 
atîția mari actori : aici a fost tipo
grafia „Datina Românească". înte
meiată de profesorul Iorga. aici a fost 
„Așezămîntul de arte populare", aici. 
„Teatrul în aer liber".

Nu ar fi rău deloc — ba chiar 
foarte bine — mai ales dacă aceste 
activități, sau măcar o parte, ar con
tinua. Ar fi rău dacă s-ai’ continua 
anual cursurile „Universității popu
lare". dacă s-ar relua tradiția specta
colelor de „teatru în aer liber", sau 
s-ar reface tipografia „Datina Româ
nească". unde să se tipărească lu
crări de „datină românească" ?

Nicolae MASSIM
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răsfoind presa străină

Alegerea a fost făcuta
Prim-vicepreședintele Consiliulii' 

de Miniștri al Republicii Socialiști 
România, Ilie Verdeț, a primit jO 
în audiență pe ambasadorul extrai 
ordinar și plenipotențiar al Repu| 
blicii Islamice Pakistan, Ahsan-ulj

Huque, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din România:

A participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Cronica zil©i eraeasssssaeate
Joi seara a plecat la Geneva i 

delegație condusă de Traian Pop 
adjunct al ministrului învățămîn 
tului, care va participa la lucrării 
celei de-a 30-a sesiuni a Conferiri! 

.. ței internaționale de instrucțiuni 
publică organizată de UNESCtj 
și Biroul

...ducație (B.I.E.)

ales de pe acum: ele 
luptă pentru indepen
dență națională și pace. 
Dar independența na
țională înseamnă res
pingerea în același timp 
a americanilor ca și a 
administrației ce ascul
tă de ordinele lor. Des
pre acest fenomen vor
bește de la sine exem
plul budiștilor. Bonzul 
Tam Chau. în mod des
chis alături de ameri
cani, și-a văzut adepții 
din zi în zi impuținin- 
du-se. Grupul Vinh- 
Nghiem, care îi era în 
mod obișnuit favorabil, 
s-a îndepărtat de dînsul. 
Iar Institutul pentru 
propagarea credinței 
condus de bonzul Thien 
Hoa și sprijinit de șeful 
suprem al Asociației 
budismului unificat, se 
opune cu hotărîre răz
boiului american ca și 
administrației de la 
Saigon.

în ce privește masele, 
deși nu au posibilitatea 
să-și exprime liber as
pirațiile, ele se mani
festă din ce în ce mai 
vizibil. Există o opinie 
publică ce se dezvoltă, 
violent ostilă fată de 
ocupația americană sub 
toate formele ei".

vietnameză : situația
de la fața locului. Lup
tele se desfășoară pe 
toate fronturile. Chiar 
și în delta Mekong, 
relativ calmă în timpul 
sezonului uscat, încep 
să se desfășoare lupte la 
Can Tho, Tran Vinh... 
unde diviziile șubrede 
ale generalului Ky au 
suferit mari înfrîngeri. 
Quang Tri în nord, 
Pleiku în centru, conti
nuă să fie supuse unor 
puternice presiuni din 
partea Frontului Na
țional de Eliberare. Aici 
și trupele americane 
au bătut recordul în 
pierderile lor săptămî- 
nale. de altfel savant 
dozate în comunicatele 
militare ale generalului 
Westmoreland.

In pofida acestei- si
tuații, protejații ameri
canilor își permit luxul 
disensiunilor din ce in 
ce mai ascuțite în lupta 
pentru putere. Evident, 
populația îi detestă în 
mod egal. Expresia ur
mătoare a unui ziarist 
vietnamez ne dă o ima
gine în acest sens : „Nu 
putem alege intre diavol 
și satană !“ în orice caz 
principalele forțe poli
tice de la Saigon au

Săptămânalul „LA 
TRIBUNE DES NA
TIONS" scrie următoa
rele despre bătălia în
cepută pentru fotoliul 
prezidențial de la Sai
gon :

„La mai bine de două 
luni de la «alegerile 
prezidențiale», asistăm 
la o altercație tragi
comică între candidații 
civili și militari. Re
ține atenția îndeosebi 
partida strînsă dintre 
cei doi generali, Thieu 
și Ky. Pentru moment 
lupta se duce încă prin 
interpuși, respectiv prin 
intermediul organelor 
de presă fidele unei ta
bere sau celeilalte. în 
ce privește civilii, sînt 
vreo cinci pentru acest 
post, atit de invidiat. 
Sarea acestei farse 
constă în faptul că fo
toliul prezidențial este 
atit de mîncat de carii 
îneît unul din candi
dați — generalul Ky — 
cere încă 140 000 de sol
dați americani pentru 
a-1 putea ține în pi
cioare.

Nu se știe ce se crede 
la Washington, dar la 
Saigon lucrurile se iau 
în serios. Căci există o 
constantă in problema

unor rodnice bilanțuri, a unor mari 
bucurii pentru care noi dascălii ne 
.exprimăm nețărmurita dragoste 
față de Partidul Comunist Român. 
S-a creat în patria noastră o școa
lă pe măsura marilor dimensiuni 
ale construcției socialiste, bun ai 
întregului popor, izvor de cultură 
și civilizație pentru toți cetățenii 
țării, indiferent de naționalitate. Ca 
și ceilalți colegi ai mei, am sădit 
în mințile și în inimile elevilor cu 
litere de neșters frăția și prietenia. 
Sînt sigur că în aceste inimi va 
înflori mereu dragostea nețărmu
rită față de patria noastră socialis
tă, hotărîrea fermă de a sluji cu 
devotament minunatul nostru po
por".

Mulțumind pentru înalta distinc
ție acordată, profesorul emerit 
Constantin Dinculescu — rectorul 
Institutului politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“ din București — s-a re
ferit în cuvîntul său la grija deo
sebită pe care o poartă partidul și 
guvernul dezvoltării învățămîntu- 
lui de toate gradele, oglindită în 
gratuitatea completă a învățămîn- 
tului, în creșterea rapidă a bazei 
sale materiale, in continua îmbu
nătățire a conținutului acestuia, în 
perfecționarea pregătirii cadrelor, 
în' contimtare, el a spus : „Prezen
ța. conducătorilor paytiduluj și sta- 

. tți.lui nostru în niijlocui studenților 
și. cadrelor didactice la deschide
rea ânului universitar, îndrumările 
prețioase date și cu acest prilej au 
întărit și mai mult hotărîrea noas
tră de a munci fără preget pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce ne revin 

. în,, instruirea și educarea viitorilor 
specialiști".

Vorbitorii și-au exprimat recu
noștința față' de partid și guvern 
pentru grija ce o poartă educato
rilor tinerei noastre generații, an- 
gajîndu-se să-și sporească efortu
rile pentru ridicarea continuă a 
școlii, a contribuției sale în opera 
de construire a socialismului în 
patria noastră.

La sfîrșitul solemnității, condu
cătorii de partid și de stat s-au în
treținut cordial cu cei prezenți.

Pentru activitatea îndelungată și 
merite deosebite, precum și pentru 
contribuția adusă în dezvoltarea 
învățămîntului de cultură genera
lă, profesional și tehnic și a învă
țămîntului superior s-a conferit:

Titlul de „ÎNVĂȚĂTOR EMERIT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA" tovarășilor : Ion E. Bal- 
mus — Școala generală Topalu-Hîr- 
șova, Cezar V. Bahrim, Liceul pe
dagogic Galați, Mihai St. Bîrcă, 
Șșpala generală Lupoaia-Zalău, Iu- 
liana F.. Borbely, Școala generală 
Micula-Satu Mare, Nicolae C. Budac, 
Școala generală Streza-Cărțișoara- 
Făgăraș, Teodor V. Bugnar, Școala 
generală Dragu-Huedin, Andrei A. 
Buzas, Școala generală Măgherani- 
Tirgu Mureș, Leon M. Bour, Școala 
generală Bălăceana-Gura Humoru
lui, Ștefan I. Caraman, Școala ge
nerală Cîineni-Făurei, Constantin N. 
Căruțașu, inspector, Secțiunea de în- 
vățămînt raionul Huși, Paraschiva I. 
Ciuleanu, Școala generală nr. 21 
Ploiești. Bela A. Deak, pensionar 
Pava-Zăbala-Tg. Secuiesc, Ion Gh. 
Dudă, inspector, Secțiunea de învă- 
țămînt regiunea Dobrogea, Necuiai 
T. Dughir, Școala generală nr. 24 
Iași, Vasile N. Dumitru, Liceul „Ilie 
Pintilie" Cîmpina, Mircea D. Fanea, 
inspector, Secțiunea de învățămint 
raionul Luduș, Constantin M. Fuioa- 
gă, Școala gbnbrală h'r. 11 Marginea- 
Bacău, Ida 'GMFfafer’/'Sedala gene
rală nr. 11 Oradea, Alexandrina I. 
Ganea, inspector Secțiunea de învă- 
țămînt raionul V. I. Lenin București, 
Petre P. Grosoiu. Școala generală 
Belciug Necșești-Roșiori de Vede, 
Magdalena A. Guran, Liceul pedago
gic Arad, Grigore I. Huiculescu, 
pensionar Vădeni-Tg. Jiu, Eugenia 
N. Iliescu, Școala generală Clondiru- 
Mizil, Constantin N. Ionescu, Școala 
generală nr. 2 Turda, Maria I. Iones
cu, Școala generală Gîtciha-P. Neamț, 
Marin M. Jilcu, pensionar Malu 
Mare-Craiova, Mihail M. Limbășan, 
Școala generală nr. 1 Mediaș, 
Ion P. Mihăilă, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular raionul Pitești, Georgeta 
Ecaterina Moșoianu, pensionară 
București, Marton S. Miklos, Școala 
generală Plăieșii de Jos-Ciuc, Petru 
I. Miheș. Școala generală Meziad- 
Beiuș, Gheorghe T. Munteanu, Școa
la generală Vîrlezi-Bujoru, Maria C. 
Panait, Școala generală Albești-Slo- 
bozia, Marin T. Păunescu, pensionar 
Siminic-Craiova, Mihail N. Păstră- 
mescu, pensionar Adjud, Tudor Gh. 
Petre. Școala generală nr. 2 Urziceni, 
Maria I. Petrașcu, Școala generală 
nr. 1 Timișoara, Zoe M. Petrescu, 
Școala generală nr. 4 Călărași, Eca

terina I. Pieleanu. Școala generală 
nr. 124 București, Ilariu D. Popescu, 
Școala generală nr. 114 București, 
Gavril C. Popovici, Școala generală 
Idicel Sat-Reghin, Gheorghe I. Pum- 
nea, Școala generală nr. 13 Sibiu, 
Alexandru I. Radu, Școala generală 
nr. 11 Constanta, Avram C. Rusu, 
Școala generală Criș-Brad, Teodor F. 
Sandu, Liceul Măneoiu-Ungureni-Te- 
leajen, Ioan I. Sava, Școala generală 
Jina-Sebeș. Petru Gr. Sirnion, Școala 
generală Baineț-Rădăuti, Radu St. 
Sia, inspector Secțiunea de învăță- 
mînt raionul Costești, Alexandru T. 
Stan, pensionar Smeeni-Buzău, Va
sile I. Supuran, activist la Comitetul 
regional P.C.R. Hunedoara, Gheor
ghe I. Șincai, Școala generală nr. 6 
Baia Mare, Nicolae Gh. Teodoreseu, 
pensionar Mușetești-Curtea de Argeș. 
Ioan V. Trofin, Școala generală Scîn- 
teia-Negrești, Vasile Th. Vasiliu 
Stațiunea republicană a tinerilor na- 
turaliști Timișoara, Stefania M. Vlă- 
doiu, Liceul Tg. Cărbunești-Gilort, 
Francisc M. Wild, inspector Secțiu
nea de învățămint raionul Lipova.

Titlul de „PROFESOR EMERIT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA" tovarășilor : Nicolae A. 
Alexandrescu, pensionar Buzău, Vic
tor M. Apostol, Liceul „N. Bălcescu"- 
Craiova, Crlstică Gh. Anton, 
Liceul agricol special nr. 1 
București, Gheorghe S. Atana- 
siu. prof. univ. la Universita
tea București, Nicolae V. Bălan. Li
ceul nr. 1. Ploiești, Liliana T. Barbu, 
Liceul nr. 2 Constanta, Dumitru N. 
Brahariu, Liceul Âbrud-Cîmpeni, 
Vladimir Butureanu. prof. univ. la 
Institutul de medicină și farmacie 
Iași, Constantin Gh. Cârlănescu, 
Grupul școlar tehnic construcții 
București, Jeana R. Christu. Liceul 
nr. 10 București, Alexandru N. 
Cristescu, Liceul pedagogic Pitești, 
Florian A. Creteanu, Liceul Unirea- 
Turnu Măgurele. Ioan L. Creangă, 
prof. univ. la Universitatea „Al. I. 
Cuza“-Iași. Aurel Clupe. prof. univ. 
la Institutul de arte plastice „Ion An- 
dreescu“-Cluj, Ioan I. Curea, prof, 
univ. la Universitatea Timișoara, 
Valeria V. Cucuiat, Școala generală 
Sătmărel-Satu Mare, Eugen Gh. 
Cumpătă. Școala generală nr. 92 
București, Mihail I. Gușiță. pensio
nar Turnu Severin, Aurora S. De
metrescu, Liceul nr. 3 Sibiu, Cos- 
tache Dima. pensionar București, 
Constantin N. Dinculescu. prof. univ. 
Institutul politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" București, Alexandru L. 
Drăgușoiu. Grupul școlar agricol 
Oradea. Elena Stela O. Dumitrescu, 
Liceul „N. Bălcescu“-Brăila, Ștefan 
I. Duțulescu. oensionar Craiova, Ioan 
P. Enășescu, Școala generală Curtea- 
Făget, Ecaterina D. Faur, Liceul nr. 
1 Galați. Valeria A. Ferencz, Liceul 
nr. 10 Timișoara, Elena I. Flondor 
Liceul nr. 15 București. Grigore V. 
Găzdac Liceul „Gh. Coșbuc" Nă- 
săud, Gheorghe N. Grigoraș Liceul 
nr. 3 Galați, Carolina I. Horea, Li
ceul nr. 2 Oradea. Constantin N. 
Iancu, pensionar Dorohoi, Constan
tin L. Ioachim, pensionar București, 
Dumitru Jarnea, pensionar București, 
Lajos L. Kiss, Liceul Tg. Secuiesc, 
Florica P. Luță, Liceul „Dr. P. Gro
za" Odorhei, Ioan T. Lupaș, prof, 
univ. la Universitatea „Babeș-Bo- 
lyai" Cluj, Ecaterina V. Mărgineanu, 
Liceul „N. Bălcescu" București, Au
gustin I. Matei, Liceul „Emil Raco- 
viță" Cluj, Eugenia T. Munteanu, 
Școala generală nr. 2 Vaslui, Ștefan 
Nădășan, prof. univ. la Institutul po
litehnic Timișoara, Nicolae I. Ni- 
colaescu. Liceul pedagogic Cîmpu- 
lung-Muscel, Dumitru A. Năstășel, 
Liceul Buftea-Răcari, Nicolae N. 
Pavel, pensionar Brașov, Ștefănică 
T. Petrescu, Liceul „Gh. Lazăr" 
București, Alexandru T. Popescu, 
prof. univ. la Institutul politehnic 
„Gh. Gheorghiu-Dej" București, Mir
cea Dan, T. Pavelescu, Liceul „T. Vla- 
dimirescu” Tg. Jiu, Anton B. Palffy, 
pensionar Tg. Mureș, Dan Gh. Po
pescu, Liceul nr. 1 Lugoj, Mihai Gh. 
Poenaru, Liceul nr. 1 Roman, Ale
xandru I. Roșea, prof. univ. la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" Cluj, 
Constantin Rădoi, pensionar Bucu
rești, Marin I. Rădulescu, Școala 
profesională mecanici agricoli Gă- 
ești, Dan Radulescu, prof. univ. pen
sionar Cluj, Marla C. Săvulescu, Li
ceul „I. Creangă" București, Victor 
D. Solomon, pensionar Deva, Ilie I. 
Stănculescu. Liceul pedagogic Pitești, 
Ludovic I. Szabo, prof. univ. la In
stitutul de teatru Tg. Mureș, Petru 
Gh. Todicescu, pensionar Botești- 
Hordniceni-Fălticenl. Dumitru A. 
Tihan, Grupul școlar Unirea Bucu
rești, Ion C. Teodoreseu, prof. univ. 
pensionar București, Nicolae P. Tane, 
pensionar Buzău, Petra N. Vlaicu, 
Liceul nr. 2 Giurgiu, Nicolae C. 
Zaharia, pensionai lași, Gheorghe C. 
Zapan. prof. univ. la Universitatea 
București.

Prin același decret au fost de
corați cu ordine ale Republicii 
Socialiste România un număr de 
129 tovarăși. Cu prilejul Zilei în
vățătorului au fost distinși, de ase
menea, cu medalii 227 tovarăși.

(Agerpres)

Azi — a arătat vorbitorul — în 
condițiile noi create de partid, în
vățătorii și profesorii de pe întin
sul patriei muncesc cu entuziasm 
pentru formarea unui tineret pre
gătit multilateral și temeinic, în
suflețit de un înalt patriotism. Căr
turarul — și dați-mi voie să așez 
printre cărturari și pe neobositul 
dascăl — trebuie să fie călăuzit în 
munca lui -de această forță mobili
zatoare care o constituie idealul so
cialist, singura capabilă să dea un 
conținut etic activității umane și 
un sens major vieții".

Primind titlul de „Profesor eme
rit" — a spus în cuvîntul său prof. 
Aurora Demetrescu — mă întorc 
cu gîndul la șirul lung de ani ce 
măsoară acea parte a vieții mele 
îp care am îndeplinit misiunea de 
a cultiva sufletul și mintea școla
rilor, tinere vlăstare ale patriei. 
Noi, învățătorii și profesorii, ne 
obligăm să dăm societății an de an 
tineri eulți, spirite însetate de cu
noaștere — fiind conștienți că oa
menii pe care îi formăm vor trebui 
să dea viață visurilor celor mai en
tuziaste, sarcinilor complexe ale 
construcției socialismului și comu
nismului în țara noastră.

„Școala românească — a spus 
învățătorul Constantin Tîlvescu — 
se poate mîndri cu o bogată parti
cipare la făurirea tezaurului spiri
tual al națiunii noastre. Ne-a re
venit nouă înalta cinste de a con
tinua opera înaintașilor pe un plan 
superior, într-o nouă societate și 
într-o nouă epocă. Dacă mă întreb 
ce este esențial pentru a ne desă- 
virși menirea de dascăli, după -10 
de ani de slujire neîncetată a șco
lii românești, cred că răspunsul nu 
poate fi decît unul singur: conti
nua pregătire și perfecționare, dă
ruirea și pasiunea profundă pen
tru cultivarea minții și inimii ce
lor ce ne-au fost încredințați spre 
educare, sădirea in sufletul aces
tora a dragostei nețărmurite față de 
mărețele idealuri ale socialismului", 

în cuvîntul său, profesorul An
drei Demeter a spus: „în fiecare an 
„Ziua învățătorului" este . prilejul

Ieri în tară : vremea s-a 
menținut călduroasă, mai ales 
în jumătatea de sud-est a țării, 
unde cerul a fost mai mult no- 
ros. In Banat, Transilvania, nor
dul Moldovei vremea s-a răcit 
ușor și a devenit instabilă. Ce
rul a fost mai mult acoperit. 
S-au semnalat averse locale, în
soțite de descărcări electrice. 
Vintul a suflat slab pînă la po
trivit din sectorul nordic. Tem
peratura aerului, la ora 14, oscila 
între 21 de grade la Toplița și 
33 de grade la Băilești. în Bucu
rești : vremea s-a menținut căl
duroasă, cu cerul variabil, mai 
mult noros după-amiaza. Tem
peratura maximă a atins 32 de 
grade. Vintul a suflat slab.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 iulie. în țară : vreme 
în general călduroasă, dar ușor 
instabilă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea ploi locale sub for
mă de averse, mai
cursul după-amiezelor. Vînt po
trivit din vest. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 
23 și 33 de grade. în București : 
vreme in general călduroasă, 
dar ușor instabilă. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea ploi sub 
formă de averse în cursul 
după-amiezelor. Vînt potrivit, 
cu intensificări de scurtă du
rată. Temperatura ușor varia
bilă.
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reuniune a Comisiei celor 21 di 
state pentru elaborarea unui noi 
statut B.I.E.. precum și la a 32-1 
reuniune a Consiliului B.I.E., ce vi 
avea lqc înainte de deschidere; 
conferinței.

; iulie. Delegația 
de asemenea, la 
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internațional 
între 6 
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(Agerpres

La Institutul de cercetări pentru 
prelucrarea țițeiului din Ploiești s-au 

. desfășurat joi lucrările unui simpoț 
zion cu tema „Ridicarea eficienței 
prelucrare a țițeiului" organizat 
Ministerul Petrolului în colaborare 
Consiliul național al inginerilor 
tehnicienilor.

Cercetători științifici și specialiști 
de la rafinăriile de petrol din dife
rite centre din (ară au prezentat co
municări referitoare la procedeele ac- 

' tuale de prelucrare a țițeiului și de 
extracție a aromatelor inferioare, la 

. rolul aditivilor în ridicarea calității 
lubrifianților și combustibilului de 
motoare, unele efecte ale catalizato- j 
rilor folosiți în prelucrare etc.
\ gl (Agerpres).
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Wnta/ independența! s ajuns
în munții Noii Guinea

TEțți5j Ion Tiriac ’n cite va r înduri

optimile turneului

la Wimbledon

înismanul român, Ion Țiriac, a ob
it a treia victorie consecutivă în 
vul tradiționalului turneu interna- 

de la Wimbledon, învingîndu-1 
j—4; (j—1, 6—2 pe francezul Da- 

“l Contet. Țiriac s-a calificat astfel 
„optimile" de finală, urmînd să-l 

îi. Unească pe australianul Ray Ruf- 
fels, care l-a eliminat cu 6—4, 6—2, 
6—4 pe Cliff Richey (S.U.A.). Alte 
rezultate în proba de simplu bărbați: 
Drysdale — Mukerjea 6—3, 6—4,
6—3, Graebner — Mandarino 6—3, 
6—3, 11—9 ; Lihaciov — Crealy
10—8, 6—4, 6—2 ; Wilson — Bowrey 
4_ .6, 7_ 5, 4—6, 6—3, 6—2 ; Emer
son — Maud 6—3, 9—7, 6—4.

în proba de dublu, cuplul român 
Țiriac—Năstase a întilnit perechea 
Bowrey—Davidson (Australia). Par
tida s-a întrerupt (din cauza întune
ricului) la un scor egal : 8—6, 6—8.

SELECȚIONATELE SINDICALE 
5 TENIS DE MASĂ ALE CLUBUKI- 
JR DIN ROMANIA au evoluat la 
pscova în compania echipelor Bu- 
yestnik. La feminin, jucătoarele ro
me au obținut victoria cu scorul 

5—2. Din rîndul lor s-a remarcat 
mod deosebit Eleonora Mihalca.

: întrecerea masculină, echipa Bu- 
Vestnik a învins cu 5—1.
SELECȚIONATA DE RUGBI A 
«.OR CLUBURI FRANCEZE A JU- 
IT LA MOSCOVA cu echipa Spar- 
c. pe care a învins-o cu scorul de 
[-11 (15—5). A fost a patra întîlni- 
a turneului întreprins de rugbiștii 
incezi în U.R.S.S. în cadrul căruia 
obtinut tot atîtea victorii.

.CUPA CEHOSLOVACIEI" LA 
ITBAL a fost cîstigată de echipa 
artak Trnava. care în finală a dis- 
5 cu 2—0 (0—0) de Spartak Praga.
N ZILELE DE 3 ȘI 4 IULIE SE 

DESFĂȘURA LA BELGRAD, în 
bina complexului sportiv de la 
|smaidan". tradiționalul concurs 
natatie organizat de federația iu- 
lavă de specialitate. Și-au anun- 
participarea sportivi din 9 țări, 

ktre care si România.
A TURNEUL DE TENIS DE 
SA DE LA NEW YORK, suede- 
Alser l-a învins cu 21—17, 21—19 
«leale (Anglia). Stanek (Cehoslova-

cia) cu 21—17, 17—21, 21—16 pe Alser. 
întrecerile continuă.

A ÎNCEPUT TURNEUL MASCU
LIN DE BASCHET DE LA CHIETI 
(Italia). Rezultate din prima zi : Sla
via Praga—Candy (Italia) 09—76 
(52—42). Zadar (Iugoslavia)-«-T.3.K.A. 
Moscova 70—63 (33—41).

PRIMO CARNERA A IETAT DIN VIAȚĂ

Joi dimineața a încetat clin viață, 
în virstă de 61 de ani. Primo Car- 
nera. fostul campion mondial de bor 
la toate categoriile. Primo Camera 
s-a născut la 26 octombrie 1906 în 
localitatea Sequals (Italia). El avea o 
înfățișare de uriaș : 2,05 m înălțime 
și o greutate de 130 kg. In 1933 de
vine campionul lumii învingîndu-l 
pe americanul Jack Sharkey. * După 
numeroase victorii, precum și înfrîn-

Primo Camera renunță la box 
anul 1945, consacrîndu-se 

i-ului, care îi aduce un mare 
■. Curînd, insă, el se va ruina 
cauza unor oameni de afaceri 
ii pe a căror mină încăpuse. Din 
devine cetățean american și in
ie la Los Angeles o cafenea pen- 
-și asigura existența. Recent el 
eîntors în localitatea natală, șu
ii grav de ciroză și diabet.

La recentul concurs internațional de 
atletism de la Vasteras (Suedia), cu
noscutul alergător australian Ron 
Clarke a îmbunătățit recordul mon
dial în proba de două mile : 

8'19”8/10

Reproducem din zia
rul elvețian „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG" 
articolul intitulat „Rela
ții între stăpîni și ser
vitori" :

De aproape o sută 
de ani Australia se pre
ocupă. în cele mai dife
rite moduri, de insula 
vecină Noua Guinee. 
Fiind colonie germană, 
la sfîrșitul secolului 
trecut ea reprezenta, 
pentru continentul aus
tralian, o amenințare 
din partea lui Bismark. 
Astăzi Australia deține 
mandatul asupra Noii 
Guinee și se află astfel 
în postura uneia din ul
timele puteri coloniale 
din lume. Problema a- 
cestui teritoriu, aflat 
sub mandat, a revenit 
în atenția oamenilor 
politici sub o formă 
nouă în martie a. c. 
cînd s-a pus problema 
acordării independenței 
sale.

Teritoriile Noii Gui
nee sînt administrate 
de Australia și sînt su
puse ministrului terito
riilor de la Canberra și 
unui administrator nu
mit de guvernul aus
tralian.

în primul război 
mondial, Australia a in
trat în posesia părții de 
nord a insulei, iar după 
terminarea războiului a 
obținut din partea Li
gii Națiunilor mandatul 
asupra acestui teritoriu. 
Mai tîrziu, mandatul a 
fost reînnoit. Englezii 
acordaseră însă austra

lienilor, cu mult timp 
înainte, controlul asu
pra protectoratului lor, 
Papua.

în urma celui de-al 
doilea război mondial, 
în teritoriul sub man
dat au apărut primele 
mișcări de emancipare. 
Importanța strategică a 
insulei a fost motivul 
care i-a făcut pe aus
tralieni să fie reticenți 
față de ideea acordării 
independentei Noii Gui
nee. Dar și un alt mo
tiv a jucat un rol im
portant. Australia nu a 
privit cu ochi buni fră- 
mîntările politice din 
vestul insulei care au 
dus la formarea statului 
indonezian.

Problemele care se 
pun în legătură cu a- 
cordarea independentei 
Noii Guinee sînt foarte 
diferite. Triburile pri
mitive din interiorul 
insulei, care nu prea au 
avut legături cu civili
zația, se tem că în ca
drul acordării indepen
denței vor fi oprimate 
de locuitorii coastelor. 
Există foarte puține căi 
de transport și azi mul
te teritorii sînt de ne
pătruns, iar legătura 
dintre diferite puncte 
populate se poate face 
numai ne calea aerului.

De curînd, un grup 
influent de reprezen
tanți ai Noii Guinee au 
avut discuții cu comi
sia care a lucrat la ela
borarea noii constituții. 
Aceștia au cerut acor
darea imediată a auto

determinării Noii Gui
nee. Cu ocazia acestor 
discuții au ieșit la ivea
lă și o serie de alte di-, 
vergențe între Austra
lia și teritoriul pe care 
îl tutelează. Reprezen
tanții Noii Guinee au 
arătat că relațiile din
tre Australia și tara lor 
s-au înrăutățit simțitor 
în ultima vreme și au 
cerut Canberrei să re
nunțe la atitudinea sa 
colonialistă. S-a arătat 
că Australia ar fi tre
buit să aibă fată de 
colonia sa o atitudine 
mai înțelegătoare, mai 
ales că acum 66 de ani 
era ea însăși colonie.

Reacția oficială a 
Australiei fată de ce
rințele de independen
ță a populației din Noua 
Guinee a fost conside
rată de mulți observa
tori nu prea înțeleaptă 
și ca venind să confirme 
părerile negative ale 
acestora. Subsecretarul 
de stat pentru probleme 
de drept a mers pînă 
acolo îneît a calificat 
cererea reprezentanți
lor teritoriului de sub 
mandat drept „imper
tinentă". Reprezentanții 
administrației australi
ene nu vor să recu
noască că băștinașii 
sînt Ia fel de inteligenti 
ca și australienii și că 
datorită dezvoltării mij
loacelor de comunicație 
veștile despre dobîndi- 
rea independentei de 
către alte popoare pă
trund pînă în munții 
Noii Guinee.

EL

.t:
Sg
S

(Urmare din pag. I)

și înmagazinaie în conștiința 
umanității nu a fost vreodată 
posibil și nici nu va fi fără pa
siunea, devotamentul și con
știința acelora care ne-au în
vățat copilăria cu scrisul, citi
tul și socotitul. Luceafărul n-ar 
fi fost cu putință să răsară, 
fără modestul șirag al literelor 
din abecedar, fără bucoavnele 
lui Aron Pumnul, dar să nu 
uităm că însuși marele po.et a 
fost — între altele — și re
vizor școlar. Niciodată, în nici 
o împrejurare marile persona- 

‘ liiati științifice și culturale din 
istoria umanității n-au ignorat 
aportul, n-au pregetat vreo
dată să elogieze pe acei pă
rinți cu milioane de copii 
care sîni învățătorii, profeso
rii, recunosclnd în aceștia u- 
nul din cei mai hotărîtori fac
tori ai educajiei și civiliza
ției sociale.

Scriind «înduri, îmi 
stăruie în cuvintele 
rosfite de ul Nicolae 
Ceaușescușnta călăto
rie în regtașov : „în
totdeauna si înaintați 
oameni d« și cultură 
din Româr străduit — 
și spre cin trebuie să 
spunem căușit — să 
țină pasullle cuceriri 
și să-și adhiribuția u- 
neori nu r& dezvolta
rea științeițurii națio
nale, dar tnbogătirea 
tezaurului t cu desco
peririle și la lor. Sîn- 
iem convi intelectua
litatea noa:înd exem
plul înaintae au mun
cit cu entuirîvnă pen
tru progresiei, nu va 
precupeți rțitru a ob
ține rezulnai bune, 
pentru a rifă|ămintul,

știința și cultura românească 
la nivelul înaltelor exigente 
actuale". In aceste cuvinte de 
profundă apreciere și elogiu 
se exprimă încă o dată adevă
rul indiscutabil privitor la am
ploarea și însemnătatea mo
numentalei opere educative 
pe care o făuresc, sub îndru
marea înțeleaptă și plină de 
căldură a partidului, cadrele 
didactice. La Scheii Brașovu
lui conducătorii de partid și 
de stat au zăbovit, în recenta 
lor călătorie, în lăcașul unui 
emoționant muzeu școlar cu 
vechi pupitre și manuale. Tă
blița și ceruza străvechilor 
școli ne fac să privim azi cu 
mîndrie și recunoștință noile 
școli și licee, noile amfiteatre, 
biblioleci și laboratoare pen
tru înzestrarea cărora statul 
nostru socialist cheifuie atita 
avere maierială, afîta energie 
și atita clarvăzătoare grija

pentru înflorirea patriei socia
liste.

E firesc să nu cunoaștem 
o emoție mai adîncă decît 
aceea de a evoca și de a 
elogia cu prilejul anualei și 
tradiționalei lor zile sărbăto
rești portretul învăfăforului 
care ne-a deslușit taina pri
melor litere din abecedar, 
chipul profesorului care ne-a 
învățat tainele chimiei sau 
pasiunea dascălului care, ară- 
tindu-ne bijuteria unui gît de 
amforă și funinginea unui 
opaiț, ne arată locui poporu
lui nostru în milenara civiliza
ție a lumii. E firesc, ca în lu
mina acestor gînduri să ve
dem in podiumul pe care stă 
așezată chiar și cea mai mo
destă catedră de învățător, 
soclul unei statui pe care și-o 
ridică de sute de ani, recu- 
noseîndu-se mereu în frumu
sețea ei nepieritoare poporul 
însetai de cultură.

Sesiunea Adunării Naționale 
a R. S. Cehoslovace

PRAGA 29. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
Joi, in cea de-a doua zi a lucrări
lor sesiunii Adunării Naționale a 
R. S. Cehoslovace, deputății au 
adoptat în unanimitate legea cu 
privire la comitetele naționale, 
care va intra în vigoare începînd 
de la 1 ianuarie 1968. Adunarea a 
adoptat, de asemenea, o lege cu 
privire la conducerea administra
tivă. în continuarea lucrărilor au 
început dezbaterile asupra proiec
tului de lege referitor la comisiile 
de control popular, precum și dis
cutarea bugetului de stat.

Lucrările sesiunii continuă.

Situația 
din Bolivia

RIO DE JANEIRO 29 (Agerpres). 
— Consiliul de Miniștri bolivian 
s-a întrunit pentru a doua oară în 
trei zile în ședință extraordinară 
pentru a discuta situația creată în 
sectorul minier în urma ocupării 
de către armată a principalelor 
mine de cupru, printre care „Ca- 
tavi", „Siglo Veinte" și „Huanuni", 
unde lucrează aproximativ 23 000 
de mineri. Rezultatul reuniunii mi
nisteriale a fost arestarea a încă 
20 de lideri sindicali și dislocarea 
unor noi detașamente militare 
contra minerilor. Situația oferă tot 
mai multe indicii de agravare.

i.

Ț
ș

în re
ia su- 
firmei 
Pet.ro-

Petrolul din nordul 
Perului a încetat să 
mai curgă 
zervoarele de 
prafață ale 
„International
leum Co", subsidiară 
a trustului nord-ame- 
rican „Standard Oii 
of New Jersey". Son
dele din La Prea și 
Parinas s-au oprit, 
dar numai pentru 
a-și schimba proprie
tarul. „Naționalizarea 
imediată" a acestor 
zăcăminte, act hotărit 
zilele trecute de Ca
mera Deputaților a 
parlamentului Peru
vian, reprezintă un e- 
pilog al luptei înde
lungate a forțelor pa
triotice din

Ignorată 
vreme de 
anterioare,
naționalizării acestor

Peru, 
multă 

guvernele 
problema

PERU DE
zăcăminte (de unde 
se extrag anual 9 mi
lioane de barili de 
țiței din totalul d.e 
24 milioane) a figurat 
intre măsurile centra
le promise de actua
lul președinte, Bela- 
unde Terry, lucru 
care explică de altfel 
în bună măsură suc
cesul său în alegerile 
din iunie 1963. În
făptuirea promisiunii 
a durat totuși patru 
ani din pricina ob
strucțiilor și presiu
nilor monopolurilor 
străine, exercitate fie 
direct, fie prin inter
mediarii din rînduri- 
le oligarhiei peruvie-

CE S-AU OPRIT S
ne. Adoptînd proiec
tul de lege, Camera 
Deputaților a decis 
ca, în termen de ma
ximum șapte zile de 
la promulgarea legii,

continua in bune con
diții extracția la aces
te zăcăminte".

Urmează, așadar, 
să fie expropriate in
stalațiile tehnice de

CORESPONDENȚA DIN RIO
DE JANEIRO DE LA VASILE OROS

puterea executivă să 
înscrie zăcămintele 
în registrul bunurilor 
naționale și a ordo
nat, totodată, să se 
opereze „exproprieri
le necesare pentru a

suprafață și din sub
sol, importanta rafi
nărie Talara și alte 
instalații ale firmei 
„International Petro
leum Co.", dat fiind că 
datoriile neachitate

ale acesteia față de 
statul peruvian se ci
frează la peste 60 
milioane de dolari, 
după estimări oficiale. 
Parlamentul a lăsat 
deocamdată în sus
pensie discutarea a 
două articole ale pro
iectului de lege pri
vitoare la forma în 
care vor fi exploata
te pe viitor cele două 
zăcăminte și la ga
ranțiile pe care Mi
nisterul Muncii peru
vian înțelege să le 
acorde personalului 
firmei străine.

Guvernul optează 
(și acest lucru este 
specificat în proiec

tul de lege) ca zăcă- s 
mintele să fie exploa- § 
tate de către „Empre- § 
sa petrolera fiscal", S 
întreprindere de stat § 
care în ultimii ani Ș 
și-a sporit considera- ® 
bil rolul in industria â 
petrolieră a țării, a- § 
junyind să extragă § 
actualmente trei mi- — 
lioane de barili pe § 
an. O dată cu prelu- g 
area celor două ză- ș 
căminte naționaliza- § 
te, „Empresa petrole- g 
ra fiscal" va extrage S 
jumătate din petrolul ș 
peruvian, dispunînd 
totodată de poziții § 
solide in domeniul S 
rafinării, de unde = 
pînă acum subsidiara g 
lui „Standard Oii of s 
New Jersey" încasa g 
profituri pe seama in- § 
tereselor economiei s
peruviene. s 

ir;
§
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DECLARAȚIA PREMIERULUI CEYLONEZ

NEW YORK 29. — Trimisul spe
cial Agerpres, R. Căplescu, trans
mite : In ședința de miercuri după- 
amiază a Adunării Generale a 
O.N.U., ministrul de externe al 
Braziliei, Jose de Magalhaes Pinto, 
care a luat primul cuvîntul, a de
clarat că actuala criză din Orien
tul Mijlociu decurge, potrivit pă
rerii țării sale, din existența de. 
aproape două decenii a stării’ de 
beligerantă între Izrael și țările 
arabe. El a enumerat principiile 
care, în concepția delegației bra
ziliene, trebuie să stea la baza 
unei reglementări: recunoașterea 
statului izraelian, un angajament 
formal din partea sa de a nu în
corpora la teritoriul său național 
regiunile ocupate în urma recen
telor operațiuni militare și în con
secință retragerea trupelor izraelie- 
ne, precum și inițierea de tratative 
pentru rezolvarea problemelor pen
dinte, care să ducă eventual la 
stabilirea de zone demilitarizate.

Frank Corner, reprezentantul 
permanent al Noii Zeelande, s-a 
declarat în favoarea unei de
zangajări a trupelor izraeliene și 
a retragerii din teritoriile arabe o- 
c.upate.

Assouan Usher, ministrul de ex
terne ăl Coastei de Fildeș, s-a fă
cut și el interpretul ideii expri
mate și de alți delegați că războ
iul nu poate rezolva nimic și că 
singura soluție o constituie o re

glementare negociată.
Intr-un spirit similar a fost fă

cută și declarația reprezentantului 
permanent al Ceylonului, Bernard 
P. Tilakartana, care s-a referit, de 
asemenea, la problema refugiaților 
arabi, la dreptul fiecărui stat de a 
exista ca o entitate politică și la 
dreptul de folosire a căilor mari
time internaționale.

Reprezentantul permanent al Iu
goslaviei, Danilo Lekici, a prezen
tat' un nou proiect de rezoluție, 
rezultat al consultărilor avute cu 
delegațiile țărilor nealiniate. „Ho
tărîrea parlamentului izraelian de 
a aproba legislația privind anexa
rea părții iordaniene a orașului Ie
rusalim, act care constituie o vio
lare flagrantă a principiilor funda
mentale ale Cartei Națiunilor Uni
te", a făcut și mai urgentă necesita
tea acestui proiect de rezoluție, a 
spus vorbitorul, care a enumerat 
apoi pe autori, reprezentanții a 15 
state, printre care Afganistan, Cey
lon, Congo (Brazzaville), 
India, Indonezia, Iugoslavia, 
Pakistan, ~ 
rezoluție 
diată a trupelor izraeliene din
colo de linia de armistițiu, stabi
lită potrivit acordurilor de armisti
țiu din 1948. Proiectul cere, de a- 
semenea, secretarului general să 
raporteze de urgență Adunării Ge
nerale și Consiliului de Securitate 
asupra aplicării de către Izrael a 
rezoluției, Consiliul de Securitate 
urmînd ca, după retragerea forțe
lor armate izraeliene dincolo de 
linia de armistițiu, să ia în con
siderare problemele legate de si
tuația din această regiune.

In ședința de joi dimineața, re
prezentantul Republicii Peru, 
Enrique Garcia Sayan, s-a pronun
țat pentru „libera navigație" pe 
căile maritime internaționale, 
„pentru internaționalizarea Ierusa
limului, pentru retragerea forțelor 
izraeliene „simultan cu crearea u-

nor zone demilitarizate între Izra- 
el și statele arabe". Omar Sakkaf, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Arabiei Saudite, a cerut 
retragerea imediată a forțelor iz- 
raeliene din teritoriile arabe. ,

După intervențiile reprezentanți
lor .Malayeziei, Raja Aznam, și Ci
prului, Zenon Rossideș, care s-au 
pronunțat în favoarea proiectului 
de rezoluție prezentat miercuri de 
Iugoslavia, ministrul afacerilor ex
terne al Izraelului, Abba Eban, a 
respins acest proiect care prevede 
retragerea imediată a forțelor iz- 
raeliene din teritoriile arabe. El a 
arătat, totodată, că guvernul său 
rămîne dispus să negocieze pe plan 
internațional problema protecției 
Ierusalimului.

★

NEW YORK. Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, a par
ticipat joi la un dineu oferit în 
cinstea unor conducători de dele
gații de ministrul afacerilor externe 
al Olandei, J. Luns, iar seara a luat 
parte, împreună cu Gheorghe Dia- 
conescu, reprezentantul permanent 
al țării noastre la O.N.U., la un di
neu oferit de primul ministru și 
ministrul afacerilor externe al Su

danului, Mahgoub.

TOKIO 29 (Agerpres). — La To
kio a avut loc miercuri o confe
rință de presă a primului ministru 
ceylonez, Dudley Senanayake, care 
întreprinde o vizită oficială în Ja
ponia. Referindu-se la o serie de 
aspecte ale evoluției situației in
ternaționale, primul ministru cey
lonez a declarat, potrivit agenției 
Associated Press, că una din cele 
mai importante condiții pentru 
crearea unei atmosfere în care să 
se poată examina reglementarea 
problemei vietnameze, este „ca Sta
tele Unite să înceteze bombarda
mentele efectuate asupra Republicii 
Democrate Vietnam".

★
In ultimele 24 de ore, în Viet

namul de sud au fost semnalate 
noi ciocniri între trupele america
ne și unități ale forțelor patrioti
ce. Lupte puternice au avut loc la 
35 km de Saigon, unde trupele gu
vernamentale au fost atacate de 
grupuri de patrioți.

In tot cursul zilei de joi, bom
bardierele americane B—52 și-au 
continuat raidurile asupra teritorii
lor sud-vietnameze, bombardînd în 
special regiunile situate la sud de 
zona demilitarizată.

★
SAIGON 29 (Agerpres). — Citînd 

declarațiile unui purtător de cu- 
vînt al comandamentului militar 
american de la Saigon, agenția As
sociated Press anunță că în cursul

ultimei săptămîni au sosit în capi
tala sud-vletnameză încă 3 000 de 
soldați și ofițeri americani. Efecti
vul trupelor S.U.A. dislocate 
Vietnamul de sud se ridică în 
zent la 466 000 de militari.

★
LONDRA 29 (Agerpres). —

denți și membri al corpului didac
tic de la diverse institute de învă- 
țămînt superior britanice au parti
cipat miercuri în fața sediului par
lamentului la o demonstrație de 
protest împotriva războiului din 
Vietnam.

în 
pre-

Stu-

LONDRA 29 (Agerpres). — Co
mitetul Executiv al Partidului la
burist din Anglia a dat publicității 
o declarație în legătură cu situația 
din Grecia, în care se arată că 
existența în continuare a unul gu
vern militar în această țară pericli
tează în mod serios colaborarea in
ternațională și bilaterală. Partidul 
laburist își exprimă solidaritatea cu 
cei care luptă în Grecia pentru a 
restaura democrația și libertatea și 
cere eliberarea imediată a deținu- 
ților politici. Lovitura militară din 
11 aprilie, se spune în declarație, 
constituie o violare a convențiej 
europene cu privire la drepturile 
omului, a cărei semnatară este și 
Grecia.

Familiile militarilor
evacuate în grabă

IZRAELUL A ANEXAT SECTORUL
IORDANIAN AL IERUSALIMULUI

Cipru,
Mali, 

Zambia. Proiectul de 
cere retragerea ime-

IERUSALIM 29 (Agerpres). — 
Trimisul special al agenției France 
Presse, anunță că în conformitate 
cu o lege votată marți seara în 
parlamentul izraelian, permițînd 
anexarea teritoriilor ocupate de 
trupele izraeliehe în cursul recen
tului conflict militar, ministrul de 
interne al Izraelului a decretat uni
ficarea Ierusalimului. Teddy Kol- 
lek, primarul părții Ierusalimului 
pînă acum sub administrația Izrae
lului, a devenit primul magistrat 
municipal al „Marelui Ierusalim". 
Trei sau patru consilieri municipali 
arabi vor fi numiți în Consiliul 
Municipal al orașului, alături de 
aproximativ 12 consilieri izraelieni.

Au fost stabilite deja limitele 
orașului unificat, moneda izraelia
nă a devenit singura monedă va
labilă în întregul oraș.

Statutul 
100 000 de 
momentul 
Ierusalimul 
însă, stabilit definitiv. Potrivit de
clarației unui purtător de cuvînt 
al guvernului izraelian, nu este 
vorba decît de o unificare „admi
nistrativă", care a devenit necesară 
din motive de ordin practic (apro
vizionarea cu apă, electricitate 
etc.). De aceea, deși luni persoane
le mai sus amintite vor trebui să 
completeze formulare de tip 
lian pentru solicitarea unor 
de identitate, ele „nu obțin 
mat și imediat cetățenia 
liană".

Regele Hussein al Iordaniei a 
calificat hotărîrea guvernului izrae
lian drept „o sfidare fățișă" a 
O.N.U. cu „grave repercusiuni asu
pra prestigiului și autorității aces
teia". Acest act este arbitrar, în-

celor aproximativ 
persoane care pînă în 
de față s-au aflat în 

iordanian nu a fost,

tolerabil și complet inacceptabil 
pentru Iordania.

La rîndul său, postul de radio 
Alger a protestat împotriva 
rii Izraelului de a anexa 
iordaniană a Ierusalimului.

Secretarul general al
U Thant, a făcut cunoscut miercuri 
seara că studiază „implicațiile 
hotărîrii parlamentului izraelian 
care autorizează guvernul să uni
fice Ierusalimul sub administrație 
izraeliană".

Robert McCloskey, purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
a făcut cunoscut joi ziariștilor că 
„acțiunea administrativă pripită 
a guvernului izraelian (cu pri
vire la unificarea Ierusalimului 
n.r.) nu poate fi considerată ca 
hotărîtoare pentru viitorul locurilor 
sfinte sau pentru statutul Ierusa
limului". El a precizat că Statele 
Unite „nu au recunoscut niciodată 
o astfel de acțiune unilaterală a 
vreunui stat din această 
drept bază pentru statutul 
țional al Ierusalimului".

Guvernul Tunisiei a dat 
tății un comunicat în care arată 

iordanian 
Izrael re- 
„să pună 
împlinit".

hotărî-
partea

O.N.U.,

regiune 
interna-

publici-

231

izrae- 
cărțl 
auto- 
izrae-

că anexarea sectorului 
al Ierusalimului de către 
prezintă un act menit 
lumea în fața faptului 
„Guvernul Tunisiei — se spune în 
comunicat — consideră că în a- 
ceastă situație O.N.U. trebuie să 
inițieze de urgență măsurile care 
se impun pentru a pune capăt a- 
cestei noi violări a Cartei și a rezo
luțiilor O.N.U.".

Cercurile oficiale din Paris au 
anunțat joi că guvernul francez nu 
va recunoaște hotărîrea Izraelului 
de a anexa vechiul oraș al Ierusa
limului.

Purtătorul de cuvînt al Ministeru
lui britanic al Afacerilor Externe a- 
nuntă că, tinînd seama de agrava
rea situației din Aden, s-au luat mă
suri pentru accelerarea operațiunilor 
de repatriere a familiilor militarilor 
britanici și â membrilor comunității 
britanice aflati în această regiune. 
Operațiunile de repatriere urmează 
să se încheie la sfîrșitul lunii iulie.

Caracterizînd situația actuală din 
Aden, agențiile de presă transmit 
că. de fapt, acolo există o stare de 
asediu. Cartierul Crater, anunță a- 
genția U.P.I., se află tot sub contro
lul patrioților. In jurul lui, în princi
palele puncte strategice, se află tru
pe britanice și federale. Miercuri 
patrioți! au aruncat în aer o con
ductă de petrol aparținînd companiei 
engleze „British Petroleum Compa
ny” prin care era aprovizionată ra
finăria din portul Aden. In împreju
rimile locului în care s-a produs ex
plozia a izbucnit un puternic incen
diu. Autoritățile britanice șl fede
rale, îngrijorate de amploarea pe 
care au luat-o tulburările în Aden 
și-au adus noi întăriri militare. 
Miercuri au sosit circa 100 de sol
dați, din aproximativ 600 de soldați 
cît este planificat să sosească în a- 
ceste zile în sprijinul forțelor de 
securitate din Aden.

După cum transmite France Presse,

Intîlnlre Brejnev-Țeden- 
bol. La 29 luni» a avut loc la Mos
cova o întîlnire îritr» Il I. Brejnev, se
cretar general al C.C. al P.C.U.S., și 
J. Țedenbal, prlm-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintei» Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, care s-a o- 
prit la Moscova în drum spre patrie. 
A avut loc o convorbire prietenească și 
cordială In probleme de interes comun.

miercuri noaptea^ Camera Comunelor 
a adoptat un proiect de lege prin 
care prevede „încetarea suveranității 
britanice" asupra teritoriului Aden 
și a insulelor Perim și Kuria Muria.

ÎNCHEIEREA

GENEVA 29 — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite î 
Joi după-amiază au luat sfîrșit lu
crările celei de-a 51-a sesiuni a 
Organizației Internaționale a Mun
cii. Timp de trei săptămîni au fost 
dezbătute probleme ale profesiu
nilor nemanuale, măsurile nece
sare pentru ameliorarea situației a 
două cincimi din populația agri
colă mondială, rolul O.I.M. în ma
terie de industrializare și în asigu
rarea progresului social etc. Dele
gația română a adus un aport im
portant în elucidarea unei serii de 
probleme, intervențiile ei bucurîn- 
du-se de aprecierea unanimă a par- 
ticipanților.

Preparafivela pentru „ma
rea dezbatere" din parlamen
tul vest-german sînt domi
nate de două probleme care 
de multă vreme rețin atenjia 
cercurilor politice : „legisla
ția excepțională" și redre
sarea situației economice.

Disputata problemă a legis
lației excepționale va reapare 
în parlament prin proiectul de 
lege pe care urmează să-l 
prezinte ministrul federal de 
interne Paul Lucke. „Proiectul 
Lucke" este cea de-a treia 
încercare de acest gen. Pri
ma a avut loc în perioada ce
lui de-al treilea parlament 
postbelic, cînd nu a depășit 
faza lecturii' inițiale ; a doua 
— în perioada legislativă ur
mătoare, dar'n-a reușit să în
trunească majoritatea necesa
ră de două treimi.

Inifiativa legislației excep
ționale apar|ine Uniunii creș- 
tin-democrate și se sprijină 
pe concepția că, în cazul în 
care tara s_ar a^a înfr-o „si
tuație specială", trebuie a- 
dopfat un ansamblu de mă
suri vizînd întreaga populație, 
în consecință se propune tre
cerea drepturilor parlamen
tului în seama unui comitet 
special format din 22 depu
tata obligativitatea serviciu
lui militar (în anumite ca
zuri chiar și pentru femei), a 
rămînerii la locurile de mun
că, permisiunea de a controla 
corespondenta și convorbirile 
telefonice.

Proiectul legislației excep
ționale a ridicat, în ultimii 
ani cea mai largă și activă 
împotrivire. Oamenii muncii,

sindicatele, au văzut în a- 
ceastă legislație o amenințare 
la adresa drepturilor și cuce
ririlor lor democratice. Tine
retul, intelectualii, unele 
cercuri ale bisericii s-au raliat 
marilor acțiuni de masă îm- 
piedicînd adoptarea în parla
ment a proiectului de lege 
prezentat. Atitudinea oameni
lor muncii a influențat și po
ziția depufaților partidului so
cial-democrat.

Repunerea pe tapet a pro
iectului amintit a stîrnif o vie

Welt' — se străduiește să 
pună pe picioare o mișcare 
populară împotriva legilor 
speciale".

Soarta celei de-a treia în
cercări privind legislația 
excepțională depinde în con
tinuare de poziția partidului 
social-democrat. Exprimînd o 
neliniște larg răspîndită, con
ferința anuală a organizației 
P.S.D. din raionul Niederrhein 
a cerut recent conducerii 
centrale, cu o mare majori
tate de voturi, să stabilească

Agendă încărcată
la Bonn

CORESPONDENȚ A DIN VIENA 
DE LA PETRE STĂNCESCU

agitație. La începutul acestei 
săptămîni profesorul de drept 
Helmut Ridder, și liderul sin
dical Georg Benz au adresat 
depufafilor apelul de a nu 
aproba proiectul de legislație 
excepțională. La Frankfurt pe 
Main grupuri de tineri au luat 
inifiativa unei demonstrafii de 
protest. Păreri contrare pro
iectului au exprimat și depu- 
tați ai partidului liberal-de
mocrat. „Opoziția extraparla
mentară — constată „Di»

pozifia partidului față de le
gile de stare excepțională în 
cadrul unui congres special, 
înainte ca deputății să se pro
nunțe în parlament în această 
problemă.

in ce privește problemele 
redresării situației economice, 
ele au făcut obiectul unei 
discuții ample ta recenta în
trunire a Comitetului intermi
nisterial al finanțelor, ale că
rui recomandări vor fi discu
tate la 4 și 5 iulie de cabi-

netul federal, urmînd să fie 
prezentate apoi în Bundestag. 
Marti, vorbind în fata grupului 
parlamentar creștin-democrat, 
cancelarul Kiesinger a finul să 
avertizeze că „situafia finan
ciară a statului este teribil de 
serioasă" și că vor fi nece
sare sacrificii din partea în
tregii populații pentru „reani
marea economiei". Grija 
principală a guvernului este 
de a realiza echilibrul buge
tului în funcfie de conjunc
tură. Iar despre conjunctura 
actuală, Institutul pentru eco
nomie din Miinchen, după o 
anchetă în rîndul cercurilor 
industrial» și financiare, con
sideră că „este îndoielnic că 
fenomenele de recesiune prin 
care trec unele ramuri ale 
economiei vor putea fi înlă
turate în curînd".

Se crede că măsurile pre
conizate de Comitetul inter
ministerial al finanfelor pre
văd sporirea impozitelor pe 

■ salarii și veniturile mijlocii și 
mari pentru a se asigura în
casări suplimentare de ordinul 
a 2,2‘miliarde mărci, supri
marea unor avantaje fiscale, 
reducerea cheltuielilor cu ca
racter social, precum și o 
reducere operativă în bugetul 
pentru apărare.

Observatorii politici consi
deră că aceste măsuri menite 
să redreseze situația econo
mică — recurgerea la fiscali
tate și la scăderea cheltuieli
lor în domeniul social — vor 
fi nepopulare. Se așteaptă o 
vie reacfi» în parlament, în 
special în rîndul social-demoe 
erați lor.

Democratic Congo
a Repiblicii

Sărbătoarea națională

a®
— hi

IB*

Poporul congolez sărbătorește 
astăzi Ziua independenței țării 
sale, proclamată cu șapte ani în 
urmă, după o luptă îndelungată 
în care și-au dat viața numeroși 
patrioți.

Este cunoscut că la scurt timp 
după actul de la 30 iunie 1960, 
cercurile imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, care nu au văt _ __
zut cu ochi buni proclamarea in<|)nsolidarea independenței. Tot- 
dependenței Congoului, s-au nă- ’ 
pustit împotriva tînărului stat, în- 
cercînd să oprească evoluția lui 
pe o cale de sine stătătoare, cu 
scopul de a-și menține domina
ția asupra fabuloaselor bogății 
ale țării. Acțiunile monopolurilor 
străine au generat numeroase su
ferințe și jertfe poporului congo
lez. După cum se știe, uneltirile 
reacționare au pus în gravă pri
mejdie însăși integritatea terito
rială a Congoului. Secesiunea ka- 
tangheză, preconizată de cercu
rile imperialiste și înfăptuită prin 
intermediul slujitorilor interni ai 
acestora, urmărea desprinderea 
din trupul Congoului a celei mai 
bogate regiuni a țării. împotriva 
acestor uneltiri s-au ridicat toate 
forțele politice sănătoase din

Kinshasa, capitalCongoului

(go, reușind în cel» din urmă 
dejoace planurile de dezmem- 
Ire a țării.
i ultimul timp, guvernul con- 
ez a luat o serie de măsuri 
iite să vindece rănile provo- 
» de^ îndelungata dominație 
anială, de amestecul brutal al 
surilor imperialiste occiden- 

,-.j în treburile interne, pentru 

iată, guvernul congolez și-a 
jopus promovarea unei politici 
terne de bună vecinătate cu 
ițele africane, de sprijinire a 
fccărilor de eliberare naționa- 

împotriva colonialismului șl , 
liticii de discriminare rasială E 

Republica Sud-Africană și J 
odesia. i
ielațiile dintre Republica So- 
lîc + rr _ v» _listă România și Republica De. 
cratică Congo cunosc în ulti- 
1 timp o dezvoltare pozitivă, 
prilejul sărbătorii naționale a 

ngoului, poporul român urea- 
poporului congolez succese în 

>ta sa îndreptată spre conso- 
area independenței, pentru 
zvoltarea economiei și culturii, 
ntru făurirea unei vieți mat 
ine.
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european, pentru

Bundestag o moțiune Prln 
care insistă ca guvernul vest-ger- 
man să ceară excluderea Greciei 
din Consiliul
motivul că guvernul acestei țări 
lipsește populația de libertățile in
dividuale, violînd convenția drep
turilor omului.

Tocrte relațiile comer- 
Ajutor acordat R.A.U. La dale dintre Sudan și Marea 

28 iunie, președintele Cabinetului 
de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a trimis o telegramă 
președintelui Republicii Arabe 
Unite, Gamal Abdel Nasser, prin 
care îl informează că guvernul 
R.P.D. Coreene a hotărît să trimită 
Republicii Arabe Unite o canti
tate de făină.

Briîtmîe au fost întrerupte, 
anunță agenția France Presse. Mi
nistrul sudanez al comerțului a de
clarat miercuri că Sudanul își va 
dezvolta relațiile comerciale ,cu 
toate țările arabe și țările socialiste.

Violări ale spațiului ae-ftător do cuvînt ai Ministe 
ritm al R. P. Chineze. ? R' E Ch,nezc
China Nouă anunță că la 28 iunie un “ adreSeZe “T" 
avion militar american a pătruns în,ent Mtură cu provocările înt . 
spațiul aerian al R. P. Chineze, în ™se de avioanele militare americtfU 
zona Insulei Hainan, din provincia w ~ _
Guandun. In aceeași zi, un alt avion «Culltl UHienCGnâ JOyiie

“.''S >'»<•»> viața i«i

Dun, din provincia Guandun. Unitr-un accident de automobil.

Cea de-a doua contă a organismelor de stat 
pentru turism din țările baice s-° d«chis i»ri i» Ankara, parti
cipă reprezentanți ai organismelor den din Bulgaria, Iugoslavia, România și 
Turcia. Oficiul Najional de Turism diiublica Socialistă România este repre
zentat de Nicolae Bozdog, președintelegiului O.N.T. Cu acest prilej, vor fi 
analizate măsurile pentru dezvoltareaontinuare a schimburilor turistice din 
țările balcanice. Cuvîntul de deschid fost rostit de ministrul turismului și 
informajiilor, Nihat KOrsat.

Tntîlnire Johnson - Hus- 
SOin. Președintele Johnson a avut 
miercuri o întrevedere la Casa Albă cu 
regele Hussein al Iordaniei. Au fost exa
minate, printre altele, probleme legate 
de actuala sesiune a O.N.U., consa
crate situației din Orientul Apropiat. 
Purtătorul de cuvînt al Casei Albe a 
declarat ziariștilor după încheierea în
trevederii că „nu au fost realizate nici 
un fel de acorduri" și „nu s-a înregistrat 
o identitate de vederi".

Deputății social-demo- 
crați au prezentat joi în

Pentru a doua zi consecutiv, ora
șul Buffalo (statul New York) a cu-
noscut miercuri grave incidente cu 

caracter rasial

Cu două săptămîni 
înainta ca vice-prim-mi- 
nistrul și ministrul de fi
nanțe al Indiei, Morarji 
Desai, să prezinte buge
tul pe anul 1967 în fafa 
Parlamentului, în cadrul 
conducerii Partidului 
Congresul nafional in
dian s-a desfășurat o 
lungă dezbatere avînd 
ca scop fixarea 'liniilor 
mari ale politicii econo
mice. Discufia a avut loc 
pe fundalul creșterii — 
chiar în cadrul conduce
rii partidului — a senti
mentului că regresele 
serioase ce 
în alegerile 
s-au datorat 
unora din promisiunile 
fundamentale privind a- 
părarea intereselor ma
selor populare, îngră
direa marii proprietăfi, 
ridicarea nivelului de 
trai al populafiei rura
le, îndeosebi.

După trei zile de 
discuții, Comitetul de 
lucru *) al Partidului 
Congresului a făcut o se
rie de recomandări, spe- 
cificînd obiectivele sale 
economice imediate și a 
urgentat acfiuni din par
tea guvernului.

Recomandările comi
tetului nu au confinut 
elemente noi, însă re
afirmarea promisiunilor 
majore confinute în pro
gramul partidului, cu

•) Conducerea Parti
dului Congresului.

cîteva zii» înainte do 
prezentarea bugetului, a 
dat speranțe că guver
nul ar putea să acțio
nez» pentru înfăptuirea 
lor.

Printre altele, s-a re
comandat introducerea 
„controlului social", adi
că de stat, asupra băn
cilor aflate în proprie
tate particulară. Această 
noțiune cuprinde un 
complex de probleme, 
cum sînt dirijarea de

frol mai oficiant asupra 
creșterii monopolurilor, 
asigurarea nevoilor mi
nime ale poporului, pra
furi echitabile, lărgirea 
sistemului de cooperati
ve, o frînare a cheltuie
lilor risipitoare ale ce
lor bogafi, înfăptuirea 
reformei agrare și dez
voltarea micii industrii în 
regiunile rurale.

Cînd Desai a ocolit 
toate acest» recoman
dări, în bugetul pe care

le-a suferit 
generale 

nerealizării !ndia: Jaloane i
po economice
Articol scris pentru „Scînteia11 

de P. Viwasnath, 
redactor șef adjunct al ziarului 

indian „The Patriot"

cătro stat a tuturor insti
tuțiilor de credit, națio
nalizarea asigurărilor, 
preluarea progresivă, de 
către stat, a comerțului 
de '.mport-export, etati
zarea comerțului cu pro
duse alimentare, un con-

1-a prezentat în fafa par
lamentului, și a introdus 
noi taxe indirecte la a- 
numife articolo de con
sum, a provocat o ne
mulțumire pe scară na
țională.

Pentru a Justifica bu-

getul) s-a referit 
fa ce el a numit 
„stareavă” a eco- 
nomiradevăr, pro- 
ducfiareale a scă
zut acut cu 17 la 
sută, de cifra re
cord 89 milioane 
ton»?64, în timp 
ce pa industrială 
a scl aceeași pe- 
rioac2,7 la sută 
față jI precedent. 
El a că ceea ce 
ester acum, este 
să s o nouă îm- 
povh industriei, 
pentermite refa- 
cereducfiei, pre- 
cumsezon ploios 
norrvederea res- 
tabbducjiei agri
cole

Fadept convins 
al i veniturilor 
primdirecfe, De
sai enfat un bu- 
get500 milioane 
rup rupii = un 
dolilibrînd veni- 
turieltuielile prin 
intra unor taxe 
supe la jigări, 
cea, încălțămin
te,stibil de mo- 
torntetice și alu- 
mii

ama ca impu- 
neor taxe indi- 
ree pe ansam- 
blmiei naționale 
sîife 2,5 ori mai 
m. taxele direc
te ducă la creș- 
testului vieții. 
Afun buget se-

parat pentru căile ferate 
de sfat, guvernul a spo
rit taxele pentru călă
tori cu opt la sută.

Din această cauză, bu
getul a fost atacat în 
parlament de toate par
tidele de opozifie. Toa
te aceste partide au a- 
rătat că bugetul nu a 
reușit să garanteze o re
mediere a creșterii pre
turilor.

Răspunsul lui Desai la 
criticile aduse, în cadrul 
grupului parlamentar al 
Congresului, a fost că 
bugetul nu constituie un 
prilej pentru a face 
schimbări esențiale în 
politică. El a men(ionat 
mai departe că acest 
buget de „stagnare" are 
drept scop să permită 
economiei „să se refa
că". Guvernul speră, a 
spus el, înfr-un sezon 
ploios normal, anul a- 
cesta, care să ducă la 
creșterea producției ali
mentare și agricole, să 
stimuleze activitatea e- 
conomică și să ajute jara 
să iasă din actuala criză.

Mulți aici sînt de pă
rere că într-adevăr un 
anotimp favorabil va 
face mai mult pentru e- 
conomie decît bugetul. 
Dar acest anotimp nu 
depinde de oameni. In 
genere se crede că mo
nopolurile, care defin de 
acum pozifii serioase în 
economie, sînt favorizate 
sa obțină noi poziții.

Y
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